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INFORMATIEBLAD VVA ST. PETRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

Programma 2021
Het programma voor 2021 is
in voorbereiding, er zitten
mooie activiteiten aan te
komen. Het programma
wordt na de jaarvergadering
ingevuld. Voel je uitgenodigd om met ideeën te
komen.

https://www.vvastpetrus.nl

Het was me het jaartje wel!!
Het verenigingsjaar van VVA nadert zijn einde.
We hadden zo’n mooie plannen voor 2020.
Zeker gesterkt door de krachtige aanvulling van ons VVA-bestuur door
ervaren krachten als Bert Kerstens en Peter van Gils.
Een programma dat klonk als een klok.
We zijn gestart vol goede moed op vrijdag 10 januari met een algemene
ledenvergadering. Met 34 leden was het wederom volle bak in het Botenhuis.
We hebben Bert Kerstens uitgeroepen tot vliegvisser van het jaar.
Op gepaste wijze hebben we afscheid genomen, als bestuurslid, van Riny
Verhees.
Nieuwe bestuursleden, Bert Kerstens en Peter van Gils zijn toegetreden tot
het VVA-bestuur.
Op 24 januari heeft er een forumdiscussie plaatsgevonden. Deze heeft een
aantal interessante zaken opgeleverd, die in het programma zijn opgenomen.
Op 7 februari heeft Ad Hoogenboezem een binddemo verzorgd met een
klinkhamer en een jig-nimf.

Clubavonden
De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.
Contributie vliegvisvereniging
€ 30,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hengelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visvergunningen.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de evenementen kunnen op deze rekening betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel

Op 29 februari zijn we met 22 personen gaan vissen, samen met onze visvrienden uit Tiel, om de felbegeerde snoek-wisseltrofee.
Er zijn 6 snoeken gevangen. Winnaar werd good-old Henk Houben met een
snoek van 72 cm.
Een goed verzorgde warme maaltijd maakte deze dag compleet.
Dank aan chefkok Riny en zijn assistenten Jeroen en Wiel van de bindcommissie!
Op 6 maart zijn we met 13 vliegvissers naar de jaarvergadering geweest
van de HSV St. Petrus.
Ja, en toen sloeg het coronavirus toe en moest het complete activiteitenprogramma de koelkast in.
Jammer.
Toch zijn we als VVA-bestuur niet stil blijven zitten.
Er is een VVA-website in de lucht gebracht onder de bezielende leiding van
Peter van Gils: https://www.vvastpetrus.nl
Na de vakantie is het bestuur weer bijeengekomen en zijn er plannen gemaakt.
Zo zouden we op 31 oktober gaan wedstrijdvissen op het Witven te Veldhoven bij de Flymph.
En is bij Landgoedvisserij te Someren, een van hun vijvers gereserveerd
voor ons forellenfestijn, op 21 november.
Deze laatste twee activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege de tweede coronagolf.
Wat nu…………??
De bindcommissie kwam met het idee om in de coronatijd een bindwedstrijd
te houden via de digitale weg. Zoals jullie hebben kunnen lezen is het een

Zomaar wat foto’s van dit
jaar van de haven en het
snoeken.

patroon van de langpootmug geworden.
Er zijn mooie prijzen te verdienen.
Inzenden kan nog.
Momenteel worden er plannen voor het nieuwe seizoen 2021 gesmeed.
Deze kunnen dan worden uitgevoerd zodra de omstandigheden dit verantwoord toelaten.
Momenteel is de groepsgrootte bij activiteiten slechts toegestaan tot een
maximum van 4 personen.
Wetende dat we 55 leden hebben, is dit dus niet te doen!
Ondanks alles heeft zich toch een aantal nieuwe leden gemeld.
De VVA St. Petrus is ondanks alles nog vol inspiratie en springlevend.
We treden vol goede moed het nieuwe seizoen van 2021 tegemoet.
Goede gezondheid toegewenst en hopelijk tot snel,
Harrie Meusen, voorzitter

Beste vliegvissers,
Enige tijd geleden hebben we een bericht uit laten gaan met de mededeling
dat het bestuur van VVA St. Petrus woensdag 30 oktober bij elkaar is geweest en zich heeft gebogen over de toen geldende coronamaatregelen en
wat deze betekenen voor onze vliegvisvereniging.
Voor het bestuur bestond een situatie van wikken en wegen. Enerzijds is er
de wens en bereidheid om de VVA-leden aansprekende activiteiten aan te
bieden, elkaar in verengingsverband te laten ontmoeten en visavonturen en
ervaringen te delen; anderzijds is er de bestuurlijke afweging wat verantwoord is en aansluit bij de RIVM- en overheidsrichtlijnen.
In dit spanningsveld van afwegingen werd besloten om tot het einde van
het kalenderjaar geen binnenactiviteiten te organiseren.
Onder strikte voorwaarden zouden twee buitenactiviteiten worden opgepakt.
Allereerst op 31 oktober forelvissen op ’t Witven in Veldhoven. VVA was
hiervoor wederom uitgenodigd door ‘de Flymph’. Deze activiteit hebben we
moeten afzeggen omdat de Flymph, geheel begrijpelijkerwijs, het niet aandurfde om de vliegvisactiviteit door te laten gaan.
Zelf wilde VVA St. Petrus ergens in november op Landgoed Visserij Someren een eigen foreldag organiseren. Helaas, ook deze activiteit kan vanwege de recent aangescherpte RIVM-richtijnen geen doorgang vinden.
Al met al legt het Covid 19-virus de samenleving en ook ons behoorlijke
beperkingen op. Het is even niet anders.
Houd je aan de richtlijnen, let goed op je gezondheid en die van je naasten
en laat je inspireren voor het komend vliegvisseizoen door enkele interessante vliegviswebsites. Deze kun je vinden op onze eigen verenigingswebsite: https://www.vvastpetrus.nl.

Corona en z’n beperkingen
Door de beperkingen die de Coronapandemie met zich meebrengt, is het
dit jaar niet mogelijk de jaarvergadering van de VVA St. Petrus op de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden. Helaas vervalt hierdoor ook de
hieraan gekoppelde nieuwjaarsborrel. En ook de tombola en de veiling
kunnen dit jaar helaas niet doorgaan.
Om de continuïteit van de vereniging toch zoveel mogelijk te waarborgen,
dient de uitvoering van het beleid en de resultatenrekening van het jaar
toch te worden goedgekeurd en geëvalueerd. Bovendien moet het beleid
en de begroting voor het volgend jaar, ondanks alle ongewisheden m.b.t.
Corona, worden vastgesteld.
De jaarvergadering is bovendien hét moment waarop de leden specifieke
vragen kunnen stellen en/of voorstellen kunnen doen.
Het bestuur van de VVA wil de jaarvergadering daarom beslist wél door
laten gaan en heeft er voor gekozen de vergadering schriftelijk te laten
plaatsvinden.
Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien?
De agenda voor de jaarvergadering vind je in deze nieuwsbrief. Wil je graag
een extra agendapunt inbrengen of een vraag voor de ‘rondvraag’ stellen,
doe dit dan vóór 20 december in een e-mail aan de secretaris
(mupketupke@telenet.be).
Alle leden ontvangen in week 1 van 2021 de vergaderstukken, inclusief alle
antwoorden op alle vragen/opmerkingen via de ‘rondvraag’ gesteld, schriftelijk via de mail.
Gezien de bijzondere manier van vergaderen zal in deze jaarvergadering
geen ‘stemming’ worden ingebracht. Wanneer de kascontrolecommissie
vaststelt dat er getrouw en stelselmatig financieel beheer gevoerd is en
daarom aan de jaarvergadering voorstelt het bestuur decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid, zal dit door de vergadering worden
overgenomen.

Agenda jaarvergadering VVA St.Petrus
-

Opening door de voorzitter
Vaststellen van de agenda
Notulen jaarvergadering 10-1-2020
Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar
Verslag van de kascontrolecommissie
Financieel verslag van de penningmeester
Berichten van de verschillende commissies
Voorlopig programma 2021
Bestuursmutaties
Vliegvisser van het jaar
Rondvraag
Sluiting

Contributie vliegvisvereniging
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de wereldwijde uitbraak van
Covid-19. De samenleving, maar ook het verenigingsleven is ontwricht.
Van ieder van ons worden extra maatregelen verwacht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de ziekte, die het veroorzaakt,
terug te dringen.
De na te leven RIVM-maatregelen hebben de activiteitenagenda van VVA
St. Petrus behoorlijk beïnvloed. De meeste activiteiten konden in 2020
geen doorgang vinden.
Nu de jaarlijkse betaling van de contributie zich aandient, zouden er mogelijk wat vragen kunnen ontstaan met betrekking tot de hoogte van de
contributie 2021.
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat deze laag is en gelijk zal blijven.
We gaan er als bestuur van uit dat er een moment gaat komen dat we
elkaar weer kunnen gaan ontmoeten en de vliegvisuitstapjes weer doorgang kunnen vinden. Het moment dat we onze hobby weer samen kunnen
delen. Het bestuur zal dan rekening houden met in het verleden gemiste en
afgelaste activiteiten, door voorlopig geen of een lagere eigen bijdrage te
vragen en/of extra activiteiten te organiseren.
In deze uitzonderlijk vreemde tijd, met vele meningen en gedachten, is een
besluit niet altijd makkelijk te nemen.
Bij deze het verzoek om het contributiebedrag over 2021 ad € 30,–
vóór 1 januari a.s. over te maken op rekeningnummer
NL35RABO 0151 8525 37 t.n.v. Hengelsportvereniging St.Petrus.

Vliegbindwedstrijd
Voor de eerste keer, en onder zeer bijzondere omstandigheden, heeft de
vliegbindcommissie van VVA St. Petrus een vliegbindwedstrijd georganiseerd.
Aan de leden de uitdaging om je vliegbindskills weer wat op te poetsen,
maar bovenal om je creativiteit in deze donkere dagen voor Kerst te
prikkelen.
De bindcommissie heeft de lat hoog gelegd. Weliswaar is een bekende
vlieg gekozen, de Daddy Long legs, maar de technieken en de materialen
die je hierbij kunt gebruiken vragen denkwerk.
Inmiddels zijn er leuk bedachte patroontjes aangeleverd. Uitgevoerd in niet
voor de hand liggend bindmateriaal.
Echter, we missen die van jou!
Neem plaats achter je bindtafel, verwen jezelf met een lekker drankje, zet
een rustgevend muziekje op en leef je uit………….
Stuur uiterlijk 15 december enkele kleurenfoto’s van je zelf gebonden
langpootmug (de bovenkant en de onderkant) per e-mail naar
peter_fiddelaers@hotmail.com (lid van de bindcommissie). Vergeet je
naam niet te vermelden.
Heel veel bindplezier.

Trek warme kleren aan en kom uit de ruststand
Ook in het koudere jaargetijde is er goed vis te vangen met de vliegenhengel.
Vanaf oktober trekken de vissen de havens in.
Vooral havens met een diepte tot 3 meter zijn favoriet bij de vliegvissers.
Waar liggen die stekken dan, zul je je afvragen.
Zoek en ge zult vinden.
De grotere havens hier in de buurt zijn over het algemeen moeilijk toegankelijk en/of veel te diep.
Dan praat ik toch al gauw van 6 tot 11 meter.
Kun je weinig beginnen met de vliegenstok.
Immers met een zinklijn voel je de beten van de witvissen niet meer op die
diepten.
Dus wijken we uit naar havens rond het IJsselmeer en de randmeren.
Niet naast de deur.
Maar de Ardennen en de Eifel zijn nog verder van huis.
Dus waag eens een trip naar het midden van het land.
Mooie grote vissen kunnen hier verschalkt worden.
Windes, blankvoorns en ruisvoorns.
Als je het treft, vang je tussen de 30 en 100 vissen op een dag.
Ja, er ligt wel hier en daar een boot in de haven.
Daar zitten nou net de vissen onder.
Wil je korter bij huis blijven, dan kun je in najaar en winter prima actief op
snoek gaan vissen.
Goede snoekwateren zijn de Noordervaart, Helenavaart en het Deurnskanaal. Het riet wordt met tussenpozen her en der gemaaid.
Ook de Tungelroyse beek niet vergeten en onze eigen plassen, zoals de
IJzerenman.
Vaak is snoekmans uitgekeken op spinners en pluggen.
Een grote snoekstreamer doet vaak wonderen.
Trek warme kleren aan en kom uit de ruststand.

Website
In de loop van 2020 is de website van Vliegvisafdeling St. Petrus gelanceerd. De statistieken laten zien dat de website goed bezocht wordt.
Inmiddels zijn leuke en bemoedigende reacties ontvangen.
De website is niet het eigendom en alleenrecht van een enkeling. Het behoort een levendig zich ontwikkelend sociaal medium te zijn, dat “de ziel”
van de vereniging uitstraalt.
Het is daarom belangrijk dat je weet dat ook jij content (artikeltjes, weetjes,
leuke websites, visavonturen, foto’s, etc.) aan kunt leveren en dat je uitgenodigd wordt dit ook te doen.
Samen geven we de website uitstraling en maken we het tot een waardevol
communicatie -instrument.
Speciale aandacht wordt er gevraagd voor het nieuwsbericht van maart
2020 (https://www.vvastpetrus.nl/nieuws) waarin informatie gegeven
wordt over de “Privacy Policy”
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van
kracht. Ook Vliegvisafdeling St. Petrus moet aan deze verordening voldoen. Het bestuur van Vliegvisafdeling St. Petrus heeft zich ten doel gesteld om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen en beleid in deze
opgesteld.
Neem een kijkje in de documenten Privacy Policy en Toestemmingsverklaring Privacy Policy”. Heb je reacties, aanvulling of opmerkingen, geef
dit even door.
Let wel!!!!
Beide documenten zijn concept en dienen nog “aangenomen” te worden en
kunnen op onderdelen veranderen.
Jouw meedenken en jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.
Stuur je reactie naar Peter van Gils (bestuurslid):
gilsvanpeter@gmail.com.

Een bezoekje aan: https://www.vvastpetrus.nl.
De moeite waard.

Het bestuur wenst iedereen
prettige feestdagen!

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

H. Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
Penningmeester:

F. Berkvens
Email: fransberkvens@outlook.com
Secretaris:

Jeroen Kleijn
Email: mupketupke@hotmail.com
Redactie/bestuurslid/webmaster:

F. Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid

Bert Kerstens
Email: bertkerstens@home.nl
Bestuurslid/webmaster:

Peter van Gils
Email: gilsvanpeter@gmail.com
Bestuurslid:

A. Hoogenboezem
Email: ad-hoogenboezem@hotmail.com
Flycastinstructor:

H. v.d. Rieth
Email: hjmvanderieth@ziggo.nl

De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: Frans Berkvens.
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!!!

DE RONDE BLEEK

