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Programma 2021
Het programma voor 2021 is
in voorbereiding, er zitten
mooie activiteiten aan te
komen. Het programma
wordt rekening houdend
met de RIVM-maatregelen
verder ingevuld en aangepast.

https://www.vvastpetrus.nl

Clubavonden (vrijdagavond)
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

De bindlessen voor de nieuwe leden zijn gestart
VVA St. Petrus kent op dit moment 55 leden en herbergt een flinke
dosis aan vliegvis- en bindervaring. Het is belangrijk deze ervaring te
onderhouden en op te bouwen.
Harrie van de Rieth heeft inmiddels, binnen de Corona-mogelijkheden, een aantal werplessen verzorgd voor nieuwe leden, maar ook
voor leden die vanwege de Coronamaatregel in 2020 de werplessen
hebben moeten missen en voor leden die de werptechniek willen
verfijnen.
Vrijdag 16 april is gestart met vliegbinden voor de nieuwe leden.
Het is enigszins behelpen om met Google Meet de juiste handelingen aan te duiden. Je kunt eenvoudigweg niet even over de schouder meekijken en hier en daar wat gerichte aanwijzingen geven.
Toch is het een bijzondere ervaring om digitale bindlessen te geven.
Het enthousiasme en de gemotiveerdheid van de deelnemers spelen
hierbij een belangrijke rol.
In de opbouw van de bindlessen is aansluiting gezocht bij de periode
van het vliegvisseizoen en de vangkansen. Zo is er gestart met het
binden van nymphen (denk hierbij aan Redtag, Pheasant Tail, etc.).
Gaande het seizoen zullen de droge vliegen en de streamers aan
bod komen.
Hopelijk kunnen de bindactiviteiten weer snel plaatsvinden tijdens de
vertrouwde Bind- en Contactavonden in het Botenhuis aan de Kazernelaan.
De bindcommissie

Vergaderen in coronatijd
Het is niets nieuws om te stellen dat het Covid19 virus de ons eens bekende wereldlijke orde
danig heeft vestoord.
Of je nu inschakelt op een nieuwszender, je
mail checkt, de krant openslaat, opiniemakers
aan het woord hoort, het lijkt over niets anders
te gaan.
Enerzijds terecht denk ik. Het betreft immers
een voor ons onbekende pandemische crisissituatie die we het hoofd dienen te bieden. Anderzijds maakt het onrustig en onzeker in de
zoektocht naar wat je voor wel- en niet-waarheid aan moet nemen en of en wanneer het
“goed” gaat komen.
In deze werkelijkheid bevinden we ons nu en
moeten we onze weg zoeken en ons aan zien
te passen.
Dat “aanpassen” is een heel interessant
thema. Prachtig om te zien hoe creatief mensen zijn in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en voor hen onbekende paden gaan
bewandelen.
Neem nu VVA St. Petrus.
Het zou een uitnodigende onderzoeksvraag
kunnen zijn om de gemiddelde leeftijd van de
VVA-leden af te zetten tegen de bereidheid van
aanpassing en het aanpassingsvermogen.
Even wat feiten om het denkproces bij eenieder op gang te brengen.
Het jongste VVA-lid is 27 jaar oud, het oudste

lid is 82 lentes jong; het gemiddelde geboortejaar (voor zover dat al mocht bestaan) is 1961;
de gemiddelde leeftijd bedraagt 59,8727273.
Als je de gemiddelde leeftijd neemt, denk je
tegen een probleem aan te lopen op het gebied van digitaal communiceren en digitaal vergaderen. De (leeftijds)top van VVA is immers
niet digitaal geschoold zou je denken. Het zal
je verbazen………….
Jullie VVA-bestuur tart alle wetten en vooronderstellingen en haar leden tonen zich ware
whizzkids daar waar het het betreden van de
digitale wereld betreft. Of het nu Zoom, Teams,
Google Meet betreft………; niets is hen onbekend en niets staat hen in de weg om de continuïteit van VVA St. Petrus op een digitale wijze
te waarborgen.
Het bestuur wacht net als jullie op de “opening”
van het vliegvisseizoen en treft hiervoor voorbereidingen. Ook gunt zij iedereen het vinden
van “de aanpassing” aan de situatie waarin we
ons nu bevinden.
Sterkte en succes en vergeet niet af en toe
een vliegvisavontuurtje te zoeken.

Namens het bestuur.
Peter van Gils

Getuige deze foto.

Vissen in coronatijd
April/mei is bij de VVA al vele jaren brasemtijd.
Brasemvissen op de Merwede/Waal.
Na de foto-impressie van een poosje geleden is men toch
wakker geworden.
We zien in toenemende mate VVA-leden de reis naar deze
mooie rivier ondernemen.
Helaas heeft het wisselvallige weer van de laatste weken ook
zijn weerslag gevonden in de visvangsten.
Maar wij zeggen altijd, met thuis op de bank blijven zitten,
komt er geen vis in het netje.
Daar de afstand van de parkeerplaats naar de visplek best een
hele uitdaging is, is iemand op het idee gekomen om een
vouwfiets mee te nemen. Slim idee Johan!
Best ook handig als je wat vergeten bent om mee te nemen.
Naast brasems zijn de laatste tijd ook volop windes gevangen.
Hoe lang het festijn nog gaat voortduren is ongewis, en sterk
afhankelijk van de temperatuur.
Harrie Meusen
Voorzitter
Onherkenbaar maar het is Johan :-)

IN MEMORIAM

Ook heeft hij een hele tijd de beginnende vliegvisser de
kneepjes van het binden bijgebracht.

Op 24 april jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons
oud VVA-lid, Noud Damen, was overleden.

Later heeft hij zijn eigen vliegbindvice ontworpen en
heeft hij zich begeven in de toch wel moeilijke materie
van het bouwen van splitcane hengels.

Noud is 23 jaar lid geweest van onze vliegvisclub.
We kennen Noud als een gedreven vliegvisser.
Menig vliegvispatroon heeft hij ons voorgebonden.

Bedankt voor alles wat je voor de club hebt gedaan.
Harrie Meusen
Voorzitter VVA

VVA Website en Nieuwsbrief
Sinds vorig jaar hebben we de VVA-website gelanceerd.
WWW.vvastpetrus.nl
We zijn verheugd dat de site in toenemende mate wordt
bezocht. Zelfs vanuit het buitenland.
Nu is het zaak om de site actueel te houden.
Het bestuur kan dit niet alleen.
Gelukkig hebben we 55 leden.
Dus zouden wij het fijn vinden, als jullie eens wat foto's van
het vliegvissen met een verhaaltje zouden insturen.
Het hoeven echt geen literaire hoogstandjes te worden. Een
gewone beschrijving b.v. van een visdag met enkele foto's is
al geweldig.
Dit kunnen we dan plaatsen in de nieuwsbrief en website.
Stuur het materiaal naar Frans Dirks (f.dirks1@chello.nl) en
dan komt het goed.
Alvast bedankt.

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

Harrie Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
Penningmeester:

Frans Berkvens
Email: fransberkvens@outlook.com
Secretaris:

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

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

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

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

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

Harrie 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

