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

Programma 2021
Zaterdag 10 juli: Forelvissen
(onder voorbehoud van de watertemperatuur)

We gaan weer van start!!
Op de planning staat dat de eerstvolgende activiteit een forellenvisdag
is.
Deze wordt gehouden op zaterdag 10 juli.
Normaliter gaan we in de koudere periodes op forel vissen. Meestal
april en oktober.
Maar door de coronacrisis zijn we naar de warmere zomerperiode verdrongen.
Wanneer het water van de forellenvijver te warm wordt en de kritische
grens heeft bereikt, kan het vissen niet doorgaan.
Dit horen we dan 1 week van tevoren.
Wat is nu het plan?
We gaan vissen op forel te Blitterswijck, bij forellenkwekerij “Keizersberg".
Er worden 220 forellen uitgezet.
In de vroegere jaren van de VVA zijn we hier vaker te gast geweest.

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

Vanwege de warmte mag iedereen zijn of haar gevangen forellen behouden.
Het advies is om de gevangen vissen te doden en op koelelementen in
de koelbox te bewaren. Koelbox zelf meenemen.
Dit doen we om de consumptievissen niet onnodig aan de zon bloot te
stellen, met alle gevolgen van dien.
Dagindeling:
9.00-9.30 uur Aankomst en ontvangst met koffie en vlaai, en loting
10.00 uur Starten met vissen, niet eerder.
12.30 uur Lunchpauze, met frites en snacks. Drank is voor eigen
rekening.
13.30 uur Start middagsessie.
17.00 uur Einde van de visdag.
Er wordt enkel met kunstvliegen gevist, dus niet met pasta’s e.d.
We hebben als bestuur voor deze visdag een speciale prijs bepaald.
De kosten voor deze gezellige visdag zijn slechts €5,- /p.p.
Hiervoor kun je dus de gehele dag op forel vissen en mag je de gevangen vis behouden.
Bij aankomst koffie met vlaai en in de middagpauze frites met snacks.
Wat wil je nog meer??
Aanmelden kan tot 1 juli, door €5,- over te maken naar onze penningmeester onder vermelding van forelvissen.
Hierna stopt de aanmelding.
Dus wil je mee, geef je dan per omgaande op.
Een week voor 10 juli komt definitief bericht of de weersomstandigheden het toelaten dat de forellenvisdag kan doorgaan!!
Harrie Meusen
Voorzitter

Reacties op de vliegbindlessen voor beginners
Hoi allemaal,
Ik ben een van de 3 nieuwe leden die naast de werplessen van Harrie ook vliegen wil leren binden.
En toen begonnen we. Nog wat onwennig voor de camera met de vice en opgestuurde materialen.
Als eerste een voorstelrondje waarin we onze bindervaringen deelden met Peter van Gils, daarna mochten we de draad op de haak zetten.
Na 2 jaar zelf proberen met na-apen van You-tube instructiefilmpjes was het heerlijk om constructieve
feedback te ontvangen en technieken te verbeteren.
We begonnen met een aantal nymfpatronen en nadat
we na een aantal sessies de basis onder de knie hadden, zijn we verder gegaan met droge vliegen.
Uiteindelijk in het boothuis de laatste instructieles
face-2-face kunnen doen en ervaringen kunnen uitwisselen.
Nu nog het vangen en landen van de vissen met de
zelf gebonden vliegen. Daar valt namelijk ook nog
veel te leren ;-)
Voor nu bedankt voor het warme welkom bij de club
met alle ondersteuning!!!
Wellicht tot 10 juli of bij een bindavond na de zomer!
Groetjes Ralf Jenniskens

ven bij de vliegvisvereniging en me op te geven voor
de werplessen.
Ondertussen merkte ik langs de beek ook op dat de
vis voorkeur heeft voor een bepaalde kleur nymph.
Maar ja, zoals elke beginner verloor ik vaker dan mij
lief is een nymph in het riet. De voorraad nymphen
bleek niet onuitputtelijk, dus moest ik aan de slag met
de vice en binddraad. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk, dus op de vraag van Peter of ik mee wilde doen
aan vliegbindlessen zei ik enthousiast ja.
Maar ja, hoe leer je dat, vliegbinden in coronatijd?
Zoals zoveel dingen in deze tijd gingen ook deze bijeenkomsten digitaal (via google meet). Zo startten in
april 2021 een drietal cursisten met vliegbindlessen.
Wekelijks kregen we via de brievenbus het benodigde
bindmateriaal binnen. Hiermee konden we tijdens de
bindlessen aan de slag. Dat was voor de cursisten en
Peter natuurlijk best een uitdaging. Maar voor alles
werd een oplossing gevonden, zo zat Peter op enig
moment met een theedoek om zijn hals geknoopt om
de voorbeeldvlieg beter tot zijn recht te laten komen.
De juiste achtergrond was hiervoor cruciaal.
Maar er zaten ook voordelen aan de digitale lessen,
zo braken eens mijn fazantenfibers toen ik een lijfje
aan het binden was. Na verschillende pogingen zakte
de moed me een beetje in mijn schoenen en ik besloot voor de makkelijkste oplossing te kiezen. Ik antwoord stellig ja op de vraag van Peter of het gelukt
was, zodat we verder konden met de volgende vlieg.
Toch was ik erg blij dat we de laatste bindles in het
boothuis hebben kunnen volgen. Communiceren, en
corrigeren, het gaat net even wat gemakkelijker als je
elkaar in levende lijve ontmoet.
Peter hartelijk dank voor alle tips, uitleg en antwoorden op alle vragen!
Elise Janssen

Vliegbindlessen in Coronatijd
April 2020, Corona is in Nederland en we krijgen allemaal te maken met de intelligente lockdown.
Hiermee vallen ineens alle wekelijkse activiteiten weg.
Al jaren koester ik de wens om te (leren) vliegvissen
en met het wegvallen van alle wekelijkse activiteiten
door de lockdown is daar ineens de gelegenheid. Op
de zondagochtend trek ik samen met mijn man, die al
jaren (vlieg)vist langs de Tungelroyse beek op zoek
naar voorntjes tussen het riet. Al snel blijkt het vissen
met de vlieghengel en een nymph succesvol, dit wakkert het enthousiasme aan. Ik besloot me in te schrij-

Beste vliegvissers,
Mijn naam is Wouter de Groot, 42 jaar, getrouwd en
vader van 2 jonge kinderen. Op mijn 6de ben ik be-

gonnen met vissen. De eerste jaren met de vaste
stok, daarna spinnend op snoek. Ieder jaar opnieuw
als we op vakantie in Frankrijk of andere landen met
leuke riviertjes gingen vissen waar ik dan met mijn
spullen niet uit de voeten kon, zag ik daar weer mensen druk in de weer met de vliegenhengel. Na dit diverse jaren gadegeslagen te hebben, heb ik 2 jaar

geleden besloten dit toch ook maar eens te proberen.
Aangezien ik zelf geen idee had waar te beginnen,
ben ik in eerste instantie met een kennis op pad gegaan en ook met de vliegenhengel aan het snoeken
geraakt. Zo nu en dan trapt er wel eens eentje in,
maar samengevat; ik moet nog veel leren. Nadat ik
daar uiteindelijk aan toe heb gegeven, heb ik me vorige zomer als lid aangemeld bij VVA St. Petrus. Ondanks Corona wist deze vereniging begin dit jaar toch
een leerzame activiteit in de vorm van werplessen te
organiseren, waar ik met veel plezier aan heb deelgenomen en al enkele lotgenoten heb leren kennen. Inmiddels neem ik samen met enkele van deze
lotgenoten ook deel aan de online vliegbindcursus en
vrijdag 11 juni zelfs in het boothuis. Hier had/heb ik totaal nog geen ervaring mee. Wel heb ik enkele pogingen ondernomen om wat snoekstreamers te binden,
maar de vangsten tot op heden waren niet op deze.
Helaas moet ik toegeven dat ik momenteel vanwege
een verbouwing erg weinig tijd heb, zowel om te vissen als te binden, maar desalniettemin beleef ik veel
plezier aan die schaarse momenten dat het wel lukt.
Ik hoop dan ook om velen van jullie te leren kennen
zodra de situatie dit toelaat. Voor nu wil ik alvast mijn
dank uitspreken aan Harrie voor de werplessen en
aan Peter voor de bindavonden.
Met vriendelijke groet,
Wouter de Groot

De nieuwe badges zijn binnen!
De oudgedienden weten het ongetwijfeld nog: het embleem van VVA
St. Petrus weergegeven op een badge.
De voorraad was al een hele tijd uitgeput, vandaar dat er nieuwe aanschaf is gedaan. Ditmaal is het borduurwerk uitgevoerd op een achtergrond die met strijkinstructie op een shirt, een pet, een vistas, etc.
aangebracht kan worden (de strijkinstructie kun je vinden op onze
website https://www.vvastpetrus.nl onder het hoofditem “Nieuws”).
De activiteiten van VVA kunnen weer langzaamaan opgestart worden,
nu de corona-maatregelen verdere versoepeling kennen. tijdens deze
activiteiten zal de badge uitgereikt worden. Iedereen ontvangt er een
gratis. De overgebleven badges zullen te zijner tijd in de verkoop gaan
voor € 5,00.

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