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

Programma 2021
21 augustus: Vissen op de Maas
bij Nautilus
10 september: B&C-avond verrassing vlieg vanuit de bindcommissie
18 september: Forelvissen De
Meerheuvel met na afloop gezellig
samenzijn
24 september: B&C-avond Film
"Kanjers" en binden 3 vintagevliegen
25 september: Vissen met de
vintage-vliegen.
9 oktober: Forelvissen
22 oktober: B&C-avond Film ‘Havenvissen’ en binden havennimfen
30 oktober: Forelvissen 't Witven in
Veldhoven
12 november: B&C-avond Film
"Vliegvissen in de Roer" + lezing
Thijs Belgers
27 november: Snoekdag met Tiel
om wisselbeker
10 december: B&C-avond (nadere
invulling door bindcommissie)

Vliegvissen in de Maas bij RWV
Nautilus in Roermond
Op zaterdag 21 augustus zijn we te gast bij de RWV Nautilus in Roermond.
De jachthaven van Nautilus is gelegen aan de Maasboulevard en is met de
auto prima bereikbaar. Vrij parkeren is mogelijk op het haventerrein.
Meer info over Nautilus op:

www.youtube.com/watch?v=JrSevBEQcWE&list=PLT9chSyeFhZXOJvcmF3XReE_GabudvBk&index=2
We gaan vissen in de Maas (niet in de haven) vanaf de dijk welke onderdeel
uitmaakt van het haventerrein. Wadend vissen is mogelijk, zelfs aan te
raden. Gebruik van een waadstok is zinvol.
We vissen (denk aan de Vispas) over de hele lengte van de dijk vanaf de
monding van de Roer tot aan de invaart van de jachthaven. In totaal zo’n
800 meter.

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

Vangen kun je de bekende witvissoorten. Dit gaat het best met een #3 of #4
uitrusting met drijvende lijn en eventueel een zinktipje.
Voor de liefhebbers: er zwemt ook snoek, snoekbaars, baars, roofblei en
meerval. Als je ook daar op wilt vissen, neem dan ook een zwaardere
uitrusting mee.
Dagindeling:
09.30 uur Aankomst en ontvangst.
10.00 uur Starten met vissen.
12.30 uur Lunchpauze, geserveerd door onze ‘Chef kok’.
13.30 uur Start van de middagsessie.
16.00 uur Einde van de visdag.
Meer info ontvang je na aanmelding.
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus, door € 5,- over te maken naar
onze penningmeester onder vermelding van ‘vissen Nautilus’.

Vliegvissen in Blitterswijck
“Vrijheid”, “ruimte”, “terug naar het oude normaal”.
Deze begrippen illustreren de wens van velen onder
ons.
In deze begrippen zit een dubbele lading. We leven in
een uithoek van de wereld waarin vanzelfsprekendheden de norm zijn geworden. Er is nimmer een tekort
aan voedsel en vers drinkwater, in de supermarkt kun
je kiezen uit tien soorten pindakaas, de kwaliteit van
leven wordt veelal afgemeten aan een goed gevulde
agenda, aan (vlieg)vakanties en ga zo maar door.
Veel wordt in het werk gesteld om deze “vrijheid” te
behouden.
De diverse Corona-lockdowns brachten een kentering
teweeg. De mensen werden teruggeworpen op een
kleine sociale omgeving en waardeerden de beperkte
contacten die mogelijk waren. Nieuwe vormen van
communiceren deden hun intrede (denk aan MS
Teams, Zoom, etc.). “Vrijheid” kreeg een herwaardering.

Met de ruimte die ons nu gegeven wordt, rijzen vragen. Vallen we terug in het ons vertrouwde systeem
van leven? Zijn de Corona-lessen van korte duur geweest? Kunnen we deels vasthouden wat de Coronacrisis ons heeft gebracht?

werd er gesproken over de verwachte vangsten op de
forellenvijver van Blitterswijck.
Dit alles onder het genot van een groot stuk vlaai en
een kop koffie aan het begin van de visdag.

Het forelvissen heeft tot het laatst aan een zijden
draadje gehangen. Wetend dat deze vissoort normaliter in de koude-water-regionen op zijn best is, was het
even de vraag of de watertemperatuur niet te hoog
zou zijn. Gaande de dag bleek de lucht- en watertemperatuur duidelijk van invloed te zijn op de vangsten.
Voorzichtige aanbeten en het ontbreken van gretigheid.
De gretigheid van “de aanbeet” was er wel tijdens het
lunchmoment. De frites en snacks gingen bij ieder
smakelijk naar de maag.
Hier is een speciaal dankwoord op zijn plaats richting
Frans Berkvens. Hij had de organisatie op zich genomen, zijn eigen visplek ter beschikking gesteld en zich
de rol van observator aangemeten. Chapeau Frans.
Voorts een dankwoord aan Bert Kerstens. Bert heeft

Wat lijken deze vragen te maken hebben met de eerste vliegvisactiviteit van VVA St. Petrus sedert lange
tijd zaterdag 10 juli op Forellenkwekerij Keijzersberg
te Blitterwijck?
De 28 aanwezigen kunnen dit het best beoordelen.
Er was sprake van een hartelijk weerzien, belangstelling voor elkaar en een zekere blijheid. De gesprekken
gingen niet louter over visavonturen en visuitstapjes.
Er was aandacht voor de menselijke maat. Verhalen
werden gedeeld over gezond blijven, maar ook over
het doorstaan van het ziek-zijn als gevolg van Corona
en herstel.
Prachtig om te zien en te horen.
Natuurlijk werd er gesproken over datgene wat ons
als VVA bindt: het vliegvissen. Natuurlijk werd er gesproken over de ervaring met bepaalde vliegen, vangsten, visstekken waar je naartoe kunt gaan; natuurlijk

met beeldmateriaal verslag van de dag gedaan. Zie
hiervoor onze website
(https://www.vvastpetrus.nl/foto-videomedia/video-vva/evenementen).
Van de ongeveer 250 uitgezette regenbogen bleef
een groot gedeelte achter in de vijver. Desondanks
een geslaagde visdag in een prachtige omgeving en
veel gehoorde waardering.
Peter van Gils

Wederopbouw Camping Kyllburg
Bij velen van jullie staat deze camping bekend als “vliegvis-camping”.
Menigeen heeft er uurtjes in en aan het water doorgebracht en een
forelletje of vlagzalm gevangen.
Zelf kom ik er al jaren, laatstelijk begin juli van dit jaar. Het water was bruinig en de waterstand was wat hoger, maar de vangsten waren tegen de
verwachting in goed.
Met de Nederlandse eigenaren Melani en Roy gesproken over de beperkingen die Corona met zich mee heeft gebracht, de vakantieboekingen en hun
toekomstplannen. Camp Kyllburg is zowel in 2020 als 2021 uitgeroepen tot
ANWB Beste Huuraccommodatie in Europa.
De vooruitzichten waren hoopvol en positief.
Woensdag 14 juli veranderde de situatie volledig. De rivier de Kyll in Kyllburg Rijnland-Palts trad volledig buiten haar oevers en de camping kwam
geheel onder water te staan. Een nachtmerrie.
Gelukkig zijn alle kampeerders op tijd geëvacueerd, maar de schade is
enorm.
Het werk van Melani en Roy Betten van de afgelopen 5 jaar is letterlijk in
het water gevallen.
Waar zij na 1,5 jaar corona halverwege juni 2021 eindelijk weer hun volledige camping mochten openen, hoopten zij met een goede zomer de
schade enigszins beperkt te houden. Na 14 juli is het echter al zeker dat zij
dit jaar in ieder geval niet meer open kunnen.
De schade wordt voorlopig geraamd op honderdduizenden euro's. Alle
glampingtenten zijn volledig weggespoeld, de brug die de camping verbindt
is verdwenen, het volledig nieuwe terras is weg en horeca, receptie, sanitairgebouwen en de nieuw aangelegde speeltuin staan onder water.
De beelden zijn schokkend.
Vrienden zijn een donatieactie gestart “Wederopbouw Camping Kyllburg na overstroming” via www.gofundme.com.
Voel je je verbonden en zie je uit naar je vliegvisuitstapje in de toekomst in
Kyllburg, laten we er samen voor zorgen dat Roy en Melani met hun Camp
Kyllburg ook deze klap weer te boven kunnen komen.
Voor de helderheid. Het gaat hier (indien je je geroepen en betrokken voelt)
om een donatie op persoonlijke titel.
Peter van Gils
Bestuurslid VVA St. Petrus Weert
Beste leden,
Om de activiteiten goed te kunnen organiseren is het van groot
belang dat eenieder die hieraan deel wil nemen, zich tijdig aanmeldt.
Dit doe je door voor de aangegeven datum te betalen, onder vermelding van.........
In toenemend mate gebeurt dit niet.
Daarom is besloten dat we hier strenger op zullen toezien.
Niet tijdig betaald en dus niet aangemeld, betekent niet deelnemen.
Hou je hieraan om teleurstelling te voorkomen.
Harrie Meusen, Voorzitter VVA

https://www.vvastpetrus.nl/foto-video-media/video-vva/evenementen
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De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: frans Berkvens.
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!!!
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