Vliegvissen
Vliegvisafdeling
St. Petrus te Weert
Lid van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers
Uitgave informatieblad: ’t Vleegvesserke
Gezellige clubavonden en activiteiten
Thema avonden
Met respect voor mens en natuur

Werplessen o.l.v. een gediplomeerd
EFFA instructeur
Bindavonden o.l.v. een instructeur
Visuitstapjes naar binnen- en buitenland
Ervaringen delen met visvrienden

Info vliegvissen

Clubavonden

De vliegvisafdeling van hengelsportvereniging St. Petrus Te Weert is op zoek naar
nieuwe leden, die zich o.l.v. een instructeur
vertrouwd willen maken met het vliegvissen.
Bij het vliegvissen wordt gevist met kunstvliegen, streamers en nimfen, die d.m.v. een
vliegenlijn over grote afstanden in het water
kunnen worden geworpen. Vliegvissen kan
niet alleen worden beoefend op rivieren in
het buitenland (forel, vlagzalm, kopvoorn)
maar ook dicht bij huis in onze eigen polders en rivieren. Hier wordt meestal gevist
op voorn, snoek en roofblei. Beginnende
vliegvissers starten meestal met een zogenaamde 9 voet aftma 5 hengel. D.w.z. een
hengel van 270 cm lang met een vliegenlijn
van gewichtsklasse 5.
Beginnende vliegvissers krijgen bij ons les in
het werpen met de vliegenhengel. Ook
wordt het vliegvissen in de praktijk geoefend.

De clubavonden zijn in het voor- en najaar.
In principe om de 14 dagen.
Aanvang 19.30 uur.
De locatie is het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.

Info vliegbinden
De meeste vliegvissers gaan ertoe over om
zelf kunstvliegen te maken. Dat geeft nog
een extra dimensie aan het vliegvissen, om
met je ”eigen vliegen” vissen te kunnen
vangen. Bij ons krijgen beginners les in het
vliegbinden. Ook wordt advies gegeven over
aan te schaffen materialen.

Wedstrijd vliegvissen
Een aantal leden van onze vliegvisafdeling
doet mee aan het Nederlands Kampioenschap vliegvissen. Deelname wordt door het
geven van een geldelijke bijdrage in de kosten door ons gestimuleerd. Beginnende
vliegvissers kunnen desgewenst, nadat ze
enige ervaring hebben opgedaan, ook hieraan deelnemen.

Bibliotheek
De vliegvisafdeling heeft de beschikking
over een bibliotheek met boeken en tijdschriften over vliegvissen waar de leden gebruik van kunnen maken. Voorts beschikken
we over een collectie vliegvis dvd’s die aan
de leden op verzoek worden uitgeleend.

Verdere informatie ’s avonds telefonisch
te bevragen bij:
Onze penningmeester Frans Berkvens
onder nummer 0493-692828

AANMELDINGSFORMULIER:
Voornaam: .....................................................
Achternaam: ..................................................
Geboortedatum: ...........................................
Straat nr.: .......................................................
Postcode en gemeente: ...............................
........................................................................
E-mail adres: .................................................
Telefoonnummer: ..........................................
Stuur het aanmeldingsformulier aan:
Penningmeester V.V.A. St. Petrus Weert
Frans Berkvens
Kleine-bergdijk 10
5721VZ ASTEN
Of e-mail: fberkvens@chello.nl
Kosten lidmaatschap van de Vliegvisclub
V.V.A. St. Petrus zijn 23 euro per jaar.
Eenmalig inschrijfgeld is 5 euro.
Tevens dient men lid te zijn van Hengelsport
Vereniging St. Petrus.
Hierbij krijgt men dan ook de visrechten in
onze verenigingswateren.

