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 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

De vliegvisafdeling van hengelsportver-

eniging St. Petrus te Weert is op zoek

naar nieuwe leden, die zich o.l.v. een in-

structeur vertrouwd willen maken met

het vliegvissen.

Bij het vliegvissen wordt gevist met

kunstvliegen, streamers en nimfen, die

d.m.v. een vliegenlijn over grote afstan-

den in het water kunnen worden gewor-

pen. 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.

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.

Wil je lid worden, stuur dan hiernaast

staand formulier, ingevuld naar onze

penningmeester.

Maak tevens € 35,– over op de bankre-

kening van V.V.A. St. Petrus,

IBAN: NL35 RABO 0151852537

BIC: RABO NL2U BUDEL

AANMELDINGSFORMULIER:

Voornaam: ..........................................

Achternaam: .......................................

Geboortedatum: .................................

Straat en nr.: .......................................

.............................................................

Postcode en gemeente: .....................

.............................................................

E-mailadres: ........................................

.............................................................

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



Clubactiviteiten

Tweemaal per maand, in het voor- en

naseizoen, worden er clubactiviteiten

georganiseerd.

Het binnengebeuren vindt plaats in ons

clublokaal, “Het Botenhuis”, dat is gele-

gen aan de Kazernelaan 113 te Weert

(naast het zwembad van de IJzeren-

man).

De werplessen worden gegeven op een

locatie in de buurt, door een gecertifi-

ceerde instructeur.

Regelmatig worden er gezamenlijke vis -

trips gemaakt in binnen- en buitenland.

De club telt momenteel ruim 50 leden.

Wedstrijdvliegvissen

Een aantal leden van onze club doen

mee aan het Nederlands Kampioen-

schap Vliegvissen.

De wedstrijden vinden plaats op diverse

unieke plekken in Nederland.

Er zijn 4 selectiewedstrijden:

– op een grote rivier,

– op stilstaand water,

– forellenwedstrijd vanaf de kant,

– forellenwedstrijd vanuit een

(belly)boot.

De beste 30 geklasseerde vliegvissers

mogen deelnemen aan  de finale.

Sinds enkele jaren zitten we, als club

zowel als individueel, bij de top 3 van

Nederland.

Beginnende vliegvissers kunnen desge-

wenst, nadat ze enige ervaring hebben

opgedaan, ook hieraan deelnemen.

Aanmelden als lid

Kosten lidmaatschap van de Vliegvis-

club V.V.A. St. Petrus zijn € 30,– per

jaar.

Eenmalig inschrijfgeld is € 5,–.

Tevens dient men lid te zijn van Hengel-

sport Vereniging St. Petrus.

Hierbij krijgt men dan ook de visrechten

in onze verenigingswateren.

Zie hiervoor de website van 

HSV St. Petrus.

Verdere informatie is te verkrijgen bij de

voorzitter V.V.A., Harrie Meusen, 

tel. 06 307 082 19.

In overleg is het voor aspirantleden mo-

gelijk om eens kennis te komen maken

met de club tijdens een van de activitei-

ten.


