
 

 
 
 
 
 
Beste hengelsporter, 
 
Roofviscommissie “PLUG-INN” van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert organiseert op 
zaterdag 18 mei 2013 een avondvullend programma over het snoekvissen. Dit zal 
plaatsvinden in ons clublokaal “Het Botenhuis”, Kazernelaan 113, Weert. De avond start om 
20.00 uur. 
Iedereen is welkom, zowel leden als niet- leden van onze Hsv. Inkom is gratis. 
 
We hebben niemand minder dan Michel Verlaak weten te strikken om voor ons een 
presentatie te verzorgen met als titel: 
 

         “De seizoenstart: gevarieerd actief snoeken” 
 
  Wie is Michel Verlaak? Even voorstellen: 
    

- Auteur voor hengelsportblad “Dé 
Roofvis”. 

- Auteur voor het boek “The World of 
Pikeflies” van Ad Swier. 

- Steeds op jacht naar grote snoek met 
kunstaas of doodaas. 

- Vist ook graag met vliegenhengel en 
streamers. 

- Gepassioneerd Ierlandganger (40 trips!). 
- Al lange tijd vaste vismaat van Henk 

Rusman. 
- Vist geregeld op veenplassen, samen met 

Arjan Willemsen. 
- Perfectionist, boeiend verteller en 

begenadigd fotograaf. 
 
Tot ziens! Breng zoveel mogelijk vrienden en 
kennissen mee. Het belooft een geweldig 
boeiende, gezellige en leerrijke avond te 
worden.                                                    

Beste hengelsporter,

Roofviscommissie “PLUG-INN” van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert orga-
niseert op zaterdag 23 mei 2015 een avondvullend programma over het snoekvis-
sen. Dit zal plaatsvinden in ons clublokaal “Het Botenhuis”, Kazernelaan 113, Weert. 
De avond start om 20.00 uur. 
Iedereen is welkom, zowel leden als niet- leden van onze Hsv. Inkom is gratis. 

We hebben niemand minder dan Michel Verlaak weten te strikken om voor ons 
een presentatie te verzorgen met als titel:

“Snoeken op groot water met kunstaas”

Wie is Michel Verlaak? Even voorstellen:
Auteur voor hengelsportblad “Dé Roof-
vis”.

Leverde als auteur een bijdrage aan het 
boek “The World of Pikeflies”  
van Ad Swier.

Steeds op jacht naar grote snoek met 
kunstaas of doodaas.

Vist ook erg graag met vliegenhengel 
en streamers.

Gepassioneerd Ierlandganger (meer dan 
40 trips!).

Al lange tijd vaste vismaat van Henk 
Rusman.

Vist ‘s winters geregeld op veenplassen.

Perfectionist, boeiend verteller en bege-
nadigd fotograaf.

Tot ziens! Breng zoveel mogelijk vrien-
den en kennissen mee. Het belooft een 
geweldig boeiende, gezellige en  
leerrijke avond te worden.


