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Roofviscommissie 
Plug-inn 

Voorzitter: 

Bert Kerstens 

bertkerstens@home.nl 

0(031)621572724 

 

Secretaris: 

ledenadministratie: 

Noël Schmitz 

noelschmitz@ziggo.nl 

0(031)614283741 

 

Penningmeester 

Jan Rutjens 

Jan.Rutjens@home.nl 

0(031)682632580 

 

Een lidmaatschap is mogelijk 

indien u tevens lid bent van  

St. Petrus te Weert 

Aan- en afmelden als lid moet 

schriftelijk of per e-mail 

gebeuren bij de leden-

administratie. Per adres : 

Noël Schmitz, Schoolstraat 2a, 

6096 AS Grathem. 

noelschmitz@ziggo.nl 

0(031)614283741 

 

De contributie is  €10,- per 

kalenderjaar en moet worden 

overgemaakt op rekening 

NL55RABO0135579457 

ten name van  

Roofviscommissie Plug-inn 

Leukerstraat 72 te Weert 

onder vermelding van:  naam , 

“contributie” en jaar.  

Leden die jonger zijn dan 15 

jaar zijn vrijgesteld van 

contributie. 

 
IBAN/SEPA nr.: 

NL55RABO0135579457 

BIC nr.: RABONL2U 

BANKNAAM:  Rabobank 
 

 

 

 

Nieuwsbrief Nr.12 
 

            Beste Sportvrienden, 
 

In deze nieuwsbrief een verslag van de ‘doe- en contact- 
avond ‘snoekstreamer’ binden door Bert Kerstens, een verslag 
van de ‘forel visdag’ door Torsten Visser en een oproep  
van het bestuur van HSV St.Petrus om ook een lid van Plug-inn  
plaats te laten nemen in de nieuw op te starten VBC. 

 
 
 

Tekenen Petitie 

 
Allereerst nog een herinnering voor diegene die er nog niet 
aan toe is gekomen om de petitie te tekenen, welke gaat over  
het zonder quotum mogen leegvissen van de Biesbosch. 
 
Onderstaande link leidt naar het trieste verhaal over het 
leegvissen van de Biesbosch en is een mooi initiatief waar 
wij het als roofvisgroep alleen maar mee eens kunnen zijn. 
Denk jij er net zo over en wil je dit initiatief steunen, teken 
dan deze petitie. 
 
Ga via onderstaande link naar de site van St.Petrus en teken. 
 
http://stpetrusweert.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/ 
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Snoekstreamer binden  

 

Op vrijdag 14 april j.l. staat tijdens de 
“doe- en contactavond” het snoek-
streamer binden op het programma. 
De avond staat onder leiding van 
Harrie Meusen van de vliegvisafdeling. 
 

 
 

Harrie is bereid zijn “best-vangende-
streamer-ooit” na te laten bouwen. Hij 
heeft er voor gekozen het binden in 
stukjes op te delen. Eerst voorbinden, 
daarna is de groep aan de beurt. 
 

  
 



 
 
Als eerste wordt natuurlijk de haak 
(streamerhaak 6/0) in de vice geklemd. 
Het is de bedoeling dat de streamer 
met name met de spinhengel kan 
worden gevist. Hij moet dus wat meer 
gewicht hebben dan gebruikelijk is bij 
het vliegvissen. Daarom wordt de 
haaksteel in eerste instantie omwikkeld 
met looddraad. Daarna wordt bind-
draad opgezet. Harrie wijst er met 
regelmaat op, om na elke nieuwe 
opzet telkens goed “af te lakken”. Dat 
maakt het geheel steviger en zo zal de 
streamer niet na één gevangen snoek 
“uit elkaar vallen”. 
 

 
 
In een aantal fases wordt  vervolgens 
een pak verschillend gekleurde hanen-
veren op de haak gebonden. Stukje bij 
beetje krijgt het kunstwerk meer vorm. 
 

 
Bert Kerstens 

 

 
 
Daarna worden plukjes bucktail, ook in 
verschillende kleuren, ingebonden. 
Deze staartharen komen zowel aan de 
boven- als aan de onderkant van de 
haak. Om de streamer nog iets meer te 
verzwaren en extra actie in het water 
mogelijk te maken, worden een tweetal 
kralen ingebonden. Deze worden als 
ogen beschilderd. Vervolgens en als 
laatste wordt de streamer afgebonden 
en nog eens extra “in de lak” gezet. 
 
Het blijkt al met al een avondvullend 
programma te zijn geworden. 
Trots op het eindresultaat haalt ieder 
z’n eigengemaakt kunstaas uit de vice 
en laat het de ander bewonderen. 
Een gezellige en leerzame avond 
wordt onder dankzegging aan Harrie 
Meusen en onder het genot van een 
drankje afgesloten. 

 

 



Lid Plug-inn gezocht voor VBC 

Het bestuur van HSV St. Petrus wil een nieuwe Visstand Beheers Commissie (VBC) 
in het leven roepen. Zij is daarvoor op zoek naar geschikte kandidaten. 
Heb jij als lid van Plug-inn interesse? 
Hierbij integraal de brief welke wij van het bestuur hieromtrent ontvingen. 
 
Geacht commissie bestuur, beste commisie leden. 

  

Het bestuur van de HSV St. Petrus streeft ernaar om voor iedere discipline binnen onze HSV 

een goed en visbaar water te bewerkstelligen zodat iedereen kan vissen in zijn of haar 

discipline. 

Om de waterkanten vrij te houden van takken, hoog gras etc hebben we de werkploeg. 

  

Voor een gezonde visstand Visstand Beheers Commissie (VBC) gewenst. 

Deze VBC draagt zorg voor een goede water en visstandsbeheer door middel van monitoring, 

uitzettingen en bij bv vissterfte een onderzoek instelt of laat instellen door Sportvisserij 

Nederland om zo te bekijken waardoor deze sterfte is. 

  

Tevens zorgt de VBC dat de knelpunten aangedragen door leden worden bekeken en hun 

bevindingen worden naar het hoofdbestuur gecommuniceerd. 

De VBC is een adviesorgaan, met de nadruk op advies, die het hoofdbestuur adviseert over 

eventueel te nemen stappen. 

Het hoofdbestuur kan hier ten alle tijden vanaf wijken, maar zal zeker de adviezen van de 

VBC meenemen. 

  

Wat wij als hoofdbestuur graag zouden zien in een nieuw op te zetten VBC: 

  

Aanspreekpunt voor de VBC is John Kusters namens het hoofdbestuur 

Van iedere commissie 1 lid in de VBC zodat er niet alleen roofvissers, karpervissers of 

Vliegvissers in de VBC zitten. 

De VBC adviseert het hoofdbestuur over het water en visstands beheer. 

In samenspraak met het hoofdbestuur worden er dan b.v uitzettingen gedaan. 

Maar ook oevers, begroeiing, realiseren mindervaliden stekken is een taak voor de VBC. 

  

Heeft u als commissie bestuur een lid dat wil deelnemen aan deze nieuw op te zetten VBC, 

kunt u deze voordragen aan het bestuur. 

Het bestuur bekijkt dan of deze persoon geschikt wordt geacht voor de VBC en indien positief 

wordt deze toegevoegd aan de VBC. 

Wij als hoofdbestuur streven ernaar om voor ieder lid van de HSV goede en bevisbare 

wateren te realiseren met een gezond bestand aan vis. 

 

Graag een reactie voor 1 juni. 

  

Namens het bestuur van HSV St. Petrus, 

Voor deze, 

  

John Kusters 

Toine van de Meulenhof 

  

Toine van de Meulenhof 

Hoofd Controle en Handhaving HSV St. Petrus 

Controles@stpetrus.nl 

 
 



 

Forelvissen 
 
 
Forelvissen 2017: 

Op zaterdag 6-5-2017 hebben we onze jaarlijkse activiteit forelvissen. Zoals ieder jaar gaan 

we hiervoor naar forelvijver Heioord in Neeritter. We hebben ook dit jaar weer gevist in 

vijver 3. Gelukkig zijn de weergoden ons gunstig gestemd, want het is een prachtige dag met 

zo’n 18 graden. Hoe anders was het eerder in de week.  

Stipt om half een lopen we naar de vijver en worden de hengels in gereedheid gebracht. We 

zijn met een groepje van 5 leden, Hans, Noël, Bert, Eric en Torsten zijn van de partij. Har 

heeft zich helaas moeten afmelden en onze Nestor en kampioen Forelvissen, Jaap is helaas 

ook afwezig. 

  

                                    
                                 

Helaas voor ons was de Forel in het begin niet zo actief. Dat leverde taferelen zoals hierboven 

op.  

                                          
 

Terwijl andere het toch bleven proberen om een Forel actief gevist te vangen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na de eerste visuitzetting van 25 forellen kwamen de vangsten een beetje op gang.  

 

               
 

Een Forel voor Hans. 

 

       
 

Zoals hierboven is te zien, vakkundig gedrild en geschept door de Smid uit Horn. 

 

           
 

Ook Noël en Bert waren snel van de 0 af. Aan het eind van de middag zou blijken dat zij 2 

voor de meeste vissen in het net hadden gezorgd.  

 

                                                                    

 

 

 



 

 

 

                
 

Ook Eric ving de nodige vissen.  

 

          
 

Hierboven zien we onze Hans nog eens in actie. Zoals te zien is wordt de Forel vakkundig 

gedrild en geschept. Later deze week zullen de Forellen ook vakkundig door hem gerookt 

worden, maar daar is een ander artikel voor nodig.  

Zoals afgesproken wordt er om 15.00 uur tegen de klok in gedraaid, zodat iedereen een 

nieuwe stek krijgt. Bert en Noël blijven echter de vissen vangen.  

 

                                                       
 

Ook Jaak komt nog even langs om eens te kijken hoe het gaat. Onze Belgische vriend geeft 

ons volgens oud Belgisch gebruik een rondje, dit keer geen Jupiler, maar een Lindeboom pils.  

Om 17.00 uur houden we het voor gezien, we hebben met zijn alle 63 forellen gevangen. Een 

goede vangst. Er zijn van onze uitzetting slechts 12 forellen blijven zitten. Na een pilsje is 

iedereen rond 19.00 uur naar huis gegaan. 

 
Torsten Visser 

 
 



Programma 2017 
 

Datum Activiteiten plug-inn 
2017 

Georganiseerd 
door, 

Omschrijving van de 
vergoeding, kosten en 
eigen bijdrage. 

15 september  doe/contactavond, 
dropshot montages, 
spinners en dropshot 
lood gieten. 

Rudi Gijbels 
Jan Rutjens 

Materiaal kosten,  
eigen bijdrage 1 euro per 
spinner. 
 

16 september Baars vissen Zuid 
Willems vaart. 

Rudi Gijbels ? 

21 oktober ?. bootvissen maas en 
maasplassen Roermond 

Hans Wevers Onderling regelen. 
Tegoedbon van Fish Inn 

11 november  doe/contactavond, 
Dood aas takels maken 

Hans Wevers Materiaal kosten. 

18 november Dood aas vissen ijzeren 
man 

Torsten Visser 5 euro p.p. eigen bijdrage. 

1 december jaarvergadering Bestuur Plug-
inn 

 

 
 

Jong geleerd … 
 
Doodaas vissen met Sem op zondag 12-3-2017: 

Op zondag 12 maart is het weer eindelijk een beetje acceptabel om te kunnen gaan vissen met 

mijn zoontje Sem van 4 jaar. Hij roept al heel lang dat hij ook graag een Snoek wil vangen. 

Omdat het kunstaas vissen voor hem nog een beetje lastig zal zijn, gaan we vandaag met 

doodaas vissen. Als aas nemen we ingevroren Sardines mee. 

Omdat Sem verslaaft is aan donuts, zijn we eerst nog even langs de Jumbo gereden om er 4 te 

halen. Maar er zou gevist worden. 

  

                       
 

Het valt niet mee voor de kleine man om de relatief zware hengel vast te houden. Maar hij 

klaagt niet. In eerste instantie vond hij het wel een beetje raar om een vis aan de haak te doen,  

 

 

 



 

maar na wat uitleg begreep hij wat de bedoeling was. Een kleine vis aan de haak om er een 

grotere mee te vangen. Alles klaar voor actie. Het duurde gelukkig niet lang voordat de 

dobber wegschoot. Sem sloeg met een beetje hulp van Papa aan, en het resultaat was een 

snoek van 70 cm. Voor Sem een haai. Hij wilde hem dan ook niet vasthouden en vond het 

allemaal een beetje eng. Maar toen Papa hem de vis had laten zien, doormiddel van de 

kieuwgreep en dat hij niet bang hoefde te zijn, vertelde hij dat hij de volgende Snoek zelf wel 

wil vast houden. Ik ben benieuwd.  

 

  
 

Natuurlijk was er voor de kleine man verder ook van alles te ontdekken. Met sommige dingen 

die hij ontdekte was Mama dan weer niet zo blij toen we thuis kwamen, maar ach…. 

 

Torsten Visser 

‘Diehard’ van de maand 
 

 
 

…..“Daar mag je me dag en nacht voor wakker maken”…… 


