
 
 

Nr. 11maart 2012 

RoofviscommissieRoofviscommissieRoofviscommissieRoofviscommissie    

PlugPlugPlugPlug----inninninninn    

Voorzitter: 

Har Hendriks 

haakharie@planet.nl 

0(031)475496486 

 

Secretaris: 

ledenadministratie: 

Noël Schmitz 

noelschmitz@wanadoo.nl 

0(031)475451465 

 

Penningmeester 

Jan Rutjens 

Jan.Rutjens@home.nl 

0(031)495531866 

 

Een Lidmaatschap is mogelijk 

indien u tevens lid bent van  

St Petrus te Weert 

 

Aanmelding en afmelden als 

lid moet schriftelijk of per 

mail gebeuren bij de 

ledenadministratie. 

Per adres : 

Noël Schmitz 

noelschmitz@wanadoo.nl 

0(031)475451465 

 

De contributie is  €10,- per 

kalenderjaar en kan worden 

overgemaakt op rekening 

135579457 ten name van  

Roofviscommissie Plug-inn, 

leukerstraat 72 te Weert 

ondervermelding 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 
 

 

  
Wat kunnen jullie nog verwachten,voor wat betreft activiteiten van de 

roofviscommissie in 2012.  

 

Allereerst natuurlijk de lezing komende vrijdag 16 maart 2012.  

Op deze door Jaak Beijnsberger georganiseerde avond is de vermaarde  

Freddy de Boevere uitgenodigd om ons iets te vertellen over zijn ervaring met 

roofvissen.  

 

 

En dat je wat mag verwachten kun je wel afleiden 

uit zijn uitgebreide staat van dienst.  

Misschien kennen jullie hem al als mede 

oprichter van de SNB of als maker van jerkbaits 

 

 

 

Zegt de grootste snoek u mischien iets?  

Anders de dvd vissen op het volkerak ? 

Of kent u hem van een van zijn artikelen 

in “De Roofvis”? 

 

 

 

Wat u niet kunt verwachten is allen maar 

een hoop foto’s met hele grote vissen  

Het wordt een avond waar op een 

vermakelijke manier wordt verteld over 

……Roofvissen 

 

Heeft u vrienden of kennissen die deze 

avond willen bezoeken maar die geen lid 

zijn van plug inn? Neem ze gewoon mee.  

 

Iedereen is welkom op deze avond. 

Ook niet leden. 

 

Inkom vanaf 19:30 uur. 

Aanvang 20:00 uur. 

 

 

 

Freddy staat 4
e
 van rechts. 

  

Foto genomen tijdens 

jeugd promotiedag 

hengelsport. 



 
 

 

En wat nog meer? 

 

Ja hoor Jaap hij komt er weer aan. De jaarlijkse visdag op forel.  

Je wordt verwacht op zaterdag 19 mei om 12:30 uur op vijver 3 bij Forelvijver  Heioord , De 

vijver is gelegen op Rutjensstraat 6,  6015 RE te Neeritter.  

 

Het betreft de vijver naast het terras.  

Trouwens ook de andere leden van Plug inn 

mogen gratis deze activiteit bezoeken.  

Opgave is niet nodig. Conform afspraak 

tijdens de laatste ledenvergadering mogen 

enkel leden meedoen aan deze visdag. Er 

worden in principe 75 forellen uitgezet. Indien 

dit door de aanwezige vissers wordt gewenst 

kunnen er iets minder forellen worden 

uitgezet. Hiervoor in de plaats komen dan een 

aantal zalmforellen. Dit kan ter plaatse nog 

worden afgesproken.  

 

Organisatie: John Jacobs.  

 

 

Op 28 april zal er weer een tweedehands beurs worden gehouden 

in clublokaal "Het Botenhuis" 

 

De gezamelijke commissies van 

Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o. 

waaronder de commissie Roofvissen maar ook de 

commissies Vliegvissen, Karpervissen, 

Zeevissen & Visstandbeheer zullen deze dag 

gezamenlijk organiseren.  

Deze beurs wordt gehouden van 10:00  tot 16:00 

uur.  

 

Er zijn aan het oever water demonstraties van 

leden uit de Commissie Vliegvissen, terwijl in 

het lokaal gelegenheid is tot het verkrijgen van 

informatie rond de diversen hengelsport 

disciplines, alsmede het  lidmaatschap van de 

hengelsportvereniging.  

 

Indien u een uitstaltafel of ruimte wenst voor uw te verkopen materialen, horen wij dat graag 

van u op de hieraan voorafgaande regulieren zondagse openingsuren van het Clublokaal 

tussen 10:00 en 13:00 uur of via het e-mail adres b.caelers@home.nl  

 

Indien u nog ideeën heeft over de bijdrage van Plug inn voor deze dag dan verzoek ik jullie 

contact op te nemen met H. Hendriks haakharie@planet.nl.  

 

 



 
 

Planning overige activiteiten: 

 

Vrijdag 21 september Doe/contactavond 
 Jan Rutjens 

Har Hendriks 
Verteer en materiaal. 

Zaterdag in 

September 
Bootvissen verder weg. Noël Schmitz 

€ 10,- per auto 

En kosten trailerhelling 

Zaterdag in Oktober 
Bootvissen omgeving 

Roermond. 
Hans Wevers 

Bijdrage verteer 

Verder kosten trailerhelling 

en prijzenpakket tot € 50,- 

Zaterdag 17 of 

zondag 18 november  
Visbeurs Utrecht Noël Schmitz 

€ 10,- per auto  

 

Vrijdag 23 november 
Jaarvergadering met 

iets extra’s 
Jan Rutjens 

Bijdrage verteer + kosten 

aanvullende activiteit 

November / december  Poldervissen  Lesley 

Delsing 

€ 10,- per auto + 

Vergunningen +      kop soep 

 

De doe/contactavond moet nog verder worden ingevuld.  

Op dit moment hebben we nog iemand die een lezing voor ons wil verzorgen.  

Mogelijk komt deze in plaats van de doe/contactavond of wordt deze als extra in de komende 

maanden ingelast. Dat kan dan niet op een vrijdag avond.  

 

 

Bestuursbericht.  

 

Vermoedelijk heeft u het nog niet gemerkt omdat dit voornamelijk achter de 

schermen gebeurt maar met ingang van 2012 is de ledenadministratie over 

gegaan van de penningmeester naar de secretaris.  

Het bestuur hoopt u met deze wijziging nog beter van dienst te zijn.  

 

 

 

Enkele beelden geven aan waarom de geplande snoekdag niet is doorgegaan.  

 

De rechter foto is gemaakt op 18 februari (de geplande dag).  

De linker foto is gemaakt in de week na onze snoekdag. (met dank aan de VVA) 

 

 


