Nr. 24 juli 2011

Roofviscommissie
PlugPlug-inn

Voorzitter:
Har Hendriks
haakharie@planet.nl
0(031)475496486
Secretaris:
Noël Schmitz
noelschmitz@wanadoo.nl
0(031)475451465
Penningmeester/
ledenadministratie:
Jan Rutjens
Jan.Rutjens@home.nl
0(031)495531866
Een Lidmaatschap is mogelijk
indien u tevens lid bent van
St Petrus te Weert

Hallo visvrienden.
De vorige nieuwsbrief is alweer enige tijd geleden. Niet dat er in de tussentijd
niets te vermelden valt maar je moet de tijd hebben om het op papier te zetten.
Gelukkig heb ik van Jaap Verhoeven het volgende ingekomen stuk
ontvangen. De foto’s zijn van Jaak Beijnsberger.

Op 21 mei ben ik met mijn visvrienden van plug-inn op forel gaan vissen. In
Ittervoort . John had, zoals we inmiddels wel van hem gewend zijn, alles weer
goed geregeld. We hadden weer de mooiste vijver, die aan het terras en het
weer was uitstekend. Meteen na aankomst kon iedereen dan ook meteen aan
de slag.
Maar ik was, zo als altijd, enige uren van te voren aanwezig. Nadat ik
geruime tijd de aanwezige vissers geobserveerd had installeerde ik mij op de
beste plaats en wachtte tot ook de overige vissers van plug-inn aanwezig
waren. Het koste enige moeite maar het lukte me om deze plaats voor mezelf
te houden. Goede voorbereiding is immers het halve werk.

Aanmelding en afmelden als
lid moet schriftelijk of per
mail gebeuren bij de
ledenadministratie.
Per adres :
Leukerstraat 22 ,
6004 RE te Weert
Of Jan.Rutjens@home.nl
De contributie is €10,- per
kalenderjaar en kan worden
overgemaakt op rekening
135579457 ten name van
Roofviscommissie Pluginn,,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

Al voordat er 75 mooie forellen en een zalmforel werden uitgezet was ik al
aan de gang en kon een mooie voorsprong op de anderen nemen.
Het werd een leuke, gezellige middag. Zag ik forellen aan de linkse kant van
de vijver dan viste ik aan de linker kant van de vijver, zag ik forellen aan de
rechterkant van de vijver dan viste ik aan de ………

Terwijl ik in mijn eentje de ene vis na de andere ving moesten de andere elkaar helpen. Je
gelooft me niet? Deze foto is het bewijs. Je ziet dat de jeugd het aan de nodige ervaring
ontbreekt.
De vangsten. Er werd tot 5 uur een zalmforel en 72 forellen gevangen. Een enkeling heeft
nog tot 6 uur doorgevist, er zijn dus meer forellen gevangen dan er zijn uitgezet.
En weet je wie met de meeste vis naar huis ging?

Ikke.

Ik heb er wel meer dan 50 geteld. Toch jammer dat die zalmforel door Har is gevangen.
Met vriendelijke groet,
Jaap

Je hoort steeds meer vissers klagen over hun vangsten. Snoekbaar wordt er inderdaad
nauwelijks meer gevangen. Vergeten wordt dat het plezier zit in het vissen. De vangsten zijn
mooi meegenomen. De doorzetter vangt toch wel. Zo wordt dit seizoen in de plaats van
snoekbaars, roofblei of meerval gevangen.

Hans mag trots zijn op
deze roofblei van 74 cm,

Toch is er dit seizoen nog
een grotere roofblei
gevangen.

Onderstaande vis
80 cm
is gevangen door Noël.

Ook de vangsten van meerval zoals deze van Jan mogen er zijn:

120 cm.

Groot, groter het grootst met als resultaat een meerval van 161cm.

Of die van Noël

128 cm :

Geloof het of niet.
De dril duurde bijna twee uur.
Hij is gevangen met deze forel hengel:

En als je toch bezig bent.

Je hoort overal dat de vangsten van snoeken tegen vallen?
Wat valt tegen? De aantallen?
Noël heeft er dit seizoen al 62 mogen vangen.
Dan misschien de grootte?

Ja, Jaak is niet al te groot maar de dame op de foto mag er toch echt wel wezen. 117 cm.
En ja hoor, de baars is wat klein tegenwoordig:

Volgens mij is een van beide
laatste foto’s gefotoshopt.

Ik ken die achtergrond.

