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Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

PROGRAMMA 2010

Vrijdag 8 oktober: bind- en contactavond.
Zaterdag 9 oktober: werples.
Zaterdag 23 oktober: vissen ʻt Mun
Appeltern.
Zondag 24 oktober: werples.
Vrijdag 29 oktober: bind- en contactavond.
Vrijdag 12 november: bind- en
contactavond.
Zaterdag 20 november: werples.
Zaterdag 27 november: Erik de
Noorman
Vrijdag 10 december: bind- en
contactavond.

Vliegvissen op zalmen

Na het succes van vorig jaar, gaan we nu, zaterdag 23 oktober, wederom
naar Appeltern.
Daar is de grote vliegvisvijver voor ons gereserveerd.
Er worden dit jaar meer zalmen uitgezet dan vorige keer.
Minimaal 55 stuks, afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen het er
meer worden.
Dus voor een ieder volop kans om deze mooie vissen aan de haak te slaan.
Omdat er dit jaar veel wordt uitgezet zullen we een poging wagen om de gevangen vis zo eerlijk mogelijk onder de vissers, zij die dit willen, te verdelen.
Dus een ieder die dit wil neemt normaliter vis mee naar huis.
We starten om 8.30 uur met een kop koffie die wordt aangeboden door de
VVA.
Om 9.00 uur gaan we gezamenlijk naar de vijver.
Niemand gaat van te voren vissen.
Om 12.30 uur wordt er soep, frites en 2 snacks naar keuze geserveerd.
(frikadel, kroket of kipnuggets)
De drank is voor eigen rekening.
De eigen bijdrage in de kosten is vastgesteld op 15 euro per persoon, voor
koffie, vissen en lunch.
Opgave kan tot donderdag 7 oktober bij de penningmeester VVA.
Rabobank Budel: No: 15.18.52.537 t.n.v. St. Petrus Weert onder vermelding
van vissen het Mun.
Wil je mee, doe dan nu de betaling. Het is kort dag.
Harrie Meusen
Voorzitter VVA

Bardienstrooster 2010

Vrijdag 8 okt.: John van Lieshout
Vrijdag 29 okt.: Henk Kneepkens
Vrijdag 12 nov.: Sjra Stams
Vrijdag 10 dec.: Michel Mennen

Mocht je onverwacht een avond verhinderd zijn zorg dan dat iemand
anders jouw dienst overneemt en
wacht hier niet mee tot de laatste
dag, tenzij het een noodgeval betreft b.v. bij ziekte.

Harrie v.d. Rieth
Sjra Stams
Henk Kneepkens
Michel Mennen
Wiel Haex
Henk Fuchs
John van Lieshout

06-27482480
0032-89504648
0495-524203
0499-397453
06-15523209
06-53594614
0493-322333

Er zitten windes op de
IJzerenman.
Vooral in het voorjaar en het
najaar, als de plantengroei
afneemt zijn ze vangbaar.
De "bijvangst" zijn vaak
mooie ruisvoorns.

Je moet er alleen op uitgaan
om ze te vangen.

De Noorman komt naar Weert

Op zaterdag 27 november 2010 komt Erik van Hoek, alias Erik de Noorman,
naar Weert.
Erik heeft een mooie web-site "erikdenoorman.com" Kijk hier eens naar.
Het programma start om 10.00 uur met een powerpoint presentatie omtrent
het vliegvissen in Noorwegen in zout en zoet water.
Omstreeks 12.15 uur is er een warme lunch.
In het middaggedeelte worden vliegen gebonden die men doorgaans in
Noorwegen gebruikt.
Erik gebruikt hier veelal niet alledaagse materialen voor.
Hij zorgt voor voldoende bindmateriaal.
Je hoeft dus slechts een vice, gereedschap, bindgaren en wat haakjes mee
te brengen.
Het belooft een gezellige en leerzame dag te worden.
Je hoef je niet op te geven en de deelname is gratis inclusief de lunch!

Werples voor gevorderden

Zoals voorgaande jaren werden er in het najaar altijd de werplessen voor de
gevorderden gegeven.
Ook dit jaar wil ik enkele lessen organiseren, en wel de worpen die je nodig
hebt om het werpcertificaat te kunnen behalen van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers.
Alle werpeisen voor dit certificaat komen aan bod. Dus willen jullie je werpvermogen vergroten dan moet je zeker hier aan meedoen.
Het is wel noodzaak dat je de basisworp tot in de puntjes onder de knie
hebt, het is dan ook niet makkelijk.

Bekijk ook eens de vernieuwde website van
HSV St. Petrus.
Ook de vliegvisafdeling is
hierop te vinden.
www.stpetrus.nl

De lessen zullen gegeven worden op de volgende datums:
Zondagmorgen 26 september van 09:00 tot 12:00 uur
Zaterdagmiddag 9 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur
Zondagmorgen 24 oktober van 09:00 uur tot 12:00 uur
Zaterdagmiddag 20 november van 13:00 uur tot 16:00 uur

De samenkomst is op het veld van het Bisschoppelijk College op de
Kazernelaan in Weert.

EFFA flycastinstructor
Harrie v.d. Rieth

VISSEN OP DE RONDE BLEEK TE STERKSEL

Op zaterdag 17 april togen 28 leden van onze visclub om ± 8.00 uur richting
Sterksel om hier gezamenlijk te vissen op grote forel. De visclub had de
hele vijver afgehuurd en degenen die niet over een eigen belly-boot of pontoon-boot beschikten, konden gebruik maken van de aanwezige 7 vlotten
met electromotor. Na de koffie en de briefing door de voorzitter om 9.00 uur
ging de armada te water. Dat was voor velen toch niet makkelijk omdat men
geen ervaring had met het besturen van een vlot met electromotor. Het
weer was schitterend en af en toe werd een grote forel gevangen.

Om 13.00 uur werd gepauzeerd voor de lunch, die door Jan Kursten en zijn
echtgenote uitstekend werd verzorgd. De leden lieten zich de soep, worsten
en broodjes goed smaken. Tijdens de lunch werd door de leden uitvoerig
stilgestaan bij de vliegen die het wel of niet deden en ook bij de vliegen die
het altijd deden, maar nu net niet. Na deze uitwisseling van opgedane ervaringen werd wederom te water gegaan voor de slotsessie. Gezien de beperkte vangsten werd door Jan met het tussentijds bijvoeren van de forellen
getracht die “los“ te maken. En inderdaad werden toen door enkele leden
forellen gevangen. Inmiddels werden door enkele leden, die naar het vissen
kwamen kijken mooie fotoʼs van het visevenement gemaakt. André Rudolf,
die zich ter plaatse als nieuw lid aanmeldde beklom zelfs het dak van de
boerderij om een foto-shot te kunnen maken van de bedrijvigheid van de
visvijver in totaliteit. Al met al een geslaagd visevenement dat wellicht, als
de financiën het toelaten, voor herhaling vatbaar is.
Onze visclub heeft met Jan Kursten voor dit visevenement een speciale
prijs afgesproken. Als je individueel in Sterksel gaat vissen dan kost dat 5€
per uur en wil je met een vlot vissen dan betaal je 9€ per uur. Ook kun je
een belly-boot huren en dat kost 2€ per uur.
Meer informatie kun je vinden op de site:
WWW.derondebleek.nl/vliegvissen

Berkvens on tour
Vistrip Kyllburg:

Maandag 04-08-2008
Op een vroege maandagmorgen
ging de familie Berkvens on tour.
Goed voorbereid gingen we op pad
naar Duitsland en wel naar de
plaats Kyllburg. De avond voor het
vertrek zijn de vliegendozen nog
goed aangevuld en de lijnen gevechtsklaar gemaakt. Ditzelfde
weekend zijn er zelfs nieuwe waadpakken gekocht (hier komen we
later op terug). Onder het genot van
de Deutsche Slager muziek van
Rammstein vertrokken we naar
onze Oosterburen, en wel naar
Hotel Muller. Na een goeie 2,5 uur
rijden arriveerden we in Kyllburg,
oorpijn van het slappe gezever van
onze familie cabaretier Johan en
buikpijn van de winegums.
Nadat we onze spullen zorgvuldig
op de kamer hadden gelegd vertrokken we weer richting Bittburg. We
moesten naar de supermarkt
“Toom” om pasfotoʼs te maken voor
de welbekende “Fischereischein”
die we met de fotoʼs konden aanvragen op het gemeentehuis.
Toen we weer terugkwamen bij ons
hotel konden we met de Fischereischein onze dagvergunningen aanvragen bij onze gastheer “Uli”,
waarna wij meteen naar het water
vertrokken. We zijn gaan vissen bij
de camping waar al gauw bleek dat
één van de nieuwe waadpakken
meer pak was dan waad. Na enige
scheldwoorden te horen in de rustige natuur van Kyllburg was duidelijk dat één van de waadpakken
lekte. Onze pechvogel was Johan,
zijn broek was zeiknat. Vangsten
bleven deze middag uit, behalve
Theo die een klein visje ving dat
later een gevlekte alver bleek te
zijn. De eerste dag was ten einde,
na de maag goed gevuld te hebben
met Deutsche kost en de nodige
fleskes bier was Johan toe aan zijn
welverdiende schoonheidsslaapje
(zie onderstaande afbeelding).

Dinsdag 05-08-2008
Na ons lekker ontbijtje genuttigd te
hebben gingen we rond de klok van
8 uur op pad naar de Kyll. Onze
stek voor die dag was het rustig
stromende gedeelte richting St.
Thomas, vroeg na de afslag naar
St. Thomas lag aan de rechter kant
een parkeerplaats waar we gestopt
zijn en hebben we ons gevechtsklaar gemaakt. Na wat moeilijk geklauter tussen de bomen en wat
glijden over de glibberige paden zijn
we in de Kyll beland. Theo en Johan
stapten beheerst de Kyll in terwijl
Frank via de bobsleebaan de Kyll in
viel (gelukkig met een heel waadpak).

deze prachtige vis werd het vissen
voortgezet.
Deze dag hebben we nog enkele forellen gevangen en ook wat bijvangsten als kopvoorn en wederom de
gevlekte alver.

Tussenstand:
Johan 8 forellen
Theo 5 forellen
Frank 4 forellen, 1 vlagzalm

In het begin was het voor onze beroepsstruikrover Johan even wennen om onder de overhangende
takken een vliegje aan de lijn te
houden. Na enkele meters gewaad
te hebben en al menige forellen te
hebben zien azen, kwamen we uit
op onze Hotspot.
Onze zojuist genoemde beroeps
bleek hier ook de beroeps te zijn en
ving al gauw de eerste forel, waarna
er nog 4 volgden. Theo ving een
stukje voor deze stek zijn eerste
forel en Frank een stuk verder ook
zijn eerste, allen visten we met verschillende vliegen. Johan met een
Stronttor, Theo met een Sedge en
Frank met een kleine Sedge. Op advies van Johan knoopte Frank een
Stronttor aan de lijn en moest zelfs
op zijn stek komen vissen, want hij
had er al genoeg gevangen, en
gunde Frank ook nog wel een forelletje. Maar owee als hij een vlagzalm zou vangen, en meteen met
de eerste worp zagen we de lijn
strekken en aan de aanbeet al dat
het niet om een forel zou gaan. Na
een spannende dril van enkele minuten wist Frank een vlagzalm te
landen. Het betrof een prachtig
exemplaar van maar liefst 38 cm in
perfecte staat.
Na alle drie zich te vergapen aan

De dag werd geëindigd bij onze
gastheer Uli op het terras onder het
genot van een lekker Duits glaasje
bier. In de verte zagen we een gestalte naderen omringd door een
walm van rook en een behoorlijke
Zummerse uitstraling, het gaat hier
om onze collega “Rikus vd Ven” die
ook geen slechte vangsten had geboekt. Na wat stekken en ervaringen te hebben uitgewisseld gingen
de mannen de welverdiende nachtrust opzoeken.

Woensdag 06-08-2008
Deze dag begonnen we in het
plaatsje St. Thomas, de vooruitzichten waren goed maar het bleek al
gauw veel en veel te warm te gaan
worden. Na enkele vangsten van
voorn door Johan zijn we de Kyll uitgeklauterd en weer richting Kyllburg
gereden. We zijn toen naar een stek
gereden die Rikus ons had aangeraden, deze was bij een nabij gelegen kinderdagverblijf.
Wederom bleven de vangsten uit,
het was deze dag veel en veel te
warm en we besloten van de zon te
gaan genieten op het terras. Laat op
de middag zijn we nog enkele vliegen gaan binden en hebben we de
dag afgesloten bij Rikus in het hotel
aan de bar.
De tussenstand blijft ongewijzigd.
(volgende pagina)

Clubavonden

De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.

Contributie vliegvisclub is 8 23,per jaar.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U
Budel
Onder vermelding van contributie
2011 VVA.

Bestuur

Voorzitter/contactpersoon:

H. Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com

EFFA flycastinstructor/bestuurslid:

H. v.d. Rieth
Email: harrievdrieth@home.nl
Penningmeester:

F. Berkvens
Email: fberkvens@chello.nl
Redactie/bestuursleden:

G. Siezenis
Email: a.siezenis@kpnplanet.nl
F. Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid/webmaster:

J. v. Goor
Email: johan.van.goor@versatel.nl
Bestuurslid/Chef-kok

R. Verhees
Email: rinyverhees@hotmail.com

Donderdag 07-08-2008
We hadden besloten om deze dag
een uur eerder te beginnen in verband met de warmte, we zijn teruggegaan naar de stek waar we
eerder goede resultaten hadden geboekt. Al gauw werd door Frank de
eerste forel gevangen, niet veel
later ving hij de tweede. Aangekomen op de eerder genoemde Hotspot gingen we met volle moed ons
ontbijt nuttigen, Johan met een banaan, Frank met een appel en Theo
had geen honger.
Na ons ontbijt te hebben genuttigd
gingen we vissen, en het was Frank
die zijn derde forel ving, Johan ving
zijn eerste voor die dag en Theo
volgde niet veel later. Frank ving op
deze stek ook nog een mooie ruisvoorn. Na nog wat spectaculaire
aanbeten, rondvliegend struikgewas
en rondvliegende scheldwoorden
(van Johan) eindigde de dag voor
ons in vrede.
Eindstand:
Johan 15 forellen
Theo 9 forellen
Frank 9 forellen, 1 vlagzalm
Ingezonden berichtje

De laatste middag, avond en nacht
werd aan het gezellige altaar van de
sunshine club in Uliʼs café doorgebracht. Onder het genot van bier,
schnaps en schunnige Duitse praat
zijn we de nacht doorgekomen, er
werd zelfs nog een grote ontdekking
gedaan door Johan. Onze taalkundige weet nu eindelijk de betekenis
van een scheetje op zʼn Deutsch,
namelijk een Fortz en niet Arschgass.
De volgende morgen zijn we weer
huiswaarts gegaan, één van ons
had een klein katertje en was vrij
rustig op de terugweg, jammer genoeg gold dit niet voor Johan die
onderweg zijn mond nog geen 5
minuten had dicht gehouden, en
ons voorzag van verschillende
schunnige en nutteloze opmerkingen. Veilig en wel kwamen we aan
in het schitterende Asten waar we
terug kunnen kijken op een geslaagde vakantie.

Ik heb woensdag toch nog leuk gevangen. Ik denk een stuk of 15 in
totaal, wel allemaal klein spul. Net voor ik naar huis wou gaan kreeg
ik nog een beet en toen ving ik deze bengel dus toch een hele
geslaagde avond.
Groetjes Peter-Paul Massee

Werpcertificaat Examen
Deelnemer:
15 meter zonder gebruik van de lijnhand.

Datum:
Hoever?Opmerking

23 meter werpen met dubbele strip.
15 meter worp over de lijnhand schouder 60 cm
lus.
15 meter lijn in de lucht kunnen houden
met dubbele strip en maximaal 60 cm lus.
Minimaal 12 meter in de lucht kunnen houden.
Op commando lus verkleinen/vergroten tussen
60 cm en 150 cm.
14 meter rolworp in een ring van 1 meter
doorsnede.
12 meter backhandrolworp met gestrekte leader.
Werpen in ring van een meter, afstanden:
6 meter
10 meter
14 meter
Zelfde drie worpen over de andere schouder:
6 meter
10 meter
14 meter
12 meter reachcast, links en rechts.
12 m in horizontale vlak werpen, links en rechts.
12 meter boogworp, 1,5 meter uitslag linker- en
rechter bocht
10 meter parachutecast, met 3 meter ruimte.
Verlengen en verkorten van de lijn tijdens de
valse worpen, tussen 8 en 12 meter.
Examinator:
Opmerkingen

Advies: geslaagd gezakt
herexamen

