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Nelleke winnares VVA snoekdag

Vrijdag 25 maart: B+C avond
Zaterdag 2 april: Someren forelvissen
Vrijdag 8 april: Info tjechnimfen op
de Kyll
Vrijdag 29 april: B+C avond
Zaterdag 7 mei: Vissen op de kyll
Zaterdag 28 mei Winde visdag
Vrijdag 16 september: B+C avond
Vrijdag 30 september: B+C avond
Vrijdag 14 oktober: B+C avond
Vrijdag 28 oktober: B+C avond
Vrijdag 11 november: B+C avond
Zaterdag 26 november: Binddemo
Vrijdag 9 december: B+C avond

Het is nog vroeg in de ochtend als de eerste vliegvissers zich melden bij het
Botenhuis. Menigeen begint alvast met het hozen van de visboot.
Na de briefing van de voorzitter en de gebruikelijke koffie kiezen 13 boten
het ruime sop. Het wordt een mooie visdag. De snoeken bijten wel, maar
vaak heel erg voorzichtig, waardoor het merendeel van de aanbeten niet
verzilverd wordt.
Een nieuwe verschijning op de IJzerenman. Twee leden hebben hun viskano meegenomen. Met de voetaandrijving is dit een geweldig alternatief
voor de bellyboot.
Voor het eerst in de geschiedenis van de VVA wist een vrouwelijk lid de
snoekdag te winnen; ze wist 21 mannelijke collega's achter zich te laten met
de grootste snoek van de dag van 67 cm.
De poedelprijs ging naar haar man Harrie, die zonder vis bleef, omdat hij zo
goed had geroeid!

Bardienstrooster 2011
Vrijdag 25 maart: Michel Mennen
Vrijdag 8 april: Harrie v.d. Rieth
Vrijdag 29 april: Wiel Haex
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
Henk Kneepkens
Michel Mennen
Wiel Haex
Henk Fuchs
John van Lieshout

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

Wil je nog deelnemen aan de forellendag op zaterdag 2
april bij het Blank Water te Someren, dan is haast geboden.
Opgave en betalen kan tot 15 maart.
Voor verder info zie eerder toegezonden bericht.

Vliegvisser van het jaar
Hoe kunnen we hem het best beschrijven? Behulpzaam tegenover iedere
collega, met uitleg over te gebruiken vliegen, of hoe je een bepaalde vlieg
moet presenteren. Bij bijna alle activiteiten present. Altijd een vrolijke optimist. Met veel kennis in huis, over vliegen binden die ‘gegarandeerd’ vangen. We kennen allemaal zijn befaamde ‘Maai’.
Ook in de hengelbouw, met name de splitcane hengels is hij een waar kunstenaar. Hij vist in binnen- en buitenland, Noorwegen, Canada en in ons
eigen land is hij ook overal geweest waar maar wat te vangen is, Winde in
de Waal, Forel op het Oostvoornse meer, Fint op de nieuwe Waterweg en
Zeebaars aan onze kust. Canada met zijn vismaten, hierover kan hij heel
interessant vertellen over mooie vangsten.
Ook altijd in voor een grap, zoals bij de loterij toen hij onze voorzitter te pakken had met zijn uitspraak over zijn prijs ‘een hengel naar keuze bij van Stekelenburg’. Vaste klant bij de Ronde Bleek, met de bellyboot staat hij ook
daar zijn mannetje. Wat kan je nog meer zeggen over deze vrolijke noot.
Op z’n Limburgs gezegd ‘unne gooie jong’ die met iedereen overweg kan.
Dit alles bij elkaar maakt Wim Aerts vliegvisser van het jaar 2011.

de bevers komen eraan
Tijdens een onlangs gehouden snoektripje langs ons verenigingswater zag
ik een mooi bewijs van de nieuwe natuur.
Op een plaats was veel vraat van bevers. Zowel kleine als grote bomen
waren geveld door deze knaagdieren.
Navraag leerde dat hier een kleine kolonie bevers van 3 - 4 stuks is neergestreken.
Zelfs een heuse burcht hebben de rakkers al gebouwd.
Mooi dat je tijdens het vliegvissen zoiets ziet.
Harrie Meusen

Beurzen:
www.vliegbindevenement.nl
www.t-kamper-knup-en-punnik-weekend.nl

masterclass tsjechnimfen op de Kyll
We hebben 2 ervaren vliegvissers van onze club, de gebroeders Dirks,
bereid gevonden om een masterclass Tsjechnimfen te geven op stromend
water.
Het is de bedoeling dat op vrijdag 8 april uitleg wordt gegeven hoe e.e.a. in
zijn werk gaat. Met name de opbouw van de leader met de speciale beetverklikker komt aan de orde. Ook de vistechniek wordt behandeld. Tevens
zullen er goed vangende Tsjechnimfen worden voorgebonden.
Hierna, op 7 mei, gaan we het geleerde in de praktijk brengen, samen met
de instructeurs.
Wat is belangrijk om te weten.
We hebben plaats voor 2 x 5 cursisten. Meer ruimte is er niet. Dus de eerste
10 aanmeldingen die bij Frans Dirks binnenkomen worden geplaatst voor de
masterclass. (f.dirks1@chello.nl)

Jaarvergadering VVA
Op de onlangs gehouden jaarvergadering mocht de VVA 38 leden verwelkomen.
We prijzen ons gelukkig met zo’n
grote opkomst.
Er waren 2 jubilarissen van 12,5
jaar, Jacco van de Berg en Wim
Aerts.
Beiden werden in het zonnetje
gezet.
Als vliegvisser van het jaar werd
Wim Aerts uitgeroepen.
(zie jury-rapport elders in dit blad)

Alle kosten zijn voor eigen rekening (staatsvergunning, dagvergunning, reiskosten en eventueel verteer). Probeer zelf het carpoolen te regelen met een
ander VVA lid. Opgeven kan tot vrijdag 8 april.
Daarnaast is er de mogelijkheid om als “gewone vliegvisser” mee te gaan.
Dus je neemt dan niet deel aan de instructie aan en in het water van de Kyll,
doch gaat op eigen gelegenheid vissen. Iedereen kan dus mee gaan vissen.
Je dient wel in het bezit te zijn van een Duitse Staatsvergunning, een 1 Jahres- of een Fünfjahres-fischereischein. Deze dien je van tevoren aan te
schaffen. Daarnaast schaffen we ter plekke, onder overlegging van de Fischereischein, een dagvergunning aan. Deze kost ca. 15 euro per parcours.
Er zijn 2 parcours van ca. 7-8 km per stuk. Totaal 15 km water.
We vertrekken vanaf het AC restaurant te Nederweert, op zaterdag 7 mei,
(richting Maastricht), om 7.00 uur naar Stadtkyll.
Als alles voorspoedig verloopt zijn we om ca. 9.00 uur ter plekke. Hier kunnen we dan als eerste de dagvergunning kopen.
Na de ochtendsessie komen we omstreeks 12.30 uur bij elkaar om de ervaringen van de ochtend door te nemen. We eten dan gezamenlijk een hapje.
Dan kunnen we hierna met het middaggedeelte aanvangen. Dus, degene
die aan de masterclass wil deelnemen, wacht niet te lang met aanmelden.
Want vol = vol.
Harrie Meusen

Winde vliegvishappening
Na het succes van vorig jaar en ook op speciaal verzoek van de jaarvergadering heeft het bestuur van de VVA besloten om ook dit jaar een Windedag
te houden. Dit ter afsluiting van het voorseizoen.
Er hebben al 3 winde-uitzettingen plaatsgevonden. Dus er zwemmen er voldoende rond. Dit gebeuren vindt plaats op zaterdag 28 mei.
We starten om 13.30 met koffie.
Om 14.00 uur gaan we vissen vanuit boten of vanuit de eigen bellyboot.
Na dit middagje vliegvissen start tegen de avond een gezellige barbecue.
Maak 5 euro over op banknummer van de VVA onder vermelding van BBQ.
dit dient te gebeuren voor 15 mei a.s.
Zie voor goed vangende windevliegen elders in dit “Vleegvesserke”.

Windevlieg
Zwart is een kleur die het altijd goed doet bij de windes. Met wat dubbing,
een pauwenfiber en paar zachte hennenveertjes heb je snel een dergelijke
nimf gebonden. Daar ik straks op relatief ondiep water vis heb ik looddraad
achterwege gelaten. De goudkopkraal is zwaar genoeg om de nimf te laten
zakken. Dat je deze nimf ook uitmuntend in kunt zetten op forel in stromend
water lijkt een open deur intrappen. Een naam heeft deze nimf nog niet.

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.

Schuif de kraal op de haak en zet de haak in de klem. Zet aan de achterkant binddraad op en maak een staartje van twee hennenveertjes. Hierna
van wat ruige zwarte dubbing (met wat glittertjes er doorheen) een mooi
lijfje maken.

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:

Nu achter het kraaltje een hennenveertje opzetten zoals op de foto. Het
veertje twee slagen om de haaksteel wikkelen en vastzetten. Restant wegknippen.

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

Als laatste een bescheiden thoraxje maken van de pauwenfiber. Ik maak de
kraal rood met watervaste stift en lak dat dan af. Rood is iets wat op een
goede windevlieg niet mag ontbreken naar mijn idee.
Je vist deze nimf zo vroeg in het seizoen diep. Rustig binnenstrippen en op
enig moment zie je je leader straklopen. Een beetverklikker kan maar hoeft
niet persé. De aanbeten zijn best wel overtuigend. In ‘mijn’ watertje kan ik
de nimf zelfs op zicht aanbieden. Het is er niet zo diep en erg helder. Prachtig om zo’n winde te zien draaien en toehappen!

Kyll - Kronenburg - Stadtkyll (Los 1)  data
WATER

Kyll

plaats

Kronenburg - Stadtkyll (Los
1)

lengte
traject

Los 1: 7 kilometer, Vanaf
Stuwdam Kronenburgersee
tot de Kyllbrug in Stadtkyll.
Los 2: 8 kilometer, Vanaf
Kyllbrug in Stadtkyll tot de
Kyllbrug in Jünkerath.

gemiddelde
0,5 meter
diepte
gemiddelde
8 meter
breedte
type water
smalle beek, matig stromend
oeverbegroeiing
zeer divers, in het algemeen zwaar
begroeid
visbezetting
bruine forel, vlagzalm, kopvoorn, barbeel
vergunningen verkoopadres
Schuhhaus Dederichs
Neuer Weg 1
53949 Dahlem - Kronenburg
tel: 0049 (0) 6557 93083
openingstijden:
maandag tot vrijdag: 09.00 - 18.30
zaterdag: 9.00 tot 14.00
Verkehrsverein Obereres Kylltal
Burgberg 22
54589 Stadtkyll
tel: 0049 (0) 6597 2878
BP Tankstelle Leinen
Auelstr 27-29
54589 Stadtkyll
tel: 0049 (0) 6597 961106
vergunningen prijs
¼GDJYHUJXQQLQJ
voorwaarden
maximaal 4 salmoniden meenemen,
minimummaat forel 25 cm, minimummaat
vlagzalm 35 cm, alleen weerhaakloos
vissen, overnachting niet verplicht.
seizoen
16 maart - 15 oktober

Kyll - Stadtkyll - Junkerath (Los 2)  data
WATER

Kyll

plaats

Stadtkyll - Junkerath
(Los 2)

lengte traject

Los 2: 8,5 kilometer.

gemiddelde diepte 0,6 meter
gemiddelde
breedte

8 meter

type water
Smalle rivier, matig stromend.
oeverbegroeiing
Zeer divers, soms geen begroeiing, andere
plekken een tunnel van bomen.
visbezetting
Bruine forel, vlagzalm, kopvoorn, barbeel.
vergunningen verkoopadres
Schuhhaus Dederichs
Neuer Weg 1
53949 Dahlem - Kronenburg
tel: 0049 (0) 6557 93083
openingstijden:
maandag tot vrijdag: 09.00 - 18.30
zaterdag: 9.00 tot 14.00
Verkehrsverein Obereres Kylltal
Burgberg 22
54589 Stadtkyll
tel: 0049 (0) 6597 2878
BP Tankstelle Leinen
Auelstr 27-29
54589 Stadtkyll
tel: 0049 (0) 6597 961106
vergunningen prijs
¼- SHUGDJ¼SHUGDJHQ¼
80,- per week
voorwaarden
0HHQHHPOLPLHWPD[LPDDOµHGHOYLVVHQ¶
(vlagzalm, forel), minimummaat forel: 25
cm, vlagzalm: 35 cm. alleen weerhaakloos
vissen. overnachting niet verplicht.
seizoen
16 maart - 15 oktober
overnachtingen
Diverse mogelijkheden, hotels en huisjes
Informatie bij de plaatselijke VVV in
Stadtkyll
telefoon: 0049 (0) 6597 2878

Kyll - Stadtkyll - Junkerath (Los 2)  reportage

Los 2
Dit traject loopt vanaf de brug bij het
Bahnhofsbrücke in Jünkerath tot aan de brug
bij het ARAL-tankstation in Stadtkyll. Het
onderste deel van het traject tussen
Jünkerath en Glaadt loopt door een
bedrijventerrein. Gelukkig merk je daar
weinig van wanneer je langs de rivier loopt.
Er zijn diverse stroomversnellingen waar
mooi met de vlieg gevist kan worden. Ook is
er een aantal diepere plekken waar de lokale
hengelaars een hengeltje uitwerpen, beaasd
met worm of made. Zij vissen veelal op andere plekken dan de vliegvissers, dus last heb je
er niet van. Ook al omdat het traject 7,5 kilometer lang is. Ruimte genoeg voor iedereen
dus. Verder stroomopwaarts is de rivier moeilijker toegankelijk, op sommige plekken is er
diep water en dichte begroeiing langs de oever. Hier loopt de rivier langs een steile helling.
Wie zich de moeite getroost vindt hier een prachtig stukje Kyll. Een kleine waterval met
grote stenen, een paar diepe geulen daaronder en met een beetje geluk zie je een ijsvogel
voorbij vliegen.
Halverwege het traject is een brug over de Kyll met direct daarnaast een houthandel. Onder
de brug ligt een aantal stroomversnellingen. Moeilijk bevisbaar door de overhangende
bomen, maar absoluut de moeite waard. Boven de brug ligt een diepe poel, direct onder een
stroomversnelling. Verder richting Stadtkyll slingert de Kyll zich door weilanden met op
GLYHUVHSODDWVHQULMHQPHWERPHQ(HQPRRLHWUDMHFWRP¶VDYRQGVPHWHHQGURJHYOLHJ
tijdens de eveningrise te bevissen. Langs sommige stukken van de rivier staat wat
prikkeldraad langs de oever. Op één plek hangt zelf prikkeldraad dwars over de rivier.
Natuurlijk bleef mijn vlieg daar weer in hangen. En jawel, bij het losmaken kwam ik er
DFKWHUGDWHUVWURRPRSVWRQG«
In Stadtkyll zelf stroomt de Kyll door een tunnel van bomen. Een kort hengeltje maakt het
werpen en vissen op dit soort stekken een stuk eenvoudiger.
Verrassende elementen
Zoals bijna alle riviertjes in Duitsland is de Kyll verankerd in de bedding door de aanleg van
een stenen oever. Gevolg is dat de rivier niet meer zijn eigen weg kan zoeken wat jammer
is, want een natuurlijke rivier is altijd het mooist. Dat neemt niet weg dat de Kyll tussen
Kronenburg en Jünkerath een erg fraai en divers stukje viswater is, met verschillende
verassende elementen. Het ligt ook niet direct langs de weg, zodat je in alle rust van de
prachtige natuur in het Kyll-dal kan genieten.
De vangsten kunnen, zoals eigenlijk altijd bij het vissen, sterk variëren. Ik heb eens in het
voorjaar een paar dagen bij Kronenburg gevist en werkelijk onwijs gevangen. Ik kon
gewoonweg niets fout doen. Aangestoken door mijn enthousiasme wilde een vismaat er ook
graag vissen. Dus een paar maanden later trokken we een weekend er voor uit. We vingen
best nog wel redelijk, maar we moesten er behoorlijk veel moeite voor doen. Niet erg, maar
het magische was eraf.

