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

PRoGRAMMA 2011
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

WERPlESSEN
24 september
8, 15 en 29 oktober

We starten weer
De tweede helft van het bindseizoen 2011 gaat van start op vrijdag
16 september.
We hopen eenieder in goede gezondheid te mogen begroeten.
Zoals in het programma-overzicht is te zien hebben we dit jaar 6 bindavonden op vrijdagavond en een activiteit op een zaterdag (26 november). Deze laatste moet nog concreet ingevuld worden.
Zoals jullie van ons gewend zijn staat de gratis koffie vanaf 19.30 uur
gereed.
Een aantal leden zijn buiten de landgrenzen wezen vliegvissen.
We zijn benieuwd naar hun verhalen en natuurlijk de foto’s.
Tot vrijdag 16 september.
Namens het bestuur van de VVA St. Petrus,
Harrie Meusen
Voorzitter

Bardienstrooster 2011
Vrijdag 16 september: Henk Fuchs
Vrijdag 30 september: Wiel Haex
Vrijdag 14 oktober: John v. Lieshout
Vrijdag 28 oktober: Henk Kneepkens
Vrijdag 11 november: Harrie v.d.
Rieth
Zaterdag 26 november: Michel Mennen.
Vrijdag 9 december: Henk Fuchs
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

Zonder woorden . . .

Geachte bestuursleden, en vrienden van de Vliegvisvereniging Weert,
Ik wil, mede namens mijn vrouw Marion, iedereen hartelijk danken
voor de mooie bos bloemen en alle felicitaties die ik heb mogen ontvangen voor het behalen van mijn certificaat “vliegvis-instructeur”.
Wat toch ook mede mogelijk is gemaakt door de vereniging en door de
informatie van Harrie van de Rieth.
Groetjes,
Cees de Brueys

VISTRIP NooRWEGEN
Vier leden van de vliegvisafdeling van St. Petrus vertrokken op vrijdag 24
juni vanaf schiphol met het vliegtuig naar Noorwegen. De vliegreis verliep
voorspoedig en na anderhalf uur werd in Oslo de landing ingezet. Toen nog
een huurwagen afhalen en daarna richting Glomma.
Bij het plaatsje Tynset hadden wij een blokhut gehuurd en daar kwamen wij
de eerste dag in Noorwegen aan. Na het ontbijt de volgende morgen werd
alles in gereedheid gebracht om te gaan vissen. Hengels, waadpak, waadschoenen en vooral niet te vergeten de waadstok gingen mee.
Er werden die eerste visdag veel vlagzalmen gevangen vooral met eendekontvliegjes.
De waterstand was hoger dan normaal en dat veroorzaakte een harde stroming waardoor de waadstok onontbeerlijk was.
Leuk was ook dat we Cees met z’n vrouw in Noorwegen een bezoek gebracht hebben; zij waren in een tentje op een camping in de buurt aan het
vissen en kamperen.
De 2 dagen daarna waren de vangsten beduidend minder met name door
de aanwezigheid van een andere grote groep vliegvissers; de spoeling werd
dun!!
Na deze 3 dagen werd van stek gewisseld. We gingen met de vliegenhengel op zee vissen. Hierover was van tevoren informatie ingewonnen bij Eric
de Noorman. We kwamen terecht in een klein plaatsje in de buurt van
Trondheim. Hier werd met succes gevist met Teeny zinkende vliegenlijnen.
Grote pollakken en kabeljauwen werden gevangen en na het fileren opgegeten. We aten zoveel verse vis dat we na een paar dagen geen vis meer
konden zien.
Met name in snelle stroming bij bruggen e.d. werd in het fjord veel vis gevangen. Met een Teeny zinkende vliegenlijn is het met ingooien oppassen,
want de lijn zakt door het gewicht steeds naar beneden en daar moet je op
voorbereid zijn, anders zit je steeds vast aan obstakels. Er werd op zee met
succes gevist met de clouser minnow en de aanbeet en het vangen van een
grote pollak is spectaculair. Vooral de kleur geel was erg in trek.
Noorwegen is wat het levensonderhoud betreft erg duur; de prijzen van de
levensmiddelen e.d. vielen ons erg tegen. Bier en wijn was met name
schrikbarend duur. Ook het huren van een auto is in Noorwegen in vergelijking met andere landen een dure aangelegenheid. Het wegennet in Noorwegen is absoluut niet vergelijkbaar met dat bij ons. Op de grote wegen
mag over het algemeen niet harder worden gereden dan 70 tot 80 km en bij
ieder gehucht dat je tegenkomt gaat de snelheid omlaag naar 50 km. Er
wordt volop op snelheid gecontroleerd en overtredingen zijn een dure grap.
Wat ons op de terugweg vooral zorgen baarde was dat we een huurauto
hadden zonder reservewiel. Wel zo’n opblaaskit maar die voldoet niet altijd.
Een kapotte band op de terugweg garandeert dat je het vliegtuig niet haalt.
Gelukkig verliep de terugreis voorspoedig en wellicht gaan we volgend jaar
weer die kant op.
Deelnemers Noorwegen trip:
Harrie Meusen
Frans Dirks
Wil Dirks
Guus Siezenis

Vissen op vakantie in Spanje
In de buurt van Alicante (Costa Blanca) heb ik o.l.v. een (Engelse) visgids
gevist op karper in een stuwmeer (Embalsa Armadoria).
De techniek hier is om bij iedere ingooi met een voerbal vis naar de voerplek te lokken. De klap op het water van de voerbal (voerkorfje of voerveer)
schijnt de vis aan te trekken. Deze techniek wordt in Spanje ook op de rivieren (mits ze niet droog staan) met succes toegepast. Op maandag 14 maart
had ik er met deze techniek 32 te pakken. De karper is hier niet echt groot,
zoals bij ons. Mijn zwaarste vis woog 2.5 kg. Als de vis niet bijt dan moet je
om de anderhalve minuut blijven ingooien. De kunst is om steeds op ongeveer dezelfde plek in te gooien.
Het is een mooie visserij.
Ik ga deze techniek ook eens in Nederland uitproberen. Dat is weer eens
iets anders dan vliegvissen.
Guus Siezenis

Vissen op de Grensmaas
Op zondag 10 juli is een groepje fanatieke vliegvissers onder leiding van
Jeroen Kleijn naar de Grensmaas getogen. Om 6.30 uur vertrokken we
vanuit Ittervoort.
Nu eens niet naar Maaseik, waar de vangsten de laatste tijd wat terugliepen,
maar naar Klein Meers.
Hier tref je mooie stukken rivier aan met vele stroomversnellingen. Ook
stroomt de Maas hier een grindgat in en uit.
Helaas was het deze dag erg laag water waardoor er geen water via deze
omweg stroomde. Wel zat het grindgat barstensvol met brasem, wat we al
gauw vaststelden. Je zag de staarten massaal boven water uitkomen. Ze
waren duidelijk de bodem aan het omwoelen. De bodem bestond uit een
dikke laag alg-mos. Hierdoor was het onmogelijk om met een verzwaarde
nimf over de bodem de brasems te verleiden. Steeds hing er groen aan.
Op de Maas zelf was het different koek. Hier kon prachtig worden gevist in
de stroomversnelling. Het duurde dan ook niet lang of Jeroen had een
kromme hengel. Na een enerverende dril landde hij een hele grote kopvoorn. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
Ook de anderen t.w.: Johan van Goor, Drikus van de Ven en ondergetekende vingen kopvoorn. Alleen niet van het formaat van Jeroen. Maar ja, als
gids moet je wel voordoen hoe het moet.
Veel te laat gingen we huiswaarts. We waren namelijk al vissend erg ver van
de auto’s afgedwaald.
Kortom een mooie ervaring op moeder Maas.
Harrie Meusen

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 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.

Werplessen
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

Ik heb voor de gevorderden nog eens een paar datums gepland voor de
werplessen.
24 september, 8 - 15 en 29 oktober.
Het is de bedoeling dat deze lessen speciaal gericht zijn op de problemen
die jullie hebben ondervonden in de afgelopen zomermaanden, wij gaan tijdens de lessen hier verder op in om dit op te lossen.
Het kunnen ook problemen zijn die je hebt met het werpen met een zalmhengel, ik zal proberen deze dan zo goed als mogelijk op te lossen, hoewel
ik hier niet de cursus dubbelhandig werpen heb gevolgd bij het EFFA. Voor
info over dit certificaat verwijs ik jullie naar de site van het EFFA, het is namelijk niets niks wat je hier allemaal voor moet kunnen wat werpen en
theorie betreft!!, bovendien moet je ook nog ervaring hebben met het zalm
vissen zelf en dat heb ik niet.
Tijdens deze lessen kunnen de nieuwe leden (beginners) ook meedoen,
maar deze hou ik een beetje apart zodat zij ook alleen van één persoon les
krijgen en dat ben ik of Cees de Brueys indien hij hier aan mee wil werken
natuurlijk.
De werplessen beginnen om 13:00 uur en duren tot ongeveer 15:00 uur en
vinden plaats op het grasveld van het Bisschoppelijk College op de kazernelaan in Weert.
Tot ziens.

Bestuurslid/Chef-kok

R. Verhees
Email: rinyverhees@hotmail.com

Groetjes,
Harrie v.d.Rieth.

