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‘t Vleegvesserke
INfORmAtIeBLAD VVA St. PetRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

PROgRAmmA 2012
Vrijdag 13 januari: jaarvergadering
Vrijdag 27 januari: B+C avond
Vrijdag 10 februari: B+C avond
Zaterdag 25 februari: !!!!!!!
Vrijdag 9 maart: B+C avond
Vrijdag 30 maart: B+C avond
Vrijdag 13 april: B+C avond
Mei tjechnimfen op de Kyll

WeRPLeSSeN
Zaterdag 7 januari
Zaterdag 21 januari
Zaterdag 11 februari
Zondag 19 februari
Zaterdag 17 maart

Vrijdag 13 januari jaarvergadering
Visdag te Blank Water te Someren
Zon, windstil weer, veel vis en lekker eten.
Dat waren de ingrediënten op zondag 23 oktober. De dag dat het vliegvisgezelschap van de VVA neerstreek te Someren, bij het Blank Water.
Was de dag ervoor nog het NK Vliegvissen voor forellenvijvers gehouden.
Nu was de dag dat de vijver barstensvol forellen zat.
Want de forellen van het NK zijn alle teruggezet. Er zwommen er ca. 280
rond. Helaas had waarschijnlijk het grootste gedeelte die zaterdag een haak
gevoeld.
Daarom waren ze nu, zondag, heel erg voorzichtig met bijten en zeer moeilijk te vangen.
Toch hebben de 20 vliegvissers er een respectabel aantal weten te verschalken.
Een bijzondere vangst deed Michel Mennen. Hij ving een flinke meerval aan
de vlieg, keurig in het bekje gehaakt.
Om 16.00 uur werden de vissen verdeeld en konden we terugzien op een
geweldige leuke, sportieve en gezellige visdag.

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 2012
Daar het nieuwe verenigingsjaar
2012 eraan komt, willen we als bestuur verzoeken om de contributie
van € 23,- over te maken.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
De betaling dient uiterlijk op 1
maart 2012 binnen te zijn.
Bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U
Budel
Vermeld erbij contributie 2012.

Bindcursus voor beginners
Met de start van het nieuwe jaar hebben we een nieuwe voorbinder weten
te strikken. We zijn vereerd dat Ad Hoogeboezem vanaf januari 2012 de beginners onder zijn hoede neemt, om hen de kneepjes van het vliegbinden bij
te brengen.
De bindlessen worden gegeven tijdens onze normale bind- en contactavonden van het nieuwe jaar. Totaal zijn er 5 bindlessen ingepland, waarbij in iedere les 2 vliegen behandeld zullen worden.
De beginners dienen wel zelf voor de bindmaterialen en gereedschappen te
zorgen.

Bardienstrooster 2012
Vrijdag 13 januari: Henk Kneepkens
Vrijdag 27 januari: Michel Mennen
Vrijdag 10 februari: Wiel Haex
Vrijdag 9 maart: Harrie v.d. Rieth
Vrijdag 30 maart: John van Lieshout
Vrijdag 13 april: 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

Werplessen voor beginners 2012
Het is de bedoeling dat wij weer een werpcursus gaan geven voor de beginnelingen van onze club.
Ik heb deze lessen gepland op de hieronder vermelde dagen en wel van
13:00 tot 15:00 uur op het grasveld van het Bisschoppelijk College (tegenover de KMS) waarna we na afloop van de lessen een kop soep of koffie tot
ons kunnen nemen in ons botenhuis.
Zaterdag 7 en 21 januari van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Zaterdag 11 februari van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Zondag 19 februari van 09:00 uur tot 11:00 uur.
Zaterdag 17 maart van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Allereerst wil ik deze lessen houden voor de beginnelingen, maar ook diegenen die pas een of twee jaar lid zijn van onze club en denken dat zij het
nog niet goed kunnen, zijn natuurlijk van harte welkom om hun kunnen te
verbeteren.
Hopende op jullie aanwezigheid.
Met vriendelijke sportgroet.
Harrie v.d. Rieth

Vissen met de club in Neeritter
Aspirant leden
Het bestuur van de vliegvisafdeling
heeft van gedachten gewisseld over
nieuwe leden die in het laatste
kwartaal van het jaar lid willen worden van de vliegvisafdeling. Om
kennis te maken met de club en om
te acclimatiseren mogen zij zonder
contributiebetaling deelnemen aan
de B&C avonden en aan andere activiteiten van de club, mits de evt.
kosten geheel betaald worden
(de clubbijdrage vervalt dus).
De bedoeling is dat zij dan het volgende jaar per 1 januari lid worden
en contributie betalen.
Zou bovenstaande niet mogelijk zijn
dan betaalt een aspirant lid in korte
tijd 2 keer de volledige contributie
en dat is wat te veel van het goede.

De forellenplas Heioord in Neeritter beschikt momenteel ook over een vijver
voor vliegvissers. Op zaterdag 12 november togen 21 leden van de vliegvisclub richting Neeritter om op forellen te vissen. De deelname van Riny was
tot het laatste moment onzeker, omdat hij last had van z’n rug; hij was uit
bed gevallen wegens ruige seks met zijn echtgenote. Op het nippertje was
Riny toch van de partij, maar hij had wel nog veel last van z’n rug. In de vijver werden per deelnemer 5 forellen uitgezet en als extra ook 5 grote zalmforellen voor het hele gezelschap. Na de koffie om 10 uur werd het startsein
gegeven. Toen vlogen 21 vliegenlijnen het water in en aanvankelijk met veel
succes, maar naarmate de tijd verstreek werd steeds minder gevangen.
Om 12.00 uur was het tijd voor de lunch. Een kop erwtensoep, een broodje
met kroket en een broodje met frikadel was erg smakelijk en werd gretig
naar binnen gewerkt. Rond 1 uur werd wederom gevist, nadat de tweede
portie forellen was uitgezet. In totaal werden 110 forellen uitgezet, waarvan
er rond 15.00 uur 65 waren gevangen, waaronder 4 zalmforellen.
Na het verdelen van de forellen werd nog tot 16.00 uur doorgevist.
Al met al een geslaagde dag, temeer omdat het schitterend weer was.
Zo’n visdag is zeker voor herhaling vatbaar mede door de goede organisatie en service bij Heioord.

team St. Petrus 3e op het NK vliegvissen
Na een enerverende reeks van een 5 tal vliegviswedstrijden, op tal van verschillende wateren, is het dan toch uiteindelijk gelukt.
Het team heeft een top 3 notering behaald met zijn 3e plek.
Op de foto zie je hoe teamcaptain Harrie Meusen de beker met oorkonde
krijgt overhandigd door wedstrijdleider Edward van de Heul.
Het team bestond uit Willy en Frans Dirks, Harrie Meusen en aangevuld met
2 vliegvissers met een wildcard, Wouter Hermann en Ar Ritmeester.
Je ziet dus dat het team nog 2 plaatsen vacant heeft om tot 5 man van
St. Petrus te komen.
Dus hier ligt je kans om deel te nemen aan vliegviswedstrijden op nationaal
niveau.
Je zult zien dat je er heel veel kunt leren.
Dus lijkt het jou wat geef je dan op. Ervaren cracks helpen je graag op weg.

Met de vliegenhengel kun je ook
iets anders vangen.

Verloting vliegvisspullen
op de jaarvergadering
evenals vorig jaar worden op de
komende jaarvergadering weer
vliegvisartikelen verloot.
Heb je nog vliegvisspullen die
je niet meer gebruikt, of heb je
zaken dubbel, stel ze dan beschikbaar voor de verloting.
Je doet er een ander zeker een
groot plezier mee.

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

Het bestuur
wenst iedereen
prettige feestdagen!

Jaarlijkse Ledenvergadering V.V.A. 2012
St. Petrus afdeling Vliegvissen
Aan de leden van V.V.A. St. Petrus.
Graag willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering
op vrijdag 13 januari 2012, om 20.00 uur.
Het Botenhuis is geopend vanaf 19.30 uur.
Na afloop is er nog een gezellig samenzijn, met hapje en een drankje tijdens de
Nieuwjaarsreceptie.
Tevens wederom een spectaculaire verloting van vliegvismaterialen incl. diverse
vliegenhengels en diverse vliegenreels.
De commissie hoopt jullie allen te mogen begroeten!
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Opening door de voorzitter Harrie Meusen
2. Vaststellen van de agenda van de vergadering. Zijn er nog agendapunten die
de leden willen indienen?
3. Verslag van de vorige vergadering. Eventueel nog verslagen beschikbaar in het
Botenhuis.
4. Terugblik op het verenigingsjaar 2011 door Harrie Meusen.
5. Verslag van de kascontrole door Frank Berkvens en Huib Vossen.
(Benoeming nieuw lid)
6. Financieel verslag door de penningmeester.
7. Programma 2012, suggesties zijn welkom
8. Huldiging van de jubilarissen van 12,5 jaar.
(Theo, Frans en Johan Berkvens en Roland Bukkums.)
9. Uitreiking Wisseltrofee Vliegvisser van het Jaar.
Het juryrapport wordt voorgelezen.
10. Rondvraag en sluiting
Tot ziens op vrijdag 13 januari.
Namens de Commissie,
Harrie Meusen
Voorzitter.

Sponsors binnen
de club

Onze sponsors

Jacco van de Berg
frans Berkvens
guus Siezenis

Van Stekelenburg Hengelsportspeciaalzaak
Carolusdreef 110, 5552 Ce Valkenswaard
tel: 040-2012826 - email: info@vanStekelenburgHengelsport.nl

Wil je onze vliegvisafdeling ook
een steuntje in de rug geven,
word dan sponsor en maak min.
€ 100 over op het konto van onze
club.

Kaj’s flyfishing
Postbus/PO Box: 4321, 5004 JH tilburg
email: info@kajs-flyfishing.nl

John Backers Hengelsport
Akerstraat Noord 152 - 6431 HR Hoensbroek
tel +31(0)45-5225999 - email info@johnbackershengelsport.nl

fly fair 2012
fête de la Pêche à
la mouche 2012
Wat is "la fête de la Pêche" ?
La fête de la Pêche à la mouche,
17de editie, is de grootste tentoonstelling van vliegvisserij in
België.
De grootste merken zullen aanwezig zijn.
Waar, wanneer en hoe ?
"La fête de la Pêche à la mouche" zal plaats hebben op 28 en
29/01/2012 en dit in de Hall Sambrexpo.
Rue du Président John fiztgerald Kennedy, 150
6250 Roselies (Aiseau-Presles)
België.
tijdens die twee dagen is de ingang vrij van 9h30 tot 18h00.
gratis en veiliggesteld parkeerterrein.

fly fair zal weer gehouden worden in 2012, om precies te zijn op 19 en
20 mei. Het thema van deze Fly Fair zal ‘Terug naar de basis - Back to the
basics’ zijn. We grijpen terug naar waar we eigenlijk allemaal ooit vandaan
kwamen. Geen super specialistische bindtechnieken van vliegen in kleuren
die we niet eerder zagen, laat staan kunnen begrijpen. Maar vliegen om vis
mee te verleiden en uiteindelijk te vangen. Echte visvliegen dus. Vliegen
waar we mee begonnen. Ooit. Geen worpen naar steigende vis op 100
meter, of naar nog onzichtbare stukken water om de hoek. En dat met worpen die niemand ooit zal kunnen beheersen, laat staan begrijpen.
Maar wat kunt u dan wel verwachten? Natuurlijk zijn ’s werelds beste en
meest kundige vliegbinders aanwezig. Waar anders dan op de Fly Fair. We
hebben de beste casters weer verzocht om aanwezig te zijn. Gerenommeerde winkels en groothandels zullen de vele stands bemensen, waar u
het allerbeste op vliegvisgebied kunt voelen, bekijken en aanschaffen. We
houden weer een aantal geestige en inmiddels wereldberoemde Fly Fair
veilingen. Er is natuurlijk heel best voedsel te verkrijgen en het koelste drinken voorstelbaar.
Maar vergeet vooral uw hengels en waadpak niet. Om mee uit vissen te
gaan olv een van onze gidsen uit de befaamde ‘ghillie service’. Met de boot
gebracht naar de beste stekken, waar u met een nimfje en soms zelfs een
droog vliegje kunt vissen op blank- en ruisvoorn, winde en met een streamertje op roofblei. Er huist hier ook zware snoek.
Is er meer? Zeker wel! Wat kunt u anders van Fly Fair verwachten. Nogal
wat, maar daar komen we op terug.
Wanneer en waar: fly fair 19 & 20 mei.
Strandpaviljoen de Oase, Drontermeerdijk 13, 8251 PV Dronten.

