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

PROGRAMMA 2012
Vrijdag 10 februari: Jacco
Zaterdag 25 februari: Snoeken
Vrijdag 9 maart: Winde vliegen
Vrijdag 30 maart: B+C avond
Vrijdag 13 april: B+C avond
Zaterdag 14 april: Vissen op het
Blank Water
Mei tjechnimfen op de Kyll

WeRPLeSSeN
Zaterdag 11 februari
Zondag 19 februari
Zaterdag 17 maart

Wat kunnen jullie in het voorjaar nog verwachten, v.w.b. activiteiten van de VVA?
Op vrijdag 10 februari neemt Jacco v.d. Berg ons mee op
een reis naar de Oriënt.
Op zaterdag 25 februari gaan we wederom snoeken op ons
thuiswater de IJzerenman met boten.
Op vrijdag 9 maart komt Andre Miegies naar Weert om een
demo te verzorgen over windevisserij.
Vrijdag 30 maart Bind- en contactavond.
Vrijdag 13 april Bind- en contactavond. Harrie v.d. Rieth zal
deze avond, op speciaal verzoek, laten zien hoe je leaders
zelf kunt draaien. Je kunt dus ook zelf aan de slag.
Geschikte nylon is aanwezig.
Zaterdag 14 april gaan we forelvissen op het Blank Water.

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
van 2012 weer in volle gang is,
willen we jullie als bestuur verzoeken, om de contributie van € 23,over te maken op het hieronder
vermelde rekeningnummer.
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.

Zaterdag 28 april wordt er een tweedehands beurs gehouden in het Botenhuis. De organisatie is in handen van de
HSV St. Petrus. (Voor meer informatie, zie website van
St. Petrus).
Nog in de pen, dus nog niet concreet uitgewerkt:
– Windevissen op de grote rivieren.
– Tjechnimfmasterclass op de rivier.

Bardienstrooster 2012
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

Demo Jacco v.d. Berg
Zie onderstaande informatie, die we van Jacco kregen.
Het is uiteraard de bedoeling dat we met zijn allen meebinden.
哈利，
大力如果我們碰巧有材料清單。
鉤：
鷓鴣 SLD＃12（TMC531）或類似。
鷓鴣 BIN＃10（TMC103）或類似。
鷓鴣 CZF＃14（212y TMC＃11）或類似
尾
扇尾鴿（孔雀）
飛 綠色/棕色或東西
紅色和黑色絲
土耳其比奧（我）
鷓鴣
蒂爾
灰色鞍
薄銅線
領帶或光油和材料
針
2骨架持有人（絕對必要）加上結合其他用品
我們去的旅程到東方和三飛搭售模式其中約 500年的歷史。
我也將嘗試一種智慧位分享的魚和一些魚類 示範材料一起。
關於 Jacco
De vertaling
Harrie,
Voortvarend als we nu eenmaal zijn de materiaallijst.
Haken:
Partridge SLD #12 ( TMC 531 ) oid.
Partridge BIN # 10 ( TMC 103 ) oid.
Partridge CZF #14 ( TMC 212y #11 ) oid
Pheazant tail
Pauwestaart (peacock herl)
Fly Ryte groen / bruin oid
Draad rood en zwart
Turkey biot (neem ik mee)
Patrijs
Teal
Grizzle saddle
Dun koperdraad
Bindlak en of UV spul
Naald
2 bobbinholders ( zeker nodig ) plus de rest van de bindbenodigdheden
We gaan een reis naar de Oriënt maken en drie vliegen binden waarvan de
patronen al zo'n 500 jaar bestaan.
Ik zal tevens proberen een beetje wijsheid te delen over het Ternaka vissen
en ook wat vismateriaal ter demonstratie meenemen.
Groet Jacco

Snoekdag VVA st.-Petrus
Op zaterdag 25 februari gaan we met de vliegenlat op snoek vissen.
Dit gebeurt op de IJzerenman, met boten.
We hopen dat koning winter ons goed gezind is, en het water ijsvrij is.
Mocht het weer tegenzitten, dan verplaatsen we dit festijn naar het najaar.
We starten 9.30 uur met warme koffie in het Botenhuis.
Hierna gaan we het water op.
Rond het middaguur zal chef-kok Riny zijn culinaire kunsten vertonen.
Dus neem je streamerhengel mee en kom naar het Botenhuis.
Voor degene die de grootste gemeten en gefotografeerde snoek vangt, hebben we een fles sterke drank klaar staan.
Rond 15.00-16.00 uur (afhankelijk van het weer) eindigen we deze dag.
Je hoeft je niet op te geven voor deze gezellige dag!!
We hopen op een massale opkomst en een goede vangst op dit prachtige
snoekwater. Want een ding is zeker, er zitten enorm veel en ook grote snoeken.
Tot zaterdag 25 februari 2012.
Namens de VVA.
Harrie Meusen

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

H. Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
effA flycastinstructor/bestuurslid:

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

forelvissen op Blank Water

Penningmeester:

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

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

Op zaterdag 14 april gaan we wederom naar het Blank Water om te vissen
op forel.
De eigen bijdrage is 10 euro.
Je kunt de gehele dag vissen. Tevens wordt jullie ’s morgens bij binnenkomst een kop koffie aangeboden door de VVA, en in de middagpauze een
warme lunch. De drank is voor eigen rekening.
De aanvang is om 9.30 uur, einde 16.00 uur.
Probeer om 9.30 uur aanwezig te zijn.

Bestuurslid/webmaster:

J. v. Goor
Email: johan.van.goor@versatel.nl

De gevangen vissen worden ’s middags onder de deelnemers verdeeld.
Dus iedereen kan vis meenemen.

Bestuurslid/Chef-kok

Wil je meedoen, maak dan voor 20 maart 10 euro over op rekening:
151852537 t.n.v. Frans Berkvens, VVA St. Petrus, onder vermelding van
vissen Someren.

R. Verhees
Email: rinyverhees@hotmail.com

Demo vliegvissen op windes met Andre Miegies
Op vrijdag 9 maart komt Andre Miegies naar Weert.
Hij zal ons alles vertellen over de windevisserij op de rivieren. Ook zal hij
enkele windevliegen voorbinden.
Dus neem in ieder geval je bindspullen mee.
We starten deze avond om 19.30 uur.

Op zoek naar wintervoorn
Samen met Sjoerd Siemensma uit het Overijsselse Hattem, zijn enkele
leden van de VVA naar de wintervoorn gaan zoeken.
En jawel, in de buurt van de IJssel hebben we ze gevonden.
Tientallen mooie blankvoorns tot 35 cm aan toe. Het was lang geleden dat
we deze maat blankvoorns hadden gevangen.
Deze mooie winterdag, het was tenslotte 7 graden met een warm zonnetje,
hebben we in stijl afgesloten, in een lokaal visrestaurant.
Harrie Meusen

