nr. 21

‘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 14 september: BBQ
Vrijdag 28 september: B+C avond
Vrijdag 12 oktober: B+C avond
Vrijdag 26 oktober: B+C avond
Vrijdag 9 november: B+C avond
Vrijdag 30 november: B+C avond
Vrijdag 14 december: B+C avond

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,euro per jaar.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel

Bardienstrooster 2012
Vrijdag 14 september: H. Kneepkens
Vrijdag 28 september: H. v.d. Rieth
Vrijdag 12 oktober: W. Haex
Vrijdag 26 oktober: H. Kneepkens
Vrijdag 9 november: J. van Lieshout.
Vrijdag 30 november: H. Fuchs
Vrijdag 14 december: W. 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
Wiel Haex
Henk Fuchs
John van Lieshout

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

We gaan weer van start!
Op de eerste bindavond, vrijdag 14 september, zal er een
BBQ worden gehouden in het Botenhuis. We starten derhalve iets eerder dan normaal namelijk om 19.00 uur. Je
hoeft je niet op te geven noch te betalen. Er is voor iedereen genoeg vlees ingeslagen.
Je kunt dan je vakantieverhalen uitwisselen onder het
genot van een heerlijk hielhammetje of iets anders.
We moeten als bestuur van de VVA nog bij elkaar komen
om het definitieve najaarsprogramma samen te stellen.
Maar ongetwijfeld zullen we 1 of meerdere keren gezamenlijk gaan vissen.
Hierover worden jullie nog nader geïnformeerd!
Ik spreek de hoop uit dat het najaar net zo gezellig en leerzaam zal zijn als het voorseizoen.
We zijn de afgelopen maanden overstelpt met informatie
omtrent het vliegvissen en de VVA door aspirant vliegvissers. Dus ondanks de crisis ben ik stellig van mening dat,
in ieder geval in onze regio, het vliegvissen nog steeds in
de lift zit.
Ik hoop jullie allen weer te zien in goede gezondheid op
vrijdag 14 september.
Harrie Meusen

Vistrip naar de Waal
In totaal 18 leden van de club hebben ingeschreven voor het clubuitje naar
de Waal op 5 mei. Om 8.00 uur werd verzameld bij tankstation De Lucht in
‘s-Hertogenbosch. Hier werd de groep verdeeld in 2 sub-groepen, de een
o.l.v. Harrie Meusen ging vissen aan de ene kant van de Waal en de andere
groep onder leiding van Frans Berkvens viste aan de andere kant van de
Waal.
Rond 12.00 uur werd in Woudrichem verzameld voor de lunch, die door
chef-kok Riny was klaargemaakt in de mobiele keuken. De lunch was dit
keer extra luxe, omdat i.p.v. Lidl-worsten Hema-worsten werden geserveerd
die extra sappig waren. Daarnaast verse broodjes met kaas, slaatjes, en
erwtensoep ontbrak natuurlijk ook niet.
Uit de gevoerde gesprekken tijdens de lunch bleek dat de ene groep wel
had gevangen en de andere groep niet of nauwelijks. Het gevolg hiervan
was dat iedereen na de lunch naar de plaats ging waar wel werd gevangen.
Het vissen na de lunch werd een groot succes, ondanks het feit dat 18 vissers dicht naast elkaar op hetzelfde goede stuk stonden te vissen. De ene
na de andere brasem werd uit het water gehaald.
Opvallend was dat master vliegbinder Ad Hoogeboezem, die bij visuitstapjes van de club gewoonlijk weinig succes had, nu de ene na de andere brasem uit het water haalde. Enkele leden stelden dan ook voor om Ad in het
vervolg Hoogebrasem te noemen. Geschat wordt dat in totaal 80 brasems
werden gevangen.
Gezien de matige weersomstandigheden werd het vissen rond 16.00 uur
door de meeste leden beëindigd. Teruggekeken kan worden op een succesvol visuitstapje van de club. Dank is verschuldigd aan de leden van de organisatie die enkele keren naar de Waal zijn gegaan om “voor te vissen” met
het doel om te kijken waar de vis zat.
Guus Siezenis

Jaarvergadering VVA 2012
De jaarvergadering, die op vrijdag 13 januari werd gehouden, werd
door 35 leden bezocht.
Dit is meer dan 75% van de leden.
Menige vereniging kan daar een puntje aan zuigen.
Dit geeft gelukkig aan dat we een sprankelende afdeling van de HSV
St. Petrus zijn.
Er werd een 5-tal nieuwe leden begroet, die zichzelf voorstelden aan
de vergadering.
tijdens deze gezellige en ontspannen avond werd Ad Hoogeboezem
uitgeroepen tot vliegvisser van het jaar.
Na afloop vond er een spectaculaire verloting plaats van vliegvismaterialen, waaronder diverse hengels en reels.
De snacks en de forellenmousse, speciaal gemaakt voor deze gelegenheid door onze penningmeester, vonden gretig aftrek.
Harrie Meusen

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

Vliegvissen te Someren
Zaterdag, 14 april, is het dan zover. Het vliegvisgezelschap van de VVA, 23
man en een vrouw sterk, strijkt neer bij de forellenvijvers van “Het Blank
Water”.
Na de koffie wordt er geloot, en om 10.00 uur kan de pret beginnen.
Het is een mooie zonnige voorjaarsdag. Helaas hebben de forellen er deze
dag wat minder zin in dan normaal het geval is. We hebben er een flink aantal achter moeten laten.
’s Middags staat wildragout op het menu. Deze smaakte geweldig.
Louis krijgt tijdens het eten nog de felicitaties van onze penningmeester.
Hij wist als enige een gouden forel te vangen. Deze was goed voor een fles
Kirsch.
Om 16.00 uur, nadat de forellen waren verdeeld onder de deelnemers, komt
aan deze geslaagde dag een einde.
Er wordt nog navraag gedaan of men de “spion” Jantje ook heeft waargenomen. Niemand heeft hem gezien. Hij zal zich vandaag wat beter verdekt
hebben opgesteld.
Harrie Meusen.

Noorwegen vistrip
Op 2 juli om 4 uur ’s nachts vertrekken Harrie Meusen, Frans Dirks, Wil
Dirks en Guus Siezenis met de auto richting Kiel om de veerboot te halen
die om 14.00 uur vanuit Kiel vertrekt naar Oslo. Ruim op tijd kunnen we inchecken op de Color Line veerboot voor een 20 uur durende boottocht naar
Noorwegen. De overtocht met de veerboot is geen straf, want er is allerlei
vertier aan boord.
Om 10.00 uur ’s morgens komen we aan in Oslo en vertrekken meteen naar
Koppang (230 km) aan de Glomma. Aangekomen op de camping in Koppang, waar we een 4-persoons hut gehuurd hebben, blijkt dat de waterstand van de Glomma iets hoger is dan normaal, maar er is goed te vissen.
Gevist wordt met de super puppa en de klinkhamer en de resultaten zijn
prima; er worden veel vlagzalmen gevangen, die natuurlijk weer teruggezet
worden.
Naast zelf koken gaan we in Koppang ook eten bij een restaurant (het
enige) en de kwaliteit is zo slecht dat we hier niet meer teruggaan. Dus
maar meer zelf koken.
Er wordt ook een dag gepland voor het vissen op snoek in een meertje 60
km vanaf Koppang. We hebben hier goed gevangen, maar er was een uitblinker, die hier 5 stuks wist te landen. Totaal vingen we op 1 dag 10 snoeken.
Ook werd na informatie ingewonnen te hebben bij de campingbaas, gevist
op arctic char in een bergmeer niet ver van Koppang. Helaas wist niemand
van ons hier een visje te vangen.
Belangrijk als je gaat vissen op de Glomma is de waterstand. Is die te hoog
dan is het nauwelijks mogelijk om te waden. In het begin van onze trip was
de waterstand redelijk goed, maar het regende een aantal dagen achter elkaar en op de laatste dag was het niet meer mogelijk om tussen de eilandjes in de Glomma te waden. Daardoor namen de vangsten af. De meeste
vis werd gevangen op de plaatsen in de Glomma waar eilandjes zijn gevormd. Dat zijn de plaatsen waar de vlagzalm en de forel het meeste voedsel vinden.
Op 11 juli werd de terugreis aanvaard en op 12 juli kwamen we om 10.00
uur weer aan in de haven van Kiel. We kunnen terugkijken op een geslaagde vistrip naar Noorwegen. Voor herhaling vatbaar.
Meer informatie over Noorwegen vind je op de site van Eric de Noorman en
op de site van de Kvennan camping in Noorwegen.
Guus Siezenis

Nog één dag en dan vakantie
Het was donderdagmiddag nog één dag werken en dan
was het vakantie, maar het weer voor de eerste week
voorspelde niet veel goeds.
Toch maar weer eens kijken op internet wat het de
tweede week zou gaan worden, we zouden namelijk
twee weekjes naar Kyllburg gaan.
Zou het water
niet te hoog
staan? Gelukkig
viel dat nog wel
mee.
Rond het avondeten vernam ik
dat de Maas op
zomerniveau
stond, dus besloot ik even
naar de Maas te
gaan kijken.
Die avond was
het rustig weer en ik nam mijn tweehandige hengel,
waadpak, waadschoenen en een paar goede vliegen
mee.
Ben nog voor het donker thuis, zei ik!
Had ik dat maar niet gezegd. Aangekomen bij de Maas
deed ik vlug mijn waadpak aan, nam mijn tweehandige
hengel mee met een vrij grote blauwwitte Bucktail streamer eraan. Langs de wilde paarden lopend naar het
water hoorde ik een bekend geluid wat mij positief
stemde, de ene klap na de andere klap op het water. Ja
hoor, ik had het goed gehoord, de ene Roofblei na de
andere. De adrenaline stroomde
door mijn aderen,
door die energiestoot mislukten de
eerste twee worpen. De derde
lukte en door de
sterke stroming
schoot de streamer als een raket
door het water
maar er gebeurde
niets. Nogmaals
en weer niets. Na
een aantal worpen.... ja een flinke klap achter de streamer maar helaas
mis en nog eens mis. Niet te geloven, dat kan toch niet!
Dan moet ik misschien een andere streamer proberen
en het werd een witte van wat Marabou, het was inmiddels al wat aan het schemeren. En toen opeens vlak
voor me een klap!
Dat was een grote vis, snel gooide ik de streamer eroverheen en boem erbovenop! Ja ik heb er één, ho ho
dit is geen kleintje........ Nog een paar meter vliegenlijn
ging er uit en samen met de stroming trok hij de tweehandige goed krom.

Terwijl ik stilletjes naar de kant liep kwam hij steeds dichterbij. Nu moet ik hem niet kwijtraken want ik hoor ze het
al zeggen “JA JA die wel..........”.
Langzaam naar het ondiepe en dan maar zijn staart pakken, hebbes niet meer loslaten..... Snel de streamer
eruit en ja we hebben de foto’s nog.
Wat een sport, ik ving er nadien nog één maar die was
toch niet meer van dat formaat, een stuk kleiner.
Een week daarna
ben ik met mijn
vrouw en twee dochtertjes naar Kyllburg
gegaan. Daar kwam
ik clubgenoot Frans
Heuvelmans tegen
“ha Jeroen jij ook
hier”!
Frans was er samen
met zijn vrouw en
zou er ook twee
weken blijven. Hij gaf
aan dat hij in de omgeving wou gaan
wandelen en vissen.
Ja Frans als het meezit kun je in deze mooie omgeving
in de Kyll ook nog aardig wat mooie forellen vangen.
Frans was nog niet in de gelegenheid geweest om zijn
vliegendozen aan te vullen, dus hebben we samen in de
avonduurtjes wat vliegen gebonden die goed van pas
zouden kunnen komen. Deze keer was ik goed voorbereid en had mijn bindmateriaal thuisgelaten, ik dacht het
toch niet nodig te hebben. Niet wetende dat Frans er ook
zou zijn, en wel alles bij zich zou hebben en daarmee
bedoel ik ook echt alles............ Na een aantal vliegen
gebonden te hebben spraken we af om ze de volgende
dag nat te maken.
We zijn naar de doorwaadbare plaats gegaan, welbekend bij de vliegvissers die reeds in Kyllburg zijn geweest, en hebben daar een paar leuke forellen
gevangen. Frans heeft ook goed gevangen, voor mij viel
het echter een beetje tegen, voorgaande jaren zat er
naar mijn mening veel meer vis op.
Nu waren andere stukken van de Kyll beter zoals voorbij
het zwembad, en stukjes bij de camping. Hier ging het
supergoed met een droge vlieg, zo net onder en achter
de overhangende struikjes en boompjes.
En zeker in de avonduurtjes maar dat is geen geheim
denk ik.
De BBQ’s waren weer op temperatuur dus tijd om te
eten, daarna de
avond afsluiten met
een natje en een
droogje en afspreken voor de volgende dag.
Groetjes Jeroen

