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PROgRAMMA 2012
Vrijdag 26 oktober: B+C avond
Zaterdag 27 oktober: Heioord
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 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 op pad
Op zaterdag 27 oktober gaan we vissen met de vliegenhengel, op de vliegvisvijver van Heioord, Rutjensstraat 6 te
Neeritter.
We starten om 9.30 uur met koffie, die jullie wordt aangeboden.
We vissen van 10.00 uur tot ca. 15.30 uur/ 16.00 uur.
’s Middags is er een lunch, bestaande uit soep met een
aantal broodjes met warme snacks.
De drank is voor eigen rekening.
Aanmelden kan tot 22 oktober bij Frans Berkvens. Dit doe
je door euro 12,50 over te maken, onder vermelding van
vissen Neeritter.
De gevangen forellen worden na afloop onder de deelnemers die dit wensen verdeeld.
De VVA commissie

Reisverslag vliegvisreis naar Ammarnäs 2012 (lapland)
29 juli was voor ons (Wim, Louis, Frans en mijzelf) de start van een nieuw vis-avontuur waar we
lang naar uit gekeken hadden.
Deze reis was ruim een half jaar eerder zorgvuldig geboekt en eindelijk was het zover, de dag van
ons vertrek naar het hoge noorden.
De reis ging van Schiphol naar Stockholm en van daar naar Ornskolsvik en dan met 'n huurauto
nog eens 5-6 uur richtig het noorden.
Na diverse kleine problemen, koker met enkele hengels kwijt en later ook nog een koffer, kwamen
we ´s avonds erg laat in Ammarnäs aan
Niemand meer te bekennen maar gelukkig was de stuga wel snel gevonden, het was degene met
de steutel buiten op de deur !

Na een goede nachtrust zijn we naar het fiske-center gegaan en tot onze verbazing was het daar
erg druk, niet allemaal om te vliegvissen maar het merendeel van de mensen wel!
De gids vertelde ons dat de waterstand hoog was omdat het veel geregend had de afgelopen
dagen. Zijn vader, onze begeleider, was nog met een groep vliegvissers in de bergen. Zijn zoon
deed met ons een verkenningstocht naar de in Ammarnäs gelegen rivieren met bruine forel en
eentje met hoofdzakelijk vlagzalm.
We kregen een vergunning en moesten een van de rivieren maar eens proberen, dit viel niet mee
en we konden met veel moeite slechts enkele vissen haken!
De volgende dag was Pa nog niet terug en we kregen een vergunning om in de trechter van de
rivier te vissen (waar het meer in de rivier overgaat).
Het was een pittige wandeltocht over hellingen en door/over modderige paden.
Het was er erg mooi en we hebben er ook heerlijk gevist maar het formaat van de vissen was niet
zo anders dan op diverse andere plaatsen dicht bij huis.

Ulf was inmiddels thuis en nadat hij de waterstanden had gecheckt besloten we om snel de helicopter te nemen en dan als we terug waren de
rivieren opnieuw te proberen, de waterstand zou de komende dagen gaan zakken.
Rond de lunch zijn we per helicopter vertrokken naar een prachtige gebied in de bergen en zijn
naar aankomst meteen gaan vissen in het meer aan het kamp.

Onze gids zei ''good luck ,here you can catch the trout of your dreams'' in de meren zit enkel
natuurlijke bruine forel en vele boven de 40 cm !

Het was alsof we in het vis-paradijs waren en hebben dan ook een geweldige tijd gehad, veel
grote forel gevangen en deze gaven zich niet zomaar gewonnen.
Zelfs de kleinere (30-35 cm) waren ongelofelijk sterk in het koude water, we hebben hier 'n kleine
3 dagen heerlijk gevist in deze mooie ongerepte natuur.

Jammergenoeg kwam de helicopter op de afgesproken tijd ons weer ophalen en hebben we de
resterende dagen weer in de beneden gelegen rivieren gevist.
Deze waren inderdaad gezakt en we hebben daar nog enkele mooie dagen gehad en diverse
mooie vlagzalmen kunnen haken !

Tot slot wil ik opmerken dat we (weer) een geweldige tijd hebben gehad en dat we verbaasd
waren dat er op deze afgelegen noordelijke plek in en op de rivieren VEEL meer vliegvissers
waren dan we verwacht hadden, dus voor enkel vissen in de Ammarnäs rivieren, geen aanrader
gezien de lange reis (zeer hoge hengeldruk)!
Het gedeelte met de helicopter in de bergen, adembenemend mooi en het vissen is er TOP !
Michel Mennnen

Nieuws van het wedstrijdvliegvissen
Het Nederlands kampioenschap vliegvissen is in volle gang.
Na 2 wedstrijden staan 2 leden van de VV A St. Petrus, in het
algemeen klassement, bij de eerste 10.
Namelijk Harie Meusen staat op plaats 8 en Frans Dirks staat
op plaats 7.
Op zondag 11 november volgt de derde wedstrijd. Dit is een
bellyboot wedstrijd.
Deze wordt gehouden op de forellenvijver “De Ronde Bleek” te
Sterksel.
Het is dus een thuiswedstrijd.
Hopelijk kunnen de cracks dit thuisvoordeel uitbuiten en zich
zodoende vaster nestelen in de top 10.
Belangstellende zijn van harte welkom om eens een kijkje te
komen nemen bij deze wedstrijd te Sterksel en onze jongens
aan te moedigen.
Je kunt dan de gezellige en ontspannen sfeer eens van nabij
meemaken en proeven.
Daar het team (5 personen) dit jaar incompleet is, zullen geen
gooi kunnen doen naar het clubkampioenschap.

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

