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Roofviscommissie
Plug-inn

Nieuwsbrief Nr.10
Beste sportvrienden,

Voorzitter:
Bert Kerstens
bertkerstens@home.nl
0(031)621572724

Het is alweer een hele tijd geleden dat de vorige nieuwsbrief van Pluginn is verschenen. Tijd dus om de draad snel op te pakken.

Secretaris:
ledenadministratie:
Noël Schmitz
noelschmitz@ziggo.nl
0(031)614283741

In deze nieuwsbrief onder andere een verslag van Torsten Visser over
de visdag op de Noordervaart, een impressie van de ‘Hengelsport- en
botenbeurs’ in Utrecht, de Plug-inn agenda voor 2017 en de eerste
aflevering van de serie ‘Een visdag met …’.

Penningmeester
Jan Rutjens
Jan.Rutjens@home.nl
0(031)682632580
Een lidmaatschap is mogelijk
indien u tevens lid bent van
St. Petrus te Weert
Aan- en afmelden als lid moet
schriftelijk of per e-mail
gebeuren bij de ledenadministratie. Per adres :
Noël Schmitz, Schoolstraat 2a,
6096 AS Grathem.
noelschmitz@ziggo.nl
0(031)614283741
De contributie is €10,- per
kalenderjaar en moet worden
overgemaakt op rekening
NL55RABO0135579457
ten name van
Roofviscommissie Plug-inn
Leukerstraat 72 te Weert
onder vermelding van: naam ,
“contributie” en jaar.
Leden die jonger zijn dan 15
jaar zijn vrijgesteld van
contributie.

IBAN/SEPA nr.:
NL55RABO0135579457
BIC nr.: RABONL2U
BANKNAAM: Rabobank

Voor de komende nieuwsbrieven nodigen we jullie van harte uit om
een bijdrage te leveren in de vorm van een verslag van een vistrip of
visbeleving, de foto van een bijzondere vangst, je ervaringen met een
bepaald kunstaas, of iets anders dat je met je vismaten van Plug-inn
wilt delen. Kopij stuur je het best naar bertkerstens@home.nl

Jaarvergadering2016
Tijdens de jaarvergadering van Plug-inn van 25 november j.l. zijn een
aantal afspraken gemaakt welke met name betrekking hebben op de
financiën van de roofviscommissie.
Om het financiële plaatje gezond te houden heeft de vergadering
besloten dat de verschillende activiteiten voor een groot gedeelte ‘self
supporting’ moeten zijn. Daarom zullen er bepaalde kosten niet meer
worden vergoed (denk aan bijdragen voor vervoerskosten, gebruik van
trailerhelling e.d.). Bij activiteiten welke voor Plug-inn kosten met zich
meebrengen zal er een ‘eigen bijdrage’ worden gevraagd (denk aan
forelvissen en doe-avonden). In de uitnodiging voor de betreffende
activiteit zal dit nogmaals duidelijk worden aangegeven.
Verder is besloten de contributie vooralsnog te handhaven op € 10,=.
________________________________

All Metaldag Noordervaart
Op 19 november stond de door Torsten Visser georganiseerde visdag op de
Noordervaart op het programma. Natuurlijk werd er op roofvis gevist. Als
organisator had Torsten wel een handicap ingebouwd. Er mocht alleen met
‘metalen kunstaas’ gevist worden. Hier volgt een impressie door de organisator.
Vandaag staat de all metaldag van de
roofviscommissie
Plug-inn
op
het
programma. Na het slechte weer van de
afgelopen week, ziet het er op deze
zaterdag een heel stuk beter uit. Om half
negen hebben we ons verzameld bij
wegrestaurant ‘De Stoep’ in Meijel.
Als eerste gaan we bepalen wat ons target
wordt vandaag. Nestor van de groep, Hans
Wevers, valt deze eer te beurt. Hij trekt
het lot ‘grootste vis’, dus we weten wat
ons te doen staat.
De groep gaat in twee delen uit elkaar, en
het is ongelofelijk, maar na slechts 5
minuten te hebben gevist vangt onze nestor
de eerste vis. Een snoek van 66 cm.

Boven: Hans Wevers met zijn ‘Catch of the day’
Links: Hans, Eric en Jaak in aktie.

Dat geeft ons veel vertrouwen voor de
rest van de dag. Er wordt na een foto
verder
gevist.
Kilometers
worden
afgelegd, maar helaas krijgt geen enkel lid
nog een beet. Ook volgers van het
kunstaas worden niet waargenomen. Voor
dat we het weten is het lunchtijd en lopen
we terug naar het restaurant om daar
onze lunch te nuttigen.

Wat we ook proberen …

Naast het vissen worden er ook heel wat vehalen
verteld

Nadat de inwendige mens is aangesterkt,
besluiten we om het eens op een ander stuk
van de Noordervaart te proberen. Het water
is er op sommige stukken wat dieper en we
hopen dat de roofvis zich hier schuilhoudt.
Helaas moeten we constateren dat we de
vis vandaag niet kunnen vinden, of dat we
niet het juiste materiaal gebruiken om de
snoek te verleiden. Ook nu is er niemand
die een beet krijgt of een vis zijn kunstaas
ziet volgen. Om drie uur besluiten we dan
ook dat we terug gaan naar ‘De Stoep’ om
deze dag af te sluiten.

Onder het genot van een drankje worden er
veel visverhalen verteld. De prijs voor de
grootste vis, beschikbaar gesteld door
hengelsportzaak ‘Fish Inn’ in Venlo, wordt
door de organisator uitgereikt aan de
winnaar van vandaag, Hans Wevers, de
man die al na 5 minuten vissen de enige vis
van vandaag wist te vangen.
Torsten Visser

Hans Wevers (l) neemt uit handen van organisator Torsten Visser de prijs in ontvangst.

____________________________________

Angeln
Die Erlebnismesse rund ums Angeln und
Fliegenfischen.
Deze beurs wordt al enkele jaren door een
aantal leden van Plug-inn trouw bezocht.
Gezellig, anders, wat kleinschaliger wordt
er van gezegd.
Deze keer van 6-8 januari op 6000m2.
Hengels, molens, kunstaas, kleding, reizen.
Er worden bovendien lezingen verzorgd
door bekende profs zoals Uli Beyer.
Entree: € 10,= p.p. , parkeren gratis
Adres: Kraftzentrale Duisburg-Nord
Emscherstrasse 71
D-47137 Duisburg
Meer info: www.Anglermesse.de

Een dagje vissen met Noël Schmitz
Het is nog maar net licht wanneer ik de
parkeerplaats opdraai. Om acht uur
hebben we afgesproken. Noël stapt net uit
zijn auto om met een pasje de
toegangspoort naar de trailerhelling van
‘Oolderhof’ te openen. Als eerste van onze
groep heeft hij de trailerhelling van ‘van
As’ in ‘de Weerd’ verruild voor de prachtig
vernieuwde helling in Ool. “Het is wel een
stukje verder rijden vanuit Grathem en
ook niet goedkoper” zegt hij met een
glimlach, “maar dan heb je wel iets”.
Inderdaad, een mooie en ruime locatie zo
tussen de nieuwe aanlegsteigers bij de
horecagelegenheid aan de Oolderplas.
Het traileren van zijn perfect uitgeruste
visboot blijkt een routineklus. Binnen een
kwartiertje zitten we al op het water.
De Oolderplas is de laatste jaren ietwat in
ongenade geraakt bij ons vissers. De
laatste baggerwerkzaamheden hebben de
structuur en het profiel van de bodem
voor vissen en vissers niet aantrekkelijker
gemaakt. “Toch mag ik niet klagen wat
vangsten betreft” zegt Noël. “Sinds ik hier
trailer vis ik er natuurlijk ook vaker en leer
ik het water ook veel beter kennen.
Daarom gaan we ook eerst maar eens
langs deze oever een stukje trollen. Neem
gerust groot kunstaas. Ik hou het talud
aan, zo tussen vier en zes meter”. Zo
gezegd, zo gedaan. De man die normaal
gesproken altijd wel z’n visje vangt, heeft
na geruime tijd ‘heen en weer’ varen, en
één ‘tik’ op z’n hengel, geen aanbeet
gehad. En ook ik heb met mijn eigenhandig gefabriceerde buitenmaatse

spinnerbait geen succes. “We gaan de
Maas op” klinkt het dan resoluut, “de
nieuwe invaart bij de Geerlingsplas schijnt
interessant te zijn”. Spullen binnendraaien
en gassen. Je mag op dat stukje Maas zo
hard als je kan.
We weten allemaal dat de waterkwaliteit
de laatste jaren enorm is verbeterd.
Daarom kun je op plaatsen behoorlijk diep
in het water kijken. Maar waar we nu in
terecht gekomen zijn? De Geerlingsplas,
tot voor kort nog gewild jachtterrein voor
menig snoek- en meervalvisser, is voor ons
nu ‘streng verboden gebied’. Er wordt
weer grind gewonnen met als gevolg
‘dikke soep’, geen 5 centimeter zicht, ook
bij de invaart. “We gaan gooien” hoor ik
net boven het gerommel en geknars van
de baggermolen uitkomen.
Handig manoeuvreert de ‘Sylvan’ op de
automatische piloot van de elektromotor
voor de invaart langs. Terwijl ik nog bezig
ben m’n spinstokje van een shad te
voorzien, vliegt het kunstaas van Noël me
om de oren. “Hier moet het dan toch
gebeuren” hoor ik hem nog zeggen, en
inderdaad, mijn ouderwetse Culprit heeft
onderweg een snoekbaars opgepikt.
“Zestig” roepen we in koor als de vis
binnenboord wordt gehaald. Zonder dit op
de meetlat te controleren wordt de rover
teruggezet. Wat we verder ook proberen,
hier laat geen vis zich meer foppen.
“Tijd voor koffie?” klinkt het meer
dwingend dan vragend. “Ja, laten we maar
meteen naar de Zuidplas verkassen” is
mijn antwoord. Twee mannen, een

gedachte. Met de stroom mee gaat het in
een rustig tempo richting Roermond. Ter
hoogte van het Oolderhuuske krijg ik de
vraag: “… of zullen we eerst nog naar de
Rosslag? Er wordt daar momenteel ook
gewerkt”. Noël heeft een neusje voor vis,
dus ik spreek hem niet tegen. De koffie is
hij opeens vergeten. Gedreven als hij is
hangt hij snel een mij onbekend stukje
plastic aan de speld en nog voor we de
haven invaren zig’zagt dit achter de boot.
En jawel, geen honderd meter verder
krijgt mijn vismaat een serieuze dreun op
z’n hengel. “Hangen” is alles wat hij nog
kwijt wil. Aan alles herken je nu de
ervaren visser. Alle handelingen zijn
doelgericht. Routine heet dat. Met “ruim
zestig” geef ik mijn voorsprong uit handen.
Ook dit snoekje gaat weer onbeschadigd
en ongemeten terug. In tweeërlei opzicht
sportief.

Tijd voor een bakkie, een boterham en de
obligate zachte wafel.
Die middag hebben we nog aardig wat
rondjes gedraaid op de Zuidplas. Vis is er
niet meer in de boot gekomen maar het
was om met ‘Hans z’n woorden’ te
spreken: “Aevezeer eine sjoone daag”.
Dank je Noël en graag tot een volgend
keer.
Bert Kerstens

KANALGRATIS
Heb je even een momentje voor jezelf? Op YouTube kom je de meest fantastische films
tegen. Kijk eens op ‘kanalgratis’. Honderden prachtige aktiefilms met o.a. Niklaus Bauer
en snoekje Gädda (zie foto).

_______________________________________________________

Agenda 2017
Datum

Activiteit

Organisator

6-8 januari

Angeln – Hengelsportbeurs in
Duisburg
Vissen op IJzeren man
Boskoop – Vissen in de polder
Doe- en contactavond
Streamers binden
Forelvissen Heioord Neeritter
Doe- en contactavond
Dropshot en spinners
Baars vissen Zuid Willemsvaart
Bootvissen Maas en Maasplassen
Doe- en contactavond
Dood-aas-takels maken
Dood aas vissen IJzeren man
Jaarvergadering

Noël Schmitz

4 februari
18 februari
14 april
6 mei
15 september
16 september
21 oktober
11 november
18 november
1 december

Har Hendriks
Noël Schmitz
Jan Rutjens
Bert Kerstens
Torsten Visser
Jan Rutjens
Rudi Gijbels
Rudi Gijbels
Hans Wevers
Hans Wevers
Torsten Visser
Bestuur Plug-inn

4 februari – Vissen op de IJzeren man

Zet alvast in je agenda.
Zaterdag 4 februari visdag op de ‘IJzeren
man’, georganiseerd door Har Hendriks.
De uitnodiging volgt nog.

___________________________________________________________

Een DOUBLE BUBBLE op de IJzeren man
Op dinsdag 22 november gaan Hans
Wevers, Jaak Beijnsberger en ik een dag
met dood aas vissen op de IJzeren man.

Als de hengels in het water liggen, duurt
het slechts 4 minuten voordat mijn dobber
de diepte in duikt. Ik sla aan en na een
korte dril ligt er een mooie 80 cm lange
snoek in het net. Na even een snelle foto te
hebben gemaakt, krijgt deze mooie vis de
vrijheid weer terug.
Maar het mooiste moment van de dag moet
nog komen. Om 11.25 uur gaat de Optonic
van Jaak af. Op vrijwel hetzelfde moment
gaat mijn dobber lopen en schiet even later
weg. Na de dril ligt er weer een mooie vis
in het net. Inmiddels is ook de vis van Jaak
gemeten en op de foto gezet. Wat blijkt.
Ook deze vissen zijn allebei 80 cm. Het
zijn ook de laatste vissen van vandaag.
Hans moet tevreden zijn met het mogen
assisteren en fotograferen van de gevangen
vissen. Zijn teller blijft vandaag op 0 staan.

De term Double Bubble is afkomstig uit
het karpervissen in Engeland, waar deze
term gebruikt wordt als men op meerdere
hengels tegelijk een aanbeet krijgt. Ik vind
het in deze ook heel gepast, mede omdat
wij dat niet al te vaak meemaken.
Torsten Visser

De redactie vraagt zich af of zowel Torsten
als Jaak de snoek heeft gevangen of dat
een van beiden hem alleen maar heeft
vastgehouden. (zie foto’s links)

18 februari poldervissen in Boskoop

Alvast voor je nieuwe agenda.
Zaterdag 18 februari 2017 staat een poldervisdag gepland in Boskoop. Uitnodiging van Noël
Schmitz en verdere info volgt nog.

Hengelsport en botenbeurs Utrecht
Op vrijdag 2 december hebben enkele leden van Plug-inn
de Utrechtse ‘Hengelsport en botenbeurs’ bezocht.

Het is een professioneel opgezette beurs die zich beslist
kan meten met de klassieke VISMA. Veel nieuwtjes waren
er dit jaar wel niet, maar ieder heeft voor zichzelf, na enig
speurwerk, wel een speciale aanbieding gevonden.
Interessant was de ontmoeting met enkele bestuursleden
van de Roofvisafdeling van de AUHV. Er werd heel
voorzichtig gesproken over een ‘uitwisseling’. Houden we
‘warm’ zullen we maar zeggen. Erg gezellige dag en … weer
eens in de trein gezeten!

