Nr. 1- 2010

Roofviscommissie
Plug-inn

Voorzitter:
Har Hendriks
haakharie@planet.nl
0(031)475496486
Secretaris:
Noël Schmitz
noelschmitz@wanadoo.nl
0(031)475451465

Forelvissen:
Op 22 mei zijn we met de liefhebbers op forellen gaan vissen bij
forellenvijver Heioord te Neeritter. Het weer was ons vissers gunstig gezind
en er werd ook nog goed gevangen.
In totaal werden er 75 forellen uitgezet. Daarnaast werd aan ons een zalmforel
aangeboden door de vijvereigenaar. Ondanks dat de zalmforel driemaal het
aas heeft gepakt lukte het niet om hem op de kant te krijgen.
Vangst 78 forellen met als meester visser Jaap Verhoeven met het aantal van
21 gevangen forellen. Snel geteld is dit toch 27% van de totale vangsten.
Jaap onze complimenten.
Agenda 2010:
datum
Juni
Juli

activiteit
Vissen in de Biesbosch
Vissen op roofblei
Vissen op de Maas en grindgaten
in Roermond

organisatie:
Noël Schmitz
Rob Clout

27
november

Doodaas met Piet Driessen

John Jacobs

December

Poldervissen

December

Jaarvergadering

Oktober
Penningmeester/
ledenadministratie:
Jan Rutjens
Jan.Rutjens@home.nl
0(031)495531866
Een Lidmaatschap is mogelijk
indien u tevens lid bent van
St Petrus te Weert
Aanmelding en afmelden als
lid moet schriftelijk of per
mail gebeuren bij de
ledenadministratie.
Per adres :
Leukerstraat 22 ,
6004 RE te Weert
Of Jan.Rutjens@home.nl
De contributie is €12,- per
kalenderjaar en kan worden
overgemaakt op rekening
135579457 ten name van
Roofviscommissie Plug-inn
ondervermelding 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

Hans Wevers

Lesley Delsing +
John Overmans
Jan Rutjens

Overigens:
De voorzitters van Plug-inn en VVA hebben op 5
mei de degens gekruist, In de kribvakken bij
Woudrichem werd
onderzocht wie
met een
vliegenhengel de
meeste vissen
kon vangen.
Nadat het
grootste gedeelte
van de dag uw
voorzitter op
voorsprong heeft
gestaan werden de rollen in het laatste
halfuur alsnog omgedraaid.
Jullie zien wel wie met de grootste fles
aan de haal ging!!
Het verschil was maar 1 vis. Close finish.

Contributie:
Het blijkt dat een aantal leden de contributie nog niet hebben betaald.
Mocht dit zo zijn dan wordt u verzocht om alsnog de contributie over te
maken. Ontvangt u deze nieuwsbrief dan staat u als lid bij ons ingeschreven.
Mocht u geen lid meer willen zijn stuur dan s.v.p. een bericht naar de
penningmeester.

