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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 2017
Zaterdag 9 december: Special
Vrijdag 15 december: Demo binden Perdigon nimfen met Wil Dirks

PROgRAmmA 2018
Vrijdag 12 januari: Jaarvergadering
Vrijdag 26 januari: B+C
Zaterdag 17 februari: Havenvissen
IJsselmeer
Vrijdag 23 februari: B+C
Vrijdag 9 maart: B+C
Zaterdag 24 maart: Forelvissen
Vrijdag 6 april: B+C
Zaterdag 21 april: Brasemvissen
Zaterdag 12 mei: Special

Uitnodiging ledenvergadering
vrijdag 12 januari
Jaarlijkse ledenvergadering V.V.A. 2018, St. Petrus
afdeling Vliegvissen
Aan de leden van V.V.A. St.-Petrus.
Graag willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 12 januari 2018 om 20.00 uur.
Het botenhuis is geopend vanaf 19.30 uur.
Na afloop is er een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje
tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Tevens wederom een spectaculaire verloting van vliegvismaterialen, incl.
diverse vliegenhengels.
De commissie hoopt jullie allen te mogen begroeten.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Opening door de voorzitter Harrie Meusen.
2. Vaststellen van de agenda van de vergadering.
Zijn er nog agendapunten die de leden willen indienen?

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.

3. Verslag van de vorige vergadering. Eventueel nog verslagen beschikbaar
in het Botenhuis.
4. Terugblik op het verenigingsjaar 2017, door Harrie Meusen.
5. Verslag van de kascontrole door Hans Hendrix en Roger Jansen.
6. Financieel verslag door de penningmeester.
7. Bestuursmutaties. Harrie v.d. Rieth en Johan van Goor gaan stoppen.

Contributie vliegvisvereniging
€ 30,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hengelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visvergunningen.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de evenementen kunnen op deze rekening betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel

8. Commissies 2018.
9. Programma 2018, suggesties zijn welkom.
10. Huldiging van de jubilaris van 12,5 jaar (Guus Siezenis).
11. Wisseltrofee Vliegvisser van het Jaar.
12. Rondvraag en sluiting.
Tot ziens op vrijdag 12 januari.
Namens de VVA St. Petrus,
Harrie Meusen (Voorzitter)

Betalen contributie voor het verenigingsjaar 2018
Degenen die nog niet de contributie van € 30,– voor 2017 hebben voldaan,
vriendelijk verzoek om dit alsnog te doen voor 1 januari.

Werplessen voorjaar 2018

Oproep nieuwe bestuursleden

Het is de bedoeling dat ik weer
een vliegwerpcursus ga geven
voor de beginnelingen van onze
vliegvisclub. Op dit moment zijn er
maar een paar beginnelingen dus
zouden de mensen die iets bijgespijkerd willen worden ook kunnen komen. De iets minder
gevorderden werpers kunnen op
deze dagen alle worpen die zij
nog niet zo goed beheersen
onder begeleiding komen oefenen.
Jullie zijn dan ook van harte welkom op deze lessen.

Binnen het huidige bestuur treden, per 1 januari 2018, een tweetal
leden af, t.w.: Harrie van de Rieth en Johan van goor.
Harrie heeft aangegeven ook in de toekomst de werplessen te blijven
verzorgen voor onze leden.
Riny Verhees heeft aangegeven dat we er rekening mee dienen te
houden dat hij in de toekomst een stapje terug wil gaan doen, al blijft
hij wel in functie als chef-kok.
Zoals jullie zien wordt jullie bestuur flink uitgedund en is het een grote
aderlating.
Vandaar een dringende oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Om ons te ondersteunen in het aankomend jaar en te zorgen voor
continuïteit van het bestuur in de daarop volgende jaren, zijn wij op
zoek naar een nieuw bestuurslid.
Ook bij de commissie Bind- en Contactavonden is een vacature ontstaan, waar wij een nieuw lid voor vragen.
Wil jij je inzetten voor activiteiten binnen de Vliegvisclub, vind je het
belangrijk dat deze activiteiten naar de toekomst toe ook gewaarborgd
blijven, en vind je het gezellig om onderdeel uit te maken van het bestuur, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Doe dit zo snel mogelijk, zodat we op de komende jaarvergadering
van 12 januari weer een volledig, slagvaardig bestuur kunnen presenteren.

Ik heb deze lessen gepland op de
hieronder vermelde dagen en wel
van 13:00 tot 15:00 uur aan de industriehaven aan de Industrieweg
nabij sluis 16 (tegenover de lidl).
Zaterdag 13 januari
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Zaterdag 27 januari
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Zaterdag 10 februari
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Zaterdag 24 februari
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Zaterdag 10 maart
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
Hopelijk mag ik jullie allen van
harte welkom heten op deze
dagen.
Kleine tip: doe genoeg warme kleding aan, het kan koud zijn, en
zodra men het koud krijgt is de
animo ook zo verloren.
Hopende op jullie aanwezigheid.

Harrie meusen
Voorzitter

Perdigon nimfen
Op vrijdag 15 december, tijdens de normale Bind- en Contactavond, zal
Willy Dirks een aantal van zijn favoriete spaanse nimfen voor gaan binden.
De zg. Perdigon nimfen.
Hij zorgt voor de benodigde materialen hiervoor.
Neem zelf de bindspullen mee alsmede een flesje bugbond met lampje. Dit
laatste is essentieel om met succes deze nimfen te kunnen maken.
Wil je naderhand nog productie gaan binden, dan dien je zelf te zorgen
voor haken no 16 en kraaltje 2/ 2,5 mm.
Kom op tijd, daar het aantal bindplekken op het centercourt beperkt is.

Met vriendelijke sportgroet.
Harrie v.d. Rieth.
EFFA Fly Cast instructor.
Noteer deze toonaangevende beurs
in Roselies, bij Charleroi (België),
dus al in je agenda!!!
FETE DE LA PECHE A LA MOUCHE 27 & 28/01/2018

VVA Snoekdag
Op zaterdag 18 november zijn 20 man, verdeeld over 6 groepen met gidsen, gaan vissen op snoek.
Voor het viswater is de keus gevallen op de Tungelroyse beek, traject van
Kelpen tot Neer, waar de beek na 19 km vanaf Kelpen te hebben afgelegd,
in de Maas uitmondt.
De waterstand was laag en de maai-activiteiten hadden flinke sporen achtergelaten.
Kortom de vis was moeilijk te vangen, onder de gegeven omstandigheden.
Opvallend was dat de beginners, onder leiding van de ervaren visgidsen,
goed uit de verf kwamen.
Totaal werden er deze middag 8 snoeken gevangen en weer keurig teruggezet.
Onze Belgische vliegvisvriend en enige erelid, Peter Fiddelaers, wist de
grootste snoek van de dag te vangen: 91 cm.
De uitgeloofde fles drank ging dan ook mee de grens over.
Peter, proficiat.
Na deze enerverende dag smaakten de erwtensoep, frites en de snacks
van onze chef-kok weer als vanouds.

Verloting vliegvisspullen
op de jaarvergadering
evenals vorig jaar worden op de
komende jaarvergadering weer
vliegvisartikelen verloot.
Heb je nog vliegvisspullen die
je niet meer gebruikt, of heb je
zaken dubbel, stel ze dan beschikbaar voor de verloting.
Je doet er een ander zeker een
groot plezier mee.

Voorlopig Programma 2018
Vr. 12 jan. Jaarvergadering
Vr. 26 jan. B. en Contactavond

Allen
Commissie B. en C. avonden

Za. 17 febr. Havenvisserij
IJsselmeer
Vr. 23 febr. B. en Contactavond

Commissie Snoek/witvis
Commissie B. en C. avonden

Vr. 9 maart B. en Contactavond
Za. 24 maart Forelvissen

Commissie B. en C. avonden
Commissie Forelvissen

Vr. 6 april B. en Contactavond
Za. 21 april Brasemvissen

Commissie B. en C. avonden
Commissie Witvis

Za. 12 mei Special

Commissie Special

Za. 15 september BBQ
Vr. 21 sept. B. en Contactavond
Za. 22 sept. witvissen

Commissie Witvis
Commissie B. en C. avonden
Commissie Witvis

Za. 13 okt. Forelvissen
Vr. 19 okt. B. en Contactavond

Commissie Forelvissen
Commissie B. en C. avonden

Za. 3 nov. Snoekdag
Vr. 16 nov. B. en Contactavond

Commissie Snoek
Commissie B. en C. avonden

Za. 8 dec. Special
Vr. 21 dec. B. en Contactavond

Commissie Special
Commissie B. en C. avonden

Commissie Forelvissen op de vijver (Frans Berkvens, Riny, Jeroen)
Commissie Witvis. Brasemvissen, voornvissen, BBQ
(Riny, Frans Dirks, Guus Siezenis en Andre Rudolf)
Commissie Snoek (Harrie Meusen, Riny, Jeroen en Frans Dirks)
Commissie Special. Bellybootvissen, Loosdrechtse plassen e.d.
(Bas Meusen, Peter v. Gils, Gijs B, Hans H.)
Commissie Werplessen (Harrie v.d. Rieth)
Commissie B. en C. avonden. Openen en sluiten Botenhuis, (8 maal per jaar Bind- en Contactavond, waarvan 4 thema-avonden. (Wiel H, Ad, Jeroen en 1 vacature)

Beste vliegvissers van St. Petrus,

Heerlijk vliegvissen daar waar het allemaal begon. Het Verenigd koninkrijk is de bakermat
van het vliegvissen. Wales is daar een onderdeel van, een deel waar ik al verschillende
keren naar toe ben geweest en het blijft me nog steeds boeien.
Door een kennis van mij uit Wales, die werkt bij de Environment
agency op het gebied van visserij, ben ik benaderd of ik een
vliegvistrip zou willen organiseren richting Wales. Zelf ben ik al
een aantal keer in Wales geweest, zowel voor te vliegvissen als
andere activiteiten. Qua vissen is het niet het makkelijkste land
aangezien het weer ineens om kan slaan. Maar als de vis los is
of komt is het er fantastisch. Zowel forellen als vlagzalm in
overvloed. De rivier die ik op het oog heb is ook een zalmrivier
dus jonge zalm pakt ook regelmatig de vlieg of nymf.
De Dee rivier komt uit het Bala meer en meandert door het schitterde Welsh landschap
richting de zee.
Mijn voorstel zou zijn om op forel en vlagzalm te gaan vissen
omdat dat het makkelijkste plannen is. Daarnaast is het vissen
op deze vissen ook een stuk goedkoper dan op de zalm.
De vergunningen etc. kan ik mijn kennis in Wales laten
regelen de overnachtingsplaats kan ik door mijn ervaring van
het gebied wel regelen.
Voor een trip van een week (2 reisdagen 5 visdagen) komen
de kosten ongeveer op !450,- a !550,-. Ligt een beetje aan de overnachtingslocatie en de
eetwensen van de groep.
Graag wil ik in onze vliegvisclub polsen of hier animo voor is.
Met vriendelijke vliegvisgroeten, Peter van de Wetering

Bardienstrooster 2018
Mocht je onverwacht een avond niet
kunnen, zorg dan zelf dat iemand
anders jouw dienst overneemt en
wacht hier niet mee tot de laatste
dag! Tenzij dat het gaat om een
noodgeval zoals bv. bij ziekte of een
ander calamiteit.
De beginnelingen worden natuurlijk
van te voren geïnstrueerd, en dienen
om 19.00 uur aanwezig te zijn om
alles klaar te zetten en om alles uitgelegd te krijgen door een ervaren
iemand.

Vrijdag 9 maart:
B&C Henk Kneepkens

Coördinator
Harrie v.d. Rieth

Vrijdag 6 april:
B&C Betty & Leonard

Henk Kneepkens
0495-524203
Wil Dirks
06-10108844
Wiel Haex
06-15523209
Frans Heuvelmans
0495-536832
Betty Boonen
0032-474482159
Leonard Ubeda
0032-474482159
Frank Honings 0049-16098925744
Peter van Gils
06-22289744
06-18602257
Ton Dijkhuis
Frans Berkvens
06-12668471
Guus Siezenis
0475-326931
Gijs Brouns
0032-89703754

Zaterdag 15 september:
BBQ Peter van Gils
Vrijdag 21 september:
B&C Frans Berkvens
Vrijdag 19 oktober:
B&C Ton Dijkhuis

Vrijdag 12 januari:
Jaarvergadering Frank Honings

Zaterdag 3 november:
Snoekdag Frans Heuvelmans

Vrijdag 26 Januari:
B&C Wil Dirks

Vrijdag 16 november:
B&C Guus Siezenis

Vrijdag 23 februari:
B&C Wiel Haex

Vrijdag 21 december:
B&C Gijs Brouns

06-28482480

De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: frans Berkvens.
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!!!

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

H. Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
Penningmeester:

F. Berkvens
Email: fberkvens@chello.nl
Secretaris/webmaster:

http://www.fasnaflyfishing.com

J. v. Goor
Email: johan.van.goor@ziggo.nl
effA flycastinstructor/bestuurslid:

H. v.d. Rieth
Email: h.vanderieth@lijbrandt.nl
Redactie/bestuurslid:

F. Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid/Chef-kok

R. Verhees
Email: rinyverhees@hotmail.com
Bestuurslid:

Jeroen Kleijn
Email: mupketupke@hotmail.com

Het bestuur
wenst iedereen
prettige feestdagen!

