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VLIEGVISSEN BEGINT BIJ HANDY FISH
Onze eerste etage is geheel ingericht met een gigantische collectie
vliegvismaterialen. Vliegvissen is een steeds sneller groeiende sport
door het sportieve en actieve karakter. Bert Schouten is helemaal
vliegvisfan en heeft een onwaarschijnlijke vakkennis op dit gebied.
Hij is Nederlands kampioen vliegvissen 2005 en kan u voorzien van
de beste materialen met bijna 100% vanggarantie.
Bert heeft over de hele wereld gevist met de vlieghengel dus ook
voor een vliegvisvakantie kunt u hem altijd raadplegen. Vliegvissen is niet
duurder en zelfs vaak goedkoper dan andere visserijen.Wel kun
je bij Handy Fish doorgroeien als vliegvisser met de beste materialen
ter wereld en daar eindeloos van genieten.
Handy Fish geeft werpcursussen waarvoor u contact kunt opnemen
met Bert.
Handy Fish is dealer van de wereldbefaamde SAGE hengels. Als u
echt van de sport optimaal wilt genieten kom dan eens
kijken naar deze fantastische hengels. Een proefvlucht is mogelijk!
U heeft het gelezen, Handy Fish is altijd een bezoek waard. We zijn
servicegericht, doen bijna alle reparaties en kunnen u goed
adviseren.

-

- Onze ervaring, is uw besparing. Wat wij niet hebben heeft u niet nodig! -

HANDYFISH KENNEMERSTRAATWEG 127
1851 BC HEILOO
Bel 072-5336961
Mail ons op bert@handyfish.nl
Of kijk op onze website www.handyfish.nl
Geopend: ma,di,woe; 9.00-18.00 do, vrij; 9.00-21.00 zat; 9.00-17.00
Nieuw!!!! Nu ook Online producten bestellen op de Website

Nieuwsbrief December 2008

Fly Out

Bestuur :
Henk Spigt (voorzitter) 0223-642140
Dirk Breed (secretaris) 0226-354508
Zoals altijd als ik het voorwoord voor de nieuwsbrief bij Wim de Vries (penningmeester)
0224-591791
elkaar tik is het buiten takkenweer.
Simon Grootemaat (alg bestuurslid)
Natte sneeuw, regen, wind en de temperatuur blijft bij 3 Bram Kwak (alg bestuurlid)
graden hangen. Voorwaar geen weer om eens lekker een Aad van der Vegt (alg bestuurslid)
streamer te water te gaan laten of wat wintervoorns
Redactie:/ website William de Jong

Van - voor -en - door - vliegvissers

achter de schubben aan te gaan zitten.
Kan veel beter met moeder het bed induiken, das veel
warmer ha ha ha.
Die winter voorns weten me tot nu toe nog aardig te
ontlopen helaas. Gebrek aan tijd om goed te zoeken
ontbreekt me ook helaas. Maar nu het echt kouder wordt
zullen de vangsten wel wat aan gaan trekken denk ik.
Binnenkort zal ik het weer eens gaan proberen in de
haven van Schagen en misschien in Alkmaar.
Op de eerste maandag van december en dat is 1
december heren, niet vergeten, komt Handy Fish Bert
Schouten met wat van de laatste nieuwtjes op
vliegbind/vis gebied onze avond vullen. Neem in ieder
geval wat zakgeld mee want je weet maar nooit wat of er
voor nieuw altijd vagend mag niet in de viskoffer dan
wel vliegendoos ontbreken. Met Sinterklaas en Kerstmis
voor de deur zijn er misschien een paar leuke cadeautjes
te scoren.
Tevens zullen deze avond William (indien aanwezig ) en
Marry enige nieuwe bindpatronen demonstreren.
Kerstboompjes, Trollen en andere zeer vernuftige
creaties. Naar mijn idee zullen de resultaten van deze
nieuwe patronen, u bij vrouw en kinderen veel leuke
reacties op gaan leveren. Zeker met de opdoemende
kerstdagen in het vooruitzicht.
Nou luitjes, ik heb wel weer genoeg getikt, mijn vingers
moeten weer koelen.
Strakke lijnen en tot ziens op 1 december.
Henk

Agenda
Maandag 1 December
Bindavond Tevens
Handyfish aanwezig.
Aanwezig om 19:30
de Maaier te
Wieringerwerf
Zaterdag 13 December
Algemene leden
vergadering van de VNV
Bestuur Let Op !!
Maandag 15 December
bestuursvergadering
Aanwezig 19:30 de Maaier
5 Januari 2009
Nieuwjaars receptie
Aanvang 20:00 in de
Maaier
14 Januari 2009 ttm 18
januari 2009
de Vakantie beurs

Kopij voor 25 Januari 2009

Voor alle hengelsportartikelen

Zorg Hengelsport
Baljuwstraat 9
1785 SB Den Helder
Tel :0223 633207
Dagelijks vers aas

Geachte “FlyOuters”
Op uitnodiging van Henk Spigt zal ik Maandag 1 December op jullie clubavond aanwezig
zijn. Waarschijnlijk vergezeld door mijn vrouw Leila.
Ik zou jullie graag een lezing willen presenteren over handige producten binnen de
vliegvisserij die het leven van een vliegvisser een stuk makkelijker maken en die kunnen
zorgen voor betere vliegen en grotere vangsten.
Ik zal een aantal van deze producten meenemen plus een aantal sterk afgeprijsde
vismaterialen uit onze balans-uitverkoop. Hebben jullie alvast eerste keus.
Denk svp niet dat ik de hele winkel voorraad kan meenemen en daarom wil ik vragen dat
als iemand specifieke interesse heeft in een bepaald artikel dat even aan mij doorgeeft per
telefoon of mail. Ik zal dan wat passende producten meenemen waaruit
je kan kiezen.
Graag tot ziens op Maandag 1 December,
Bert & Leila

Alle VNV leden kunnen hun stem uitbrengen voor de nieuwe statuten en
huishoudelijkreglement van het vnv.
Gebruikelijk komt er nog geen 2% van de leden op de ledenvergadering.Als al
die andere stemmen (circa 4000) verloren gaan heeft dit geen waarde.Dit kan
door de voorzitter van het VNV te machtigen via een e-mail
gerardberkhout@vnv.nu met de tekst Hierbij machtig ik (uw naam invullen)
Gerard Berkhout om in de ledenvergadering van 13 december 2008 namens
mij te stemmen over de wijziging van de statuten en huishoudelijk
reglement,een Voor of Tegen stem.

N.K vervolg in 2009.
3e voorwedstrijd 5 april
Zuiderplas
4e voorwedstrijd 17 mei
Haringvliet
Finale balyboat 22 juni
Kurenpolder

Heren bestuursleden : 15 December 2008
Bestuursvergadering Aanvang 19:30 de Maaier
Club wedstrijden Fly-Out 2009
1e competitiewedstrijd 11 april.
2e competitiewedstrijd 25 april.
3e competitiewedstrijd 9 mei.
4e competitiewedstrijd 12 september.
5e competitiewedstrijd 17 oktober afsluitingswedstrijd in forellenplas de Haere ( plaats is
nog onder voorbehoud )

Snoekdag
Waarschijnlijk word er zo rond
10 januari 2009 nog een
snoekdag georganiseerd.( nog
niet zeker ) maar zie de
website
www.flyoutnederland.nl voor
meer actuele informatie zo
rond die tijd.

Open Vliegviscompetitie FLYOUT 2008
Nieuwjaarsreceptie 2009
Het bestuur nodigt u allen uit voor onze traditionele nieuwjaarsreceptie op maandag 5
januari in café De Maaier in Wieringerwerf.
Aanvang is 2000 uur en einde is nader te bepalen.
Natuurlijk doen we weer enkele rondjes bingo en is er een tombola met vele leuke prijzen.
Mocht u nog bijdrages hebben als prijzen voor de bingo en of loterij, dan houden wij ons
aanbevolen.
Heren en of dames mocht u in uw kast/schuur/garage/rommelzolder/vliebindkoffer nog
bruikbaar hengelsport/vliegbind materiaal hebben, neem het mee. We hebben namelijk
weer een ruil/verkoop beursje. Heren en natuurlijk ook de dames, neem dus extra zakgeld
mee, wie weet ligt er wat leuks op u te wachten.
Tot zover de mededelingen.
Het bestuur wenst u allen een zeer gezond en visrijk 2009.
Tot ziens op 5 januari.
Het bestuur.
Uitslag competitiewedstrijd 5 d.d. 18 oktober 2008 gevist op forellenpark de Haere
Naam

Dag uitslag.

Klasm.pnt

Totaal

R. van ´t Voort

1

1

8

R. Koops

2

2

6

S. Grootemaat

3

3

5

T. van Amstel

4

4,5

4

W. de Vries

5

4,5

4

D. Breed

6

7,5

3

M. Sibum-Manliques

7

7,5

3

A. Kwak

8

7,5

3

H. Spigt

9

7,5

3

L. Salverda

10

11

2

J. Sibum

11

11

2

C. Pereboom

12

11

2

W. de Jong

13

14

1

J. de Jong-Adriaanse

14

14

1

H. Kok

15

14

1

C. Groot

16

17,5

X

M. de Jong-Wit

17

17,5

X

J. Dijkmans

18

17,5

X

D. Pereboom

19

17,5

X

Aan deze competitie over 5 wedstrijden werd deelgenomen door 23 personen, waarvan
onderstaande 13 personen minstens 3 wedstrijden mee hebben gevist. ( De norm om in de
einduitslag te worden opgenomen.)
Het eindklassement werd berekend over de beste 3 resultaten. Bij gelijk eindigen telt het
aantal (in de meetellende 3 wedstrijden gevangen) vissen mee.
Einduitslag FlyOut Club Competitie 2008
Plaats Naam

1e weds. 2e weds. 3e weds. 4e weds. 5e weds. Puntentotaal

1

S. Grootemaat

1

2

3,5

4,5

3

6

2

R. Pronk

6

1

1

6,5

X

8

3

R. Maatje

4

10

2

2

X

8

4

R. Koops

2

7

X

X

2

11

5

W. de Vries

5

3,5

5,5

9,5

4,5

13

6

A. Kwak

3

6

X

X

7,5

16,5

7

J. Sibum

X

10

3,5

4,5

11

18

8

J. de Jong-Adriaanse

X

3,5

5,5

9,5

14

18,5

9

D. Breed

8,5

14

X

3

7,5

19

10

M. Sibum-Manliques

7

10

7,5

6,5

7,5

21

11

H. Spigt

X

10

X

9,5

7,5

27

12

W. de Jong

X

13

X

1

14

28

13

M. de Jong-Wit

X

X

7,5

9,5

17,5

34,5

Zoals u al heeft vernomen of heeft gezien aan stand hierboven is Siem Grootemaat
clubkampioen 2008 geworden .Na hilarische taferelen op forellenplas "de Haere"
in Doornspijk waarbij menigeen achter de vliegenlijn van onze voorzitter aan heeft lopen
vangen ( los van de backing inclusief vis ) en waar diverse laag overscherende leeches van
de heren Koops en Kwak voor spektakel zorgde. Was aan het einde van de dag duidelijk dat
onze Siem dit jaar het clubkampioenschap heeft gewonnen.
Gevolgd door Rob Pronk helaas niet op de dag aanwezig en op de derde plek Rene Maatje.
Idem niet aanwezig .
Alle drie de heren van harte gefeliciteerd namens het Bestuur.
Huldiging van de heren vind plaats op de nieuwjaarsreceptie 5 januari 2009.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen

