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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 wilt genieten en optimaal van de sport 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

Nieuwsbrief Februari 2008

Nieuwsbrief Dcember/J

Fly Out
Van - voor -en - door - vliegvissers
Daar zit ik dan achter de computer.
Voor de eerste maal het voorwoord tikken voor de
eerste nieuwsbrief van 2008.
Dat is wel iets anders dan een paar nimfen
verzuipen. Eerlijk gezegd gaat dat laatste me denk
ik makkelijker af.
Gelukkig is het buiten nou niet bepaald lekker
weer om wat te gaan staan wapperen.
De vliegen zijn al verzopen voor ze het water
raken. Zaterdag, zondag en vandaag (maandag)
ook al, veel wind en regen. Misschien ga ik straks
nog afkick verschijnselen vertonen.
Maar, na regen komt zonneschijn zegt men en
morgen wordt het volgens de Pelleboeren en
Timoveefen een stuk beter. Indien het droog is en
dit stukje gereed zijn, dan zal ik morgen een
streamer te water gaan laten.
Mij en met mij nog 18 andere diehard wapperaars,
is de streamerdag op 15 januari prima bevallen.
Met zijn negentienen, 10 man van Flyout en 10
man VVG Stede Broeck, hebben we rondom
AnnaPaulowna, 23 snoeken, 1 baars en 1 brasem
kiespijn bezorgt.
Nu hoor ik sommige mensen al denken, 10 plus 10
is toch 20 en geen 19. Nou gelooft u mij, ik kan
prima rekenen en die zaterdag was 10 plus 10 toch
echt 19. Hoe dat zit vertel ik wel op de eerst
volgende bindavond op maandag 4 februari.
Tot ziens en strakke lijnen.
Henk Spigt.
Kopij vóór 22 Maart

Bestuur :
Henk Spigt (voorzitter) 0223-642140
Dirk Breed (secretaris) 0226-354508
Wim de Vries (penningmeester)
0224-591791
Simon Grootemaat (alg bestuurslid)
Rob Mallekoote (alg bestuurslid)
Henk Spigt (alg bestuurlid)
Aad van der Vegt (alg bestuurslid)
Redactie: William de Jong
Webpagina Fly Out :
Lex Salverda

Agenda
Maandag 4 februari
Bindavond
Aanwezig 19:30 in de Maaier
Woensdag 20 februari
Bestuursvergadering
Aanwezig 19:30 In de Maaier
Zaterdag 23 februari
Snoek/viswedstrijd
Verzamelpunt 11: 00 in
Cafe de Dorstvlegel in Breezand
Zandvaart 55 1764 NK in
Breezand
Maandag
25 Februari ipv 3 Maart
Bindavond In de Maaier
Aanvang 19:30 In De Maaier
Zondag 16 Maart
Vliegbind evenement
Gorichem
www.vliegbindevenement.nl
27 t/m 30 Maart
VISMA in AHOY te Rotterdam
Zaterdag 5 April
1e competitie wedstrijd Fly Out
Aanwezig 11:30 bij de Maaier

Voor alle hengelsportartikelen

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

Let OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bindavond van 3 maart verzet
De bindavond van 3 maart is verzet naar 25 februari dit in verband met de
beschikbaarheid van de zaal.

WK Vliegvissen

XXX Snoekviswedstrijd op Zaterdag 23 Februari XXX
Verzamelpunt 11: 00 in Cafe de Dorstvlegel in Breezand
Zandvaart 55 1764 NK Breezand

Het adembenemende Nieuw Zeeland is in 2008 gastheer voor de
Wereldkampioenschappen vliegvissen.
Met Rotorua als uitvalsbasis zal in het hart van het prachtige Noord Eiland van 22 tot
30 maart gestreden gaan worden om de befaamde Wereldtitel vliegvissen.

Mededeling aan bestuursleden betreffende bestuursvergadering
Goedendag heren,
2007 is al weer achter ons en 2008 loopt straks (20 februari) al weer een tijdje
misschien is het handig als we de Jaarverslagen klaar hebben op 20 februari zodat we
de Jaarvergadering kunnen voorberijden.
VrGr Dirk Breed.

Data Clubwedstrijden
Zaterdag 5 April 1e competitie wedstrijd Fly Out
Zaterdag 19 April 2e competitie wedstrijd Fly Out
Zaterdag 17 Mei 3e competitie wedstrijd Fly Out
Zaterdag 13 September 4e competitie wedstrijd Fly Out
Zaterdag 18 Oktober afsluitingswedstrijd in de Berenkuil.
In juli en augustus op de eerste maandag de bekende koppelwedstrijden.

Datum : Zondag 22- 30 Maart
Plaats : Rotorua Nieuw Zeeland.

Na de officiële opening en enkele trainingsdagen zal in vijf manches, verdeeld over 3
dagen, op diverse rivieren en meren worden gevist. Daarbij zullen verschillende
disciplines van de vliegvisserij aan de orde komen.
Er zal uitsluitend gevist worden op regenboog- en bruine forel welke enorme
afmetingen kunnen bereiken van 70cm en langer met gewichten van 5 kilo en meer!
De uitrusting om deze salmoniden te belagen en te bedwingen bestaat uit 9ft en 10ft
hengels in de lijnklassen #4 tot en met #7. Het benodigde fluorcarbon tippet materiaal
en de leaders zal, afhankelijk van de te vissen kunstvliegen en de manier van vissen,
15/00 tot 30/00 zijn.
Kunstvliegen in alle maten en modellen zullen nodig zijn om onder elke
omstandigheid vis aan de haak te krijgen. Diverse vliegenlijnen variërend van drijvend
tot zinktip en geheel zinkend zijn wellicht nodig en dus aanwezig om alle waterlagen
af te kunnen dekken.

Fly Outers op TV "stekken pezen"
Op Dinsdag 8 Januari waren onze mannen Siem Grootemaat en Rene Koops te zien op
TV Noord Holland in het programma Van Zuks Dus.
In voorbereiding op het Wk in Nieuw Zeeland.
Heeft u internet en wilt u dit stukje bekijken en of terug zien surf dan naar.

http://stream.rtvnh.nl/Zuks2008/Zuks-8-januari.wmv
of via :
www.rtvnh.nl dan bij Programma`s - tv archief - Overigen - Van Zuks dus - 8 januari

K@mpeRse 5-Day
Pikefly organiseert op Zaterdag 12 April 2008 :
een AFTMA #5 "Best of the West" Flycasting Distance Contest
In de ochtend mogelijkheid om met begeleiding van oa. Rudy van Duijnhoven, Bart
de Zwaan en Menno van Dam te sleutelen aan uw werpkunde, lijnbehandeling, linkeren rechterhandtechnieken,
Final Delivery en een "Positive Stop"
In de middag kunt u laten zien wat u "waard" bent !!!
Wilt u zich inschrijven........ gaarne op contest@pikefly.com

Meer informatie op www.pikefly.com

V.l.n.r. René Koops, Simon Grootemaat, Peter Elberse, Hans Bock en Jan Kwisthout
Nederland wordt vertegenwoordigd door Jan Kwisthout, Hans Bock, Simon
Grootemaat, Peter Elberse (vissend Bondscoach) en Rene Koops. Een sterk team met
maar liefst drie voormalig Nederlands kampioenen en een hele boel Internationale
'wedstrijd' ervaring. Ook de vliegvis ervaring in Nieuw Zeeland van bij elkaar meer
dan 6 maanden zal hopelijk in het voordeel van het Nederlandse team werken.
Naar verwachting zullen 23 Landenteams deelnemen. Natuurlijk gaan we er alles aan
doen om zo hoog mogelijk te eindigen.
Een uitvoerige omschrijving van het toernooi inclusief veel informatie, ook van de
viswateren, vindt u op:
http://www.2008worldflyfishingchamps.com ( bron www.sportvisserijnederland.nl )

Wat gebeurt er zoal met voorns en brasems.?
Gezien in het programma Klootwijk aan Zee. Afl.: Zoet
Wat doet een beetje sportvisser met een voorntje of een brasem? Juist! Héél rap
teruggooien, want met zo'n vuilnisbakkenras wil je niet gezien worden. Dom,
want met zo'n visje valt goed geld te verdienen. Je moet ze alleen zouten, drogen
en naar Rusland of Israël verschepen.
Eeuwke Damstra (46) uit het Friese Woudsend zat al heel wat jaren in de
(zoetwater)vishandel toen hij twee jaar geleden via een Duitse kennis van de
Russische lekkernij hoorde. "Ze eten het zoals wij een stukje worst of kaas bij de
borrel nemen. Die Duitser hoorde dat ik via mijn handel over voorn en brasem kon
beschikken. Ik koop de vis gewoon in bij vissersschepen die het als bijna waardeloze
bijvangst zagen. Ik kreeg het recept om de vis te zouten en te drogen en zo is het gaan
rollen." De vis wordt niet in weer en wind bereid - zoals stokvis -, maar in een
moderne fabriekshal. Omdat het best zakelijke gok was, liet Damstra goedkoop eigen
machines ontwerpen. "Het was mijn geluk dat ik tegen een gepensioneerde specialist
aanliep. Zijn ontwerp van een droogmachine bleek perfect." Damstra investeerde 50
mille in machines en een bedrijfshal en nu verwerkt het bedrijf dagelijks vijf ton vis
volgens een recept dat hij uiteindelijk zelf ontwikkelde. "Dat is me gelukt door bij
ieder karretje aan te tekenen, waar ik het had gekocht, wat de kwaliteit was, hoe lang
we het droogden enzovoorts. We hebben hele ladingen weg moeten gooien, maar
uiteindelijk is onze vis beter van smaak dan de Russische en we kunnen hem het hele
jaar leveren." De vissen worden vooral naar Rusland en aan Russische joden in Israël
afgezet. "Ja, dat is een lastige markt en het verkoopkanaal is dan ook niet in eigen
handen.
Dat doe ik bewust zo: ik weet veel van vis en alles wat ik niet weet, huur ik in. Ik
kende Andre Sterk, die vroeger een visgroothandel had en hij zet de vis voor ons af.
Een bijkomend voordeel is dat hij de partijen meefinanciert, zodat wij geld in kas
houden om nieuwe dingen te blijven ontwikkelen." De vishandel maakte jaarlijks een
winstgroei van zo'n 5 à 10 procent door, maar sinds de voorns en brasems er bij zijn
gekomen, maakt het bedrijf een groei-explosie door. Van een omzet van 500.000 naar
anderhalf miljoen euro nu en volgend jaar het dubbele van dit jaar. Damstra: "Zeker
nu we het productieproces goed onder knie hebben en we de aanvoer en afzet goed
hebben georganiseerd, is zo'n verdubbeling mogelijk. Weet je wat we ook doen?
Brasem naar Nigeria exporteren. Het is een hartstikke goedkope en voedzame vis,
maar je moet even de tijd nemen om om de graatjes heen te eten."

VISMA AL VEERTIG JAAR DE VASTE STEK VAN ELKE
HENGELSPORTLIEFHEBBER
Van 27 tot en met 30 maart 2008 staat Ahoy Rotterdam volledig in het teken van
de hengelsport. In vijf hallen kunnen hengelsportliefhebbers hun hart ophalen
aan de nieuwste hengelsportproducten. Dit jaar kent Visma een extra feestelijke
editie in verband met haar veertig jarig bestaan. De aandacht gaat tijdens dit
jubileum in het bijzonder uit naar een sfeervolle entourage, gevarieerde
demonstraties en boeiende lezingen van bekende vissers.
De hengelsport is een breedtesport: zo’n 2 miljoen Nederlanders werpen wel eens een
hengel uit. Binnen dit totale aantal groeit het percentage vrouwen en kinderen.
Kinderen zijn veelal met hun ouders of grootouders langs de waterkant te vinden,
waarmee vissen als een ‘gezinssport’ bestempeld kan worden. Vandaar dat de 40e
editie van de beurs zich onder meer richt op het gezin. Vrouwen en kinderen (t/m 11
jaar) kunnen de beurs dit jaar gratis bezoeken.
Daarnaast krijgen de eerste 250 kinderen per dag een hengeltje cadeau en is er opvang
geregeld voor de allerkleinsten. Iedere betalende bezoeker, ofwel iedere man, ontvangt
een kortingsvoucher ter waarde van € 9,50 die bij de deelnemende standhouders
ingewisseld kan worden bij een minimale besteding van € 100,00. Visma vormt zo een
betaalbaar dagje uit voor het gehele gezin.
Compleet aanbod
De totale beursoppervlakte is toegenomen ten opzichte van de voorgaande edities.
Verspreid over de hallen presenteren groothandels, detailhandels, boten en aanbieders
van vistoerisme zich. Tijdens de 40e editie valt er nog meer te zien en beleven. Niet
alleen is er een breed aanbod aan hengelsportproducten op Visma te vinden, ook
promoot Visma de hengelsport door middel van een uitgebreid randprogramma. In het
VismaTheater krijgt de bezoeker kennis uit de praktijk overgedragen door de beste
topvissers. Prominente namen uit de verschillende segmenten van de hengelsport
(waaronder Marco Kraal, Ed Stoop en Alex Scotthorne) verzorgen daarnaast
demonstraties in maar liefst twee castingbanen en een spectaculaire
mobiele watertank. Het complete randprogramma is terug te vinden op www.visma.nl.

Wilt u dit zelf eens bekijken.
De uitzending van Klootwijk aan zee is terug te zien op Internet.

Visma 2008
Visma, dé grootste hengelsportbeurs van de Benelux, is al 40 jaar toonaangevend in
Nederland.Iedereen die iets met hengelsport of aanverwante interesses heeft, kent het
evenement. Voor velen vormt Visma de start van het visseizoen. Visma is geopend op
donderdag 27 en vrijdag 28 maart van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 29 en zondag
30 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers ontvangen € 1,50 korting op de
entreeprijs via online ticketing op www.visma.nl en www.kiosk.telegraaf.nl. Kaarten
zijn in maart tevens verkrijgbaar bij de kassa van Ahoy.

http://player.omroep.nl/?aflID=4868868

Meer informatie is te vinden op www.visma.nl

