Vliegvisvereniging Fly Out
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1756 TP `t Zand
Giro : 7360408

www.flyoutnederland.nl
Redactie : flyout@quicknet.nl

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

Nieuwsbrief Oktober 2008

Fly Out

Bestuur :
Henk Spigt (voorzitter) 0223-642140
Dirk Breed (secretaris) 0226-354508
De zomer, of dat wat er voor door moest gaan, is weer voorbij. Wim de Vries (penningmeester)
Iedereen is ondertussen wel op vakantie geweest. Degenen die 0224-591791
Simon Grootemaat (alg bestuurslid)
in Nederland zijn gebleven hebben denk ik heel veel wind
Bram Kwak (alg bestuurlid)
gehad. Zij die naar warmer oorden zijn geweest, hebben dit
Aad van der Vegt (alg bestuurslid)
jaar denk ik de beste keuze gemaakt.
John en ik zijn in mei een weekje naar Luxemburg geweest om Redactie:/ website William de Jong
te vissen. Helaas heeft Pluvius voor ons de boel in het water
laten vallen.
Agenda
In Zuid België en Noord Frankrijk viel zoveel water dat het
Maandag
6 Oktober
stuwmeer van Esch sur Sure dreigde te overstromen. Om dat te
Bindavond
voorkomen gingen de sluizen open.
Aanwezig 19:30 bij de
Het gevolg daarvan hebben John en ik goed kunnen zien. In de
Maaier
loop van de ochtend rees het water in de Sure die langs de
camping stroomt steeds hoger en in de middag liep de boel
Zaterdag 18 Oktober laatste
onder water. Gelukkig hadden John en ik de boel vroegtijdig
competitie wedstrijd FlyOut
ingepakt en de caravan naar een hoger gelegen parkeerterrein
in forellenpark de Haere
verhuisd en zijn s’avonds drie dagen eerder dan bedoeld
Aanwezig 12:00
huiswaarts gekeerd.
Haerderweg 1 8085RG
Met de Sure is het eigenlijk de gehele zomer niet meer
Doornspijk
goedgekomen. John is er nog een paar keer teruggeweest maar
tel. 0525-661601
het water bleef onveranderd donker bruin.
www.forellenparkdehaere.nl
Hopelijk heeft u leuke en betere visavonturen beleefd. William
Maandag 20 Oktober
onze webgoeroe publiceert graag uw vakantie visverhalen op
Bestuursvergadering
onze wederom vernieuwde homepage op het splinter nieuwe
Aanvang 19:30 In De Maaier
adres, www.flyoutnederland.nl of in de nieuwsbrief.
De zomer is voorbij en de winter komt er aan. De eerste
25 oktober 2008
wedstrijd van het NK is ook alweer geweest. Uitslagen heb ik
NK Vliegvissen op Forel
nog niet maar die komen wel.
Forelvisvijvers De Berenkuil,
Zaterdag 18 oktober staat ons jaarlijkse uitje naar de
26 oktober 2008
forellenput op het programma. Deze keer gaan we niet naar de
2e selectiewedstrijd NK
Berenkuil in Nijkerk maar naar Doornspijk bij Elburg.
vliegvissen
Opgeven voor deze dag kan maandag 6 oktober op de
bindavond of via telefoon dan wel e-mail bij Dirk Breed.
Maandag 3 November
Mensen ik ga jullie zien op 6 en of 18 oktober.
bindavond
Strakke lijnen .
Aanwezig 19:30 de Maaier

Van - voor -en - door - vliegvissers

Henk

Nieuw!!!! Nu ook Online producten bestellen op de Website

Kopij vóór 28 November

Maandag 1 December
bindavond
Aanwezig 19:30 de Maaier

Voor alle hengelsportartikelen

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

Heren bestuursleden : 20 Oktober 2008 Bestuursvergadering
Aanvang 19:30 de Maaier Wieringerwerf.
Eindelijk is het dan zover,
De vereniging heeft zijn eigen plek op het Internet gekregen onder het webadres
www.flyoutnederland.nl
De ontwikkeling van de nieuwe site is nog in volle gang.
Suggesties zijn altijd welkom en bespreekbaar met de webmaster.
Iedereen die nog foto`s of leuke verhalen en of bindpatronen heeft heeft kan deze sturen
naar flyout@quicknet.nl en worden dan vanzelf verwerkt in de site.

De vispassen van de vereniging zullen voor het jaar 2009
voorzien zijn van het Fly Out Nederland logo.

Voor de mensen die de Fair for Lure and Fly in Maurik gemist hebben bestaat er in
Engeland nog de mogelijkheid om naar de British Flyfair International 2008 te gaan.
Hier zit een 50 tal binders hun kunsten te vertonen en een 70 tal stands met van alles en nog
wat voor het vliegvissen en binden . Dit alles vind plaats op aanstaande 1 en 2 november in
Trentham Gardens. UK.
Ook nog in België de 10e Fly Happening 2008
Het is weer zover: de twee-jaarlijkse Vlaamse Vliegvisbeurs opent 29 en 30 haar deuren.
De Federatie van Vlaamse Vliegvissers zet hiermee een vijftienjarige traditie voort. Niet ten
onrechte, want verleden keer bezochten meer dan 1500 betalende bezoekers deze beurs in
Putte.
Diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals binden, werpen, exposities, lezingen en
werpexamens. Alles gelardeerd met een grote hoeveelheid stands van winkeliers,
importeurs, reisburo's en belangenorganisaties. Het loont de moeite om op een van beide
dagen af te reizen!
Openingstijden:
Zaterdag 29 en zondag 30 november, van 10.00 tot 18.00 uur.
Lokatie:
Gemeenschapscentrum Klein Boom
Mechelbaan 604
Putte (tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg)
Toegangsprijs: € 5,-

Tevens is dan ook de laatste competitie wedstrijd van Fly Out op komst
Aanstaande 18 oktober 2008
Deze is niet zoals gebruikelijk de laatste jaren in de Berenkuil te
Putten maar wordt deze keer gehouden in Doornspijk.
Bij Forellenplas "de Haere". Haerderweg 1 8085 RG
Doornspijk tel. 0525-661601
Aanvangst tijd aldaar is 12:00
Nederlands kampioenschap Vliegvissen 2008-2009
Zondag 26 oktober 2008
2e selectie wedstrijd NK Vliegvissen 2008-2009
In de polder van Wilnis

Open Wedstrijden in België :
European
Grand Slam
Vlaamse
25 Oktober
Open 2008
Grand prix
26 Oktober
CSPM
Marathon
2 November
C.C.F.
11
Grand Prix
November d'automne
19 Oktober

Dreux

Open

Individueel en
team

Lichtervelde - WestVlaanderen

Open

Team 2P

Rabais

Open

Team 3P

La Strange

Open

Team 2P

Freux

Open

Team 3P

Water Natuurlijk
In november vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Die zijn voor ons als sportvissers
van het grootste belang omdat de waterschappen onze belangrijkste gesprekspartners in het
water- en visstandbeheer zijn. Het meeste viswater is in handen van het waterschap en de
waterkwaliteit, de visstand en de visserijmogelijkheden hangen in hoge mate af van wat het
waterschapsbestuur wil. In dat bestuur moeten dus mensen zitten die vis en recreatie een
warm hart toedragen.

Uitslagen van de afgelopen visdagen van de Natte Nimf en Fly Out
Augustus en september.
Visdag 2 Natte Nimf d.d. maandag 18 augustus 2008

Deelnemers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S. Grootemaat – H. Spigt
W. de Jong – R. Nanne
J. de Caluwé – G.J. de Boer
D. Breed – M. de Jong-Wit
B. Schouten – J. de Jong-Adriaanse
R. Pronk – D. den Heyer

33 - 8
28 - 2
22 - 1
13 - 6
13 - 2
9-3

Totaal aantal
vissen
41
30
23
19
15
12

Totaal 140 vissen gevangen. Gemiddeld dus bijna 12 visjes per deelnemer.

Uitslag competitiewedstrijd 4 d.d. 13 september 2008
Naam

Dag uitslag.

Klasm.pnt

1e per.

2e per.

3e per.

Totaal

W. de Jong

1

1

X

X

5

5

R. Maatje

2

2

1

X

3

4

D. Breed

3

3

2

X

1

3

J. Sibum

4

4,5

1

X

1

2

S. Grootemaat

5

4,5

1

X

1

2

M. Sibum-Manliques

6

6,5

X

X

1

1

R. Pronk

7

6,5

X

X

1

1

W. de Vries

8

9,5

X

X

X

X

M. de Jong-Wit

9

9,5

X

X

X

X

J. de Jong-Adriaanse

10

9,5

X

X

X

X

H. Spigt

11

9,5

X

X

X

X

Receatief aantrekkelijk water
Sportvisserij Nederland heeft samen met een aantal andere organisaties zoals
Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie, Watersportverenigingen, Stichting
Reinwater en dergelijke een stichting opgericht: ‘Water Natuurlijk’. Die gaat in alle
waterschappen een
verkiezingslijst
aanmelden met
kandidaten, van wie er
zeker een aantal uit de
sportvisserij komen. En
die kandidaten gaan,
uitgaande van de
veiligheid en het
voorkomen van
wateroverlast, voor
gezonder en recreatief
aantrekkelijker water,
tegen redelijke kosten.
Gezonder voor de
mensen, maar ook voor
de vis, het visvoedsel, de
paai-, opgroei- en
voedselgebieden van de
vis, kortom voor perfect
viswater. Er valt dus
deze keer zeker wat te
kiezen en de kans om
echt iets te zeggen te
krijgen over de manier
waarop met water wordt
omgegaan in je eigen
omgeving is een stuk groter geworden. Water Natuurlijk is een a-politieke organisatie die
dus niet schatplichtig is aan partij-ideologie.
En daarom moet je deze keer nu eens wel gaan stemmen. En dan moet je natuurlijk
stemmen op een van de hengelsportvertegenwoordigers van Water Natuurlijk. De VNV is
goed vertegenwoordigd met kandidaten als Jan Oor, Hans Spruijt en ondergetekende. En
reken maar dat je stemt meetelt, want veel mensen stemmen niet meer, dus jouw stem telt
daarom drie of vier keer dubbel. En dan kunnen we eindelijk gaan werken aan natuurlijk
water voor onze visstand en al onze medemensen en niet voor een klein groepje
geselecteerden, die je nauwelijks of niet kent.
Stemmen dus, nu wel!

