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Geachte leden,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het jaar 2019
Afscheid voorzitter Bas de Bruin.
We hebben de ledenvergadering achter de rug met als een
van de belangrijkste gebeurtenissen het afscheid van onze
voorzitter Bas de Bruin. Na vele jaren actief te zijn geweest
voor de EFFA Nederland had Bas vorige jaar al besloten
een stapje terug te doen. Zaterdag 2 februari was zijn
laatste taak het voorzitten van de ledenvergadering.
Daarna bedankte Ferdy met een flesje wijn en een
bloemetje Bas voor zijn vele verdiensten voor de EFFA NL.
Bas zal echter nog wel als coördinator voor o.a. de Visma
voor ons actief blijven.
Foto Patrick vd Berg

De daardoor open gevallen plaats in het bestuur is echter nog niet opgevuld. We zoeken nog
iemand die ons team wil komen versterken. Ferdy zal zolang het niet is geregeld als
woordvoerder en secretaris de nodige taken op zich nemen.
Terugblik Geestmerambacht 2018
Met veel plezier en voldoening hebben we teruggekeken op onze meeting in
Geestmerambacht. We hebben van veel deelnemers positieve reacties gekregen en het
heeft de EFFA nader tot de haar (potentiële) leden gebracht. Ook onze buitenlandse gasten
zijn met een tevreden en voldaan gevoel huiswaarts gekeerd. We hoopten met deze meeting
het wellicht bestaande imago van een elite organisatie wat van ons af te schudden. Volgens
veel deelnemers zijn we daarin geslaagd. De EFFA is er niet alleen voor de ver gevorderde
vliegvisser, maar ook voor de liefhebber die aan het begin staat van het vliegvissen.

Het jaar 2019
Ook dit jaar zal de EFFA zijn gezicht laten zien op diverse evenementen en zullen we
proberen onze leden van dienst te zijn. Een aantal activiteiten zullen plaatsvinden in
samenwerking met de VNV. Vorig jaar waren EFFA instructeurs al betrokken bij de VNV
werpdagen Zuid in Veldhoven. Als jarenlang zijn EFFA instructeurs via de RANO betrokken
geweest wij werpopleidingen en examens van de VNV.
Daarnaast zal de EFFA haar eigen activiteiten ontplooien, waaronder weer de jaarlijkse
regionale werpdagen.
De planning voor dit jaar:

Wat

Waar

Wanneer

Activiteiten

Hengelsportbeurs
Visma

Ahoy
Rotterdam

8- 9 en 10 maart

Demo's, binden, werpinstructies
bij de EFFA stand met o.a Sepp,
Bas, Rudy Richard en Kees. ism
VV Voorne Putten.

VNV
instructeurscursus

onbekend

23 en 24 maart

Bij voldoende aanmeldingen de
VNV instrcuteurscursus.
Mogelijk ook een herhalingsdag
voor reeds bestaande
instructeurs.

EFFA werpdagen

Assen ?
Vlaardingen

18-05-19

Diverse werpworkshops

EFFA werpdagen

Tilburg

19-05-19

Diverse werpworkshops

onbekend

Nog onbekebd

EFFA werpdagen

Assen ?
Vlaardingen

26-10-19

Diverse werpworkshops

EFFA werpdagen

Tilburg

27-10-19

Diverse werpworkshops

n.t.b.

n.t.b.

Utrecht

Eind november

EFFA basic examen

Ontmoetingsdagen
Beurs Utrecht ?

Het EFFA basic examen in
Nederland

Samen vissen...ja gezellig en
leerzaam
Behoort misschien tot de
mogelijkheden voor deelname

Verder staat het een ieder vrij met onze instructeurs afspraken te maken over het volgen
van werplessen en examenvoorbereiding op individuele basis.
RANO Opgeheven
Eind vorig jaar heeft de VNV besloten de werpactiviteiten van de RANO te beëindigen.
Daarmee komt na jarenlang inzet een einde aan de werplessen die door VNV en EFFA
instructeurs voor de VNV werden gegeven. Ooit bedoeld om de verenigingen zelf beter in
staat te stellen hun leden en potentieel nieuwe leden op een goede manier het werpen bij te
brengen en werpers voor te bereiden op het VNV werpcertificaat. Voor een groot deel is zij
in haar opzet geslaagd. Binnen diverse verenigingen zijn nu gecertificeerde instructeurs aan
de slag. De Kingfisher, VVNA, VVNN, Lelystad en Pompemich profiteren nu in het RANO
gebied van de kennis van opgeleide instructeurs. Ook mede door een afnemende
belangstelling voor de werpdagen is men tot de conclusie gekomen dat het nu beter is om
het aan de verenigingen zelf over te laten aan de vraag van werpbegeleiding te voldoen.

Indien echter toch de vraag blijft bestaan voor werplessen buiten deze mogelijkheden om,
kunnen ook individuele EFFA instructeurs voor de werpers een rol blijven spelen. Ook
verenigingen kunnen zich tot de EFFA wenden op een aangepaste werpopleiding uit te
werken en te begeleiden of op een eventuele werpdag of promotiedag te assisteren.
Contributies
Als het volgens plan is verlopen hebben de leden die dit jaar weer hun contributie moeten
voldoen een oproep te betaling gekregen. Inmiddels is het fijn om te zien dat veel leden ons
ook in 2019 trouw willen blijven. Onze dank. De EFFA heeft gemeend dit jaar nog geen
verhoging van de contributie door te willen voeren.
Indien jullie twijfelen of je moet betalen kun je even contact met Ferdy opnemen of inloggen
op de website en op het interne gedeelte kijken tot wanneer je als actief lid bent
ingeschreven. Lukt het inloggen niet is je account nog niet actief gemaakt in 2019. De
betalingen tot 22 februari zijn inmiddels verwerkt.
Visdagen
Het centrale thema van de EFFA is dit jaar. Vissend ontmoeten.
Voor onze leden willen we de gelegenheid organiseren om op een aantal visdagen gezellig
met elkaar te vissen, van gedachten uit te wisselen en een hapje met elkaar te eten. Je kunt
hierbij denken aan Oostvoorne, Fintvissen, forelvissen Assen en Berenkuil, snoeken in de
polder of zelfs zeevissen in Zuid-Holland en Noord Friesland. Heb je een leuke stek die je wilt
delen, laat het ons weten. Definitieve locaties en data zullen later bekend worden gemaakt.
Jahrestreffen.
Een keer per jaar vindt ergens in Europa een meeting plaats waar iedereen wordt
uitgenodigd om met elkaar te komen vissen en bij te praten. Soms bestaat ook de
mogelijkheid om er een examen te doen. Veel al is dit in mei/juni. Ook dit jaar is deze
bijeenkomst gepland in het Pinksterweekend 8-9 en 10 juni. Locatie Andermatt Zwitserland.
Visma
Ook dit jaar is de EFFA te vinden op de visma. In samenwerking met de VliegvisVereniging
Voorne Putten zijn er binddemo's, werpdemo's en instructieworkshops. Iedereen is van
harte welkom voor een praatje, info en advies.
https://www.ahoy.nl/agenda/publieksbeurs/visma
EFFA Facebook. https://www.facebook.com/groups/372928056208489/
EFFA site: www.effa.info/en/structure.html

Met vriendelijke groeten:
Ferdy Geerdink Voorzitter/Secretaris

