De EFFA.NL bestaat nu
uit 40 leden.
Zoals jullie weten kan nu
iedereen lid worden van
de EFFA.
Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar bij onze
secretaris
Ferdy Geerdink
E-mail
EFFANL@KPNMAIL.NL
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Beste leden,
Graag jullie aandacht voor de volgende zaken.
Huwelijk Richard en Mariëlle
Na de geboorte van zijn dochter
Vlinder is er wederom goed nieuws te
vernemen uit het leven van onze
Master Instructeur Richard Verbeek.

In deze brief:

Op vrijdag 11 november 2011 heeft
Richard in het bijzijn van zijn familie,
vrienden, collega’s & collega
instructeurs Sepp & Bas zijn ja woord
gegeven aan Mariëlle Schenk.

De EFFA ledendag is;
za 10 december!
Huwelijk Richard en
Marielle

Het huwelijk vond plaats in de
sprookjesachtige omgeving van
Kaatsheuvel in Restaurant de Molen.
Een prachtige gerestaureerde
graanmolen uit 1849.

Algemene
ledenvergadering
Komt allen!!

Na inzegening van het huwelijk
vertrok het verse paar voor een paar
dagen naar de Ardennen. En Richard
zonder vliegenhengel deze keer!!

Fly Fair 2012
EFFA meeting 2012
Het gelukkige bruidspaar op weg naar de Ardennen, foto Sepp Fuchs.

Langs deze weg wensen wij het
bruidspaar veel gelukkige & gezonde
jaren toe.
Bas de Bruin VZ EFFA-NL

Oproep Algemene Ledendag EFFA-NL 10 december 2011.
Ook langs deze weg doen we een oproep om onze vergadering te bezoeken. Op 10
december treffen we elkaar in Oostvoorne. De Stormvogel is open vanaf 11.00 uur, maar
voor de liefhebbers is er tot die tijd gelegenheid om te vissen. Aanvangstijd zelf te bepalen.
Om 12.00 uur gaan we gezamenlijk lunchen. De vergadering begint om 13.00 uur. Daarna
kan er weer gevist worden of men kan gebruik maken van de gelegenheid om aan je eigen
werpvaardigheden te werken. Bas zal een workshop dubbelhandig werpen verzorgen, Cees
zal al vissend je nader kennismaken laten met de visserij op het Oostvoornse meer en bij
Ferdy kun je terecht voor vaardigheden m.b.t. het werpen met de enkelhandige hengel. Om
17.00 uur sluit het officiële gedeelte. Meld je wel even aan bij het secretariaat en geef aan
wat jouw invulling van de dag wordt via EFFANL@KPNMAIL.NL Kosten zijn voor eigen
rekening.
Inmiddels is de agenda naar iedereen gestuurd. Niet ontvangen? Dan graag even een
berichtje naar Ferdy.

Fly Fair 2012
De EFFA zal volgend jaar ook weer actief zijn op de Fly Fair 19 en 20 mei te Dronten (Oase)
EFFA Instructeurs die dit weekend een bijdrage kunnen leveren worden verzocht contact op
te nemen met Bas. Hij coördineert het werpgebeuren op deze Fair.
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Vooraankondiging
Internationale EFFA meeting Pinksterweekend 2012 te Oostvoorne.
De EFFA Nederland organiseert in het Pinksterweekend 26 en 27 mei
een internationale EFFA meeting in Oostvoorne. Tal van collega’s uit
binnen en buitenland zullen in de gelegenheid worden gesteld om
elkaar in dit weekend ontmoeten. Er is gelegenheid tot het uitwisselen
van ervaringen, het geven en volgen van demo’s, gezellig samenzijn,
vissen op het Oostvoornse meer en het deelnemen aan examens.

Tot
zover deze nieuwsbrief
Namens het bestuur EFFA NL wensen we jullie alvast Prettige
Kerstdagen en gelukkig 2012.
Met vriendelijke groeten
Bas en Ferdy
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