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Zondag 2 juni was het voor 8 deelnemers
aan het EFFA basic examen de dag om te
laten zien dat ze er klaar voor waren. Het
weer was afgezien van een wispelturige
wind diverse richtingen ideaal.
Bas heette iedereen van harte welkom en
benadrukte het unieke karakter van dit
examen. Het laatste volgens de oude
richtlijnen. Vanaf 1 juli gelden enkele
aanvullende regels. Wat verder nieuw was,
was de samenstelling van de
examencommissie. Door een regelwijziging is het vanaf nu mogelijk met 3 master uit hetzelfde land
een examen te organiseren. Voorheen was altijd een internationale samenstelling noodzakelijk. EFFA
Nederland kon met de aanwezigheid van
Hans, Rudy, Richard en Bas aan deze
voorwaarden voldoen.
Na een volgorde loting konden de kandidaten
aan de slag. De afstandswijzer uit het eerste
blok werden zoals vaker weer een groot
struikelblok voor de meeste werpers. Maar
liefst 5 van de 8 vielen in deze ronde af. Wim
en Lia Strik en Warner Veldhuis mochten door
naar de ringen. Hier miste Lia op 14 m 3x.
Wim en Warner kwamen overtuigend door.
Nog voor de lunch werd een geschikte plek
voor de waterworpen gezocht. Dit viel niet
mee met een wind die niet alleen uit diverse
richtingen kwam maar tevens vanuit het niets
vlagerig over het water waaide.
Helaas voor Lia werd de switchcast haar 2e
misser, zodat alleen Wim en Warner na de
lunch door konden naar de didactiek en
theorie ronde.
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Vele aanwezige EFFA leden maakte gebruik van de gelegenheid nog een visje te vangen terwijl Wim
en Warner stevig aan de tand werden gevoeld. Tot vreugde van allen kon de EFFA tegen 15.30 uur 2
nieuwe basic instructeurs begroeten.
Bas overhandigde aan het eind van de middag de certificaten aan de 2 gelukkigen en sprak de hoop
uit dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de EFFA.
Zie ook verslag op website:
http://www.effa.info/flashback.98/articles/two-new-instructors-zertified-in-the-netherlands.html
Uitgifte Caps and Cards
De Effa is begonnen met de uitgifte van Caps en Cards. Van enkele leden heb ik al begrepen dat ze
die hebben ontvangen. De ledenkaart krijgen alle leden die in 2013 lid zijn of zijn geworden. De Caps
zijn voor alle leden die afgelopen 3 jaar onafgebroken lid waren of voor de komende 3 jaar hun
lidmaatschap hebben betaald. De uitgifte loopt via onze p.r. contacten in Duitsland. Ontvang je in de
komende periode geen kaart of cap, neem even contact met Ferdy op. De kaart geeft recht op
kortingen op aankopen bij onze sponsoren die op de site staan vermeld.
EFFA Ledenbestand
De Nederlandse afdeling kent 41 leden en is mede een van de grootste.
5 masters
12 basic instructeurs
24 leden
Verder is afdeling Nederland op dit moment de enige met een georganiseerde afdeling binnen
Europa.
Website
De EFFA website heeft een nieuw jasje. Het geheel is overzichtelijker ingedeeld en bevat nieuwe
fraaie afbeeldingen.http://www.effa.info/startseite.187.html
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VNV evenementen
De VNV zal dit jaar nog op een aantal evenementen aanwezig zijn om het vliegvissen te promoten. Zij
heeft Ferdy benaderd vanuit zijn taken die hij op werpgebied voor de RANO doet , invulling te geven
aan het werpprogramma. Hij heeft deze taak aanvaard onder de voorwaarde dat ook EFFA leden en
instructeurs (mist zij genoegen nemen met de door de VNV aangeboden vergoeding) welkom zijn.
Deze toezegging is door de VNV gedaan. Wij roepen alle EFFA leden, instructeurs en masters, die
interesse hebben, zich bij Ferdy te melden en middels onderstaand schema kenbaar te maken
wanneer ze inzetbaar zijn. Bij de toewijzing zal gesteefd worden naar een toewijzing die recht doet
aan beide partijen.
Het gaat om de volgende evenementen:
data

zaterdag 22 juni

naam

Federatieve jeugddag Midden West

plaats

Doetinchem

locatie

Oude IJssel

adres
doelgroep

Jongeren vanaf 12 jaar

activiteiten

Werpinstructie beginners

aantal

5 werpinstructeurs

website

http://www.hfmiddennederland.nl/actueel/agenda/?id=95

data

Zondag 31 augustus

naam

jeugdsvliegvisevenement

plaats

Appeltern

locatie

T Mun forellenvijvers

adres

Molenstraat 10, 6629 KJ Appeltern

doelgroep

Jongeren vanaf 12 t/m 18 jaar

activiteiten

Werp en visinstructie

Aantal

7 werpinstructeurs en 7 visbegeleiders

website

http://www.vnv.nu/admin/modules/sites/site.php?
id=0&mod=1&art_id=51938ab2e4689

data

Zaterdag en zondag 7 en 8 september

naam

Fly and Lure

plaats

Maurik

locatie

Recreatieterrein Eiland van Maurik

adres

Eiland van Maurik bij Tiel

doelgroep

iedereen

activiteiten

Werpinstructie en demo

Aantal

4 werpinstructeurs
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website

http://www.totalfishing.nl/laatste-nieuws/articles/hengelsport-outdoor-fair2013

Indien je je medewerking wilt verlenen moet je in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent
goed gedrag (VOG)

Opgave:
Ik (naam) ….............................
ga akkoord met en voldoe aan genoemde voorwaarden en verleen de medewerking aan:
Evenement
0

22 juni

0

werpinstructie

0

31 augustus

0

werpinstructie 0 visbegeleiding

0

7 september

0

werpinstructie 0 demo

0

8 september

0

werpinstructie 0 demo

Meerdere opties mogelijk.
Tot zover deze nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen een prettige vakantie en veel Tight Lines
Met vriendelijke groeten
Bas de Bruin voorzitter
Ferdy Geerdink secretaris
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