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Hallo allemaal,
Visma
We hebben de Visma weer achter de rug. Leuke maar vermoeiende dagen. Helaas liet
de grootte van de werpbaan veel te wensen over. We hebben veel mensen van dienst
kunnen zijn of kennis laten maken met onze mooie tak van hengelsport. Een dank
aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.
VNV werpinstructeur
Op 19 en 20 maart verzorgden
Richard, Bas en Ferdy de opleiding
tot VNV werpinstructeur. Er waren
15 liefhebbers naar De Oase te
Dronten gekomen. Allen slaagden
in hun missie. In de evaluatie bleek
men zeer tevreden over de inhoud
en de begeleiding van de EFFA
instructeurs. Dit resulteerde zelfs
in een aantal nieuwe aanmeldingen
bij de EFFA-NL. Een kort verslagje is
de lezen op de VNV site via verenigingen RANO. Goede beurt voor de
EFFA.
Ontmoetingsdag 3 juli
Op onze ontmoetingsdag op 3 juli zullen ook examens (basic en master) worden afgenomen. Kandidaten kunnen zich via de EFFA site aanmelden en het bedrag naar
Zwitserland overmaken. Graag ook even een melding naar Bas.
Graag willen we deze dag weer een zinvolle invulling voor onze leden geven. We denken weer aan een aantal workshop achtige activiteiten als dubbelhandige technieken,
instructie m.b.t. eigenvaardigheid enkelhandige werptechnieken, didactiek van werplessen (even het geleerde van de werpcursus herhalen), vliegbinden o.a. snoekstreamers om zelf maar eens wat te noemen. Heb je wensen of verdere ideeën dan deze
graag doorgeven aan Bas of Ferdy.
Hengels testen
Van Koen van Engelburg ontvingen wij een melding van een dagje hengels testen op
de ronde Bleek op 14 mei 2011. Martin van Alfa rod building wil graag zijn hengels
laten zien en gebruik maken van onze deskundigheid. Dit alles onder genot van een
hapje en een drankje. Neem even contact op met Koen.
Contributie 2011
Nog niet overgemaakt? Dan graag alsnog overmaken naar onderstaand rekeningnummer. Leden 15 euro. Instructeurs 25 euro.
Nieuw Lid
Nieuw lid: Menno ter Horst uit Zwolle. Menno welkom.
Bas en Ferdy
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