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European FlyFishing Association Nederland
Hallo allemaal,
Onze meeting zit er weer op. We kunnen terugkijken op een succesvol
samenzijn, waarbij we veel nieuwe leden hebben kunnen begroeten.
Na de koffie opende voorzitter Bas de Bruin de dag en heette in het bijzonder
Günther Feuerstein van harte welkom. Dankzij zijn komst vanuit Zwitserland
konden de aanvankelijk geannuleerde examens toch doorgaan. Daarvoor namens
ons een grote pluim voor hem. Ferdy Geerdink ging vervolgens in op de
workshops en wenste iedereen een leerzame dag. Daarna konden de hengels
worden opgetuigd.
Het examen
Ter plekke bleek dat in de Hollandse polder niet alle plaatsen geschikt zijn om
een examen af te nemen. Een straffe westenwind had vrij spel op het water en
het open terrein rondom Flevonice. Het deed de organisatie besluiten het examen
buiten de locatie af te nemen op een plaats waar de wind geen grote nadelige
invloed kon hebben. Eenmaal gevonden mocht het niet baten. Beide kandidaten
kwamen niet door hun werptechnisch gedeelte. Jammer voor Cees en Rob. Een
volgende keer meer succes.
Workshop
Werpen op stromend water, afstanden werpen en een aanvullende training voor
het werpcertificaat waren de thema’s van de ochtend workshops. Er werd door
de kandidaten met veel inzet en enthousiaste getraind. Dat de wind daarbij een
niet afnemende spelbreker was, kon de pret niet drukken. Het stelde enkele
instructeurs in de gelegenheid juist deze omstandigheid aan te grijpen om wat
extra tips te geven hoe er mee om te gaan. “Maak van je vijand je vriend” was
dan ook een veel gehoorde kreet.
We lieten ons de lunch goed smaken. Zoals we gewend zijn op deze locatie kon
iedereen genieten van een rijk aanbod op het buffet.
EFFA
We lieten na de lunch de gelegenheid niet voorbij gaan Günther het woord te
geven om de laatste ontwikkelingen binnen de EFFA toe te lichten. Het
gidsprogramma in Noorwegen, de meerwaarde van het EFFA lidmaatschap en
het dubbelhandige programma werden door hem met een warm betoog onder de
aandacht gebracht. Zijn aanbod om vervolgens nog iets te vertellen over hengels
en lijnen werd dankbaar aanvaard en het middagprogramma werd daardoor iets
aangepast.
De rest van de middag was er ook een workshop dubbelhandig werpen. Ook hier
leverde Günther een bijdrage aan de workshop van Sepp Fuchs.
Bas kon aan het eind van de dag tevreden terugkijken op een geslaagde (sorry
voor deze term examenkandidaten) dag en bracht onze meeting te Oostvoorne
in november ook nog even onder de aandacht.
Een dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd en een fijne vakantie
toegewenst met veel tight lines.
Groet Ferdy
Foto’s: Rudy van Duijnhoven
Zie ook: onze eigen EFFA site en www.beet.nl

Rabobankrekeningnummer 1190.76.578 t.n.v. EFFA-NL te Kaatsheuvel

