
Beste vliegvissers, 

Hierbij het programma van 2023.  

Ik ben lang bezig geweest om een locatie te vinden om 
drie bindavonden te organiseren en ik heb nu de 
bevestiging voor de locatie. Op donderdagavond 2 
maart, donderdagavond 16 maart en donderdagavond 
30 Maart en bij voldoende animo nog 14 april.  
aanvang 19:30. De bindavonden vinden plaats in de kantine de honkbalclub Hilversum Hurricans ’t 

Jagerspaadje 32 1231KJ Loosdrecht.  Deze avonden zullen o.a. in het teken 
staan om vliegen/ streamers te binden voor de twee activiteiten Berenkuil 
en Ronden Bleek die wij in april en mei bezoeken. 
Deze activiteit is gratis, maar drankjes voor eigen rekening. en aanmelden 
kan via de groepsapp.  
 

Op  zaterdag15 april zullen we gaan vissen bij de Berenkuil  op de catch en release vijver en om te 

voorkomen dat we weer verrast worden als vorig jaar toen de vijver verhuurt was heb ik nu de vijver 

zelf afgehuurd. Dit is op zaterdag 15 april van  8 uur tot 17 uur en hier kan ook met de Belly boot 

gevist worden. Er zijn ook elektrische pontons die gebruikt kunnen worden  max. 3 personen en dit 

moet onderling geregeld worden om een ieder de kans te geven hier gebruik van te kunnen maken. 

Geef bij de opgave even aan of je gebruik wil maken van de ponton want dan kan ik van te voren een 

schema maken wie op welk uur gebruik kan maken van een ponton.  

De kosten voor deze dag is 15 euro p.p. en overmaken p rek. NR. NL67INGB0003605177 
is de bevestiging van je deelname met vermelding van de activiteit.  
 

Op zaterdag 13 mei gaan we een nieuwe locatie De Ronde Bleek bezoeken die al lang mijn interesse 
heeft gewekt. Ook hier heb ik het vliegvisgedeelte afgehuurd er van uitgaande dat we met velen hier 
heen zullen gaan. Een unieke locatie met een grote vijver, maar nagebootste kreken. Op de grote 
vijver is met de belly boot te vissen en er zijn vlotten te huur (dit moet wel zelf geregeld en 
afgerekend worden).  Kijk voor verder info op de site want het is een mooie locatie. 
https://derondebleek.nl/  De kosten voor deze unieke dag is 17,50 euro p.p. en overmaken op  
rek. nr. NL67INGB0003605177 is de bevestiging van je deelname. 
 
 
Noteer ook vast ik jullie agenda de datum zaterdag 9 september 
voor het jubileum (110 jarig bestaan) event bij de Berenkuil 
waarbij alle disciplines(wedstrijdvisser/forelvisser/ vliegvissers bij 
elkaar komen voor een vis-familie festijn. Dit event is gratis en er 
wordt voor ontvangst, koffie, lunch en drinken gezorgd!  
 
Op vele verzoek zijn we zaterdag 28 oktober weer te gast bij 
natuurvijver in Baggelhuizen. De kosten voor deze unieke dag is 15,00 euro p.p. en overmaken op  
rek. nr. NL67INGB0003605177 met vermelding Baggelhuizen is  bevestiging van je deelname. 
 
 
Opgeven voor de activiteiten via de app, maar bij betaling is opgave pas definitief.  
Vermeld bij de overboeking voor welke activiteit betaald wordt. 
  
Met vliegvis groeten, Aalt 

https://derondebleek.nl/

