
Beste vrienden, 

Niet alleen vliegvissers op zalm hebben behoefte om met een tweehandige hengel aan de slag te 
gaan. Vandaag wordt de tweehandige hengel en ook 
“Switch” hengels meer en meer gebruikt bij het vissen zoals 
op de Maas op barbeel, op het Oostvoornse meer, op 
Zeebaars en er zijn nog wel mogelijkheden. 
Tijdens onze jaarlijkse werplessen (die nog steeds doorgaan) 
waren al enkele leden met tweehandige hengels aan de slag 
onder begeleiding van Rudy Ost. Tweehandig werpen leer je 
eigenlijk best al staande in het water (kniehoogte) en is 
natuurlijk onmogelijk aan de vijver I.Z.R. Vandaar 
organiseren we op zaterdag 21 maart en zaterdag 28 maart 
2020 van 9.00 u tot de middag een initiatie workshop 
“tweehandig werpen”. Deze workshop vind plaats in het 
Sportpark “De Nekker” in Mechelen. Hier kunnen we vanaf 
het ondiepe strand al wadend oefenen onder begeleiding 
van één (Rudy Ost) of meer werpinstructeurs. Leden die 
beschikken over één of meer tweehandige hengels, reel en 

lijn(en) brengen deze natuurlijk mee.  Ook Switch hengel(s). Voor diegene die de workshop wensen 
te volgen maar zelf niet beschikken over eigen materiaal houden we (in zoverre mogelijk) hengel(s) 
en reel beschikbaar. 
De juiste keuze van hengel & lijnen bij tweehandige hengels zijn zeer belangrijk, ook de 
mogelijkheden met verschillende types van lijnen. Hierover en het “Spey casten” zelf zoals het wordt 
genoemd, zullen onze instructeur(s) ter plaatsen verduidelijken. Na onze Workshop omstreeks 11.30 
u à 12.00 u wordt een gratis broodjeslunch & drank aangeboden in de vlakbij gelegen cafétaria. 
Terwijl hebben we gelegenheid voor nabespreking. 
 

Gelieve zich in te schrijven & betaling vóór zaterdag 14 maart: 
Je hebt de mogelijkheid zich in te schrijven, hetzij voor één specifieke dag (za 21/03 of za 28/03) of 
beide dagen. 
We vragen hiervoor € 5 per ingeschreven visdag over te maken op de Fly Only clubrekening: BE15 
1325 0252 6830 – BNAGBEBB 
met vermelding: Tweehandig werpen 21/03 of 28/03 of beide dagen. 

 
Mee te brengen: 
- Waadpak & regenkledij 
- Tweehandige hengel(s) & reel & lijn(en). 
- (zalm)leader of (en) spoel nylon 30 – 40% 
- Draadknipper of schaartje 
 
Waar & wanneer: 
Sportpark “De Nekker” Nekkerspoel-Borcht 19 (GPS adres Spuibeekstraat) 2800 Mechelen. Parking 
t.o.v. ingang. 
Zaterdag 21/03 om 9.00 u. 
Zaterdag 28/03 om 9.00 u. 

De voorzitter, 
Paul De Neef 
 


