Göran Andersson
Göran Andersson begon met vliegvissen op 5jarig leeftijd. Een tijd later heeft hij de
Underhand werpstijl ontwikkeld. Een
compleet nieuwe manier van werpen!
De moeilijk visbare plaatsen vroegen om een
nieuwe aanpak. Hij moest op die plekken
vissen, om die ene grote forel te vangen onder
laaghangende struiken.

Vliegvis Underhand
Werpschool
Wil je leren vliegvissen? Of wil je leren van een
echte meester? Nu is je kans! Ontwerper van
hengels en lijnen voor het vliegvissen en
voormalig eigenaar van LOOP Göran Andersson
uit Zweden, komt naar Nederland.
Heb je problemen met struiken op de plek waar je
vist? Of zie je een stijgende vis en kun je niet snel
genoeg van richting veranderen? Göran zal je
leren hoe dat moet.
En hier is je kans de beroemde “Vliegvis
Underhand Werpschool” komt naar Nederland
en is voor iedereen, die het wil leren van de
meester zelf.

Hij heeft met de vlieg overal ter wereld gevist
maar vist voornamelijk in Noorwegen en
Zweden. Hij biedt jou nu dezelfde
mogelijkheden. Een stuk gereedschap voor
een nieuwe manier van werpen en vissen met
de vlieg.
Werpen en vissen is een avontuur dat
iedereen kan ervaren. Görans doel is dat ook
jij die ervaring krijgt.

Edwin Steffens
Edwin Steffens begon vliegvissen zoals
waarschijnlijk de meesten van ons op 20jarige leeftijd. Vliegvissen is meer dan alleen
vissen. Het is een complete ervaring van de
natuur en buiten zijn.
Vliegvissen is een avontuur dat iedereen jong
en oud, man of vrouw kan ervaren. Heb je het
een keer ervaren zal het je leven zeker
veranderen. Zijn doel is dat iedereen het
mooie van vliegvissen kan ontdekken. Dat
omvat werpen, vissen, binden en gidsen op
trips.
Vliegvis Underhand
Werpschool
www.sffs.nu
info@sffs.nu

Vliegvis
Underhand
Werpschool
Vliegvissen met
Göran Andersson en
Edwin Steffens

Vliegvissen enkelhandig
Het programma ziet er als volgt uit:

De Vliegviscursus
We geven drie dagen een vliegviscursus. Per
dag zal er lesgegeven worden in vliegvissen
met de enkelhandige hangel of met de
dubbelhandige hengel.
De lessen vinden plaats op 31 maart, 1 en 2
april. De locatie is:
Het Parochiehuis
Valkenbergweg 24
8026 RK Zwolle
Als je geen hengel hebt is dat geen probleem,
geef het op bij aanmelding dan zullen we
zorgen voor een hengel. Maar als je een hengel
hebt neem die dan vooral mee want met die
hengel zul je gaan vissen.
Neem ook laarzen, lieslaarzen of een
waadbroek mee voor de praktijkles. Meer
instructies geven we bij aanmelding.



9:30 aankomst



10:00 introductie door Edwin



10:15 uitleg basis underhand werpen door
Göran



11:45 demo underhand werpen door
Göran



12:15 lunch



13:15 oefenen werpen met een
enkelhandige hengel instructeur Göran



15:00 tijd voor vragen



15:30 afsluiting door Edwin
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Vliegvissen dubbelhandig
Het programma ziet er als volgt uit:


9:30 aankomst



10:00 introductie door Edwin



10:15 uitleg basis underhand werpen door
Göran



11:45 demo underhand werpen door
Göran



12:15 lunch



13:15 oefenen werpen met een
dubbelhandige hengel instructeur Göran



15:00 tijd voor vragen



15:30 afsluiting door Edwin

Aanmelden en kosten
Geïnteresseerd? Voor meer informatie en
kosten email: info@sffs.nu.
We hebben ruimte voor maximaal 15 mensen
per dag.
Göran en Edwin heten je van harte welkom!

