
VVoor de duizenden bezoekers is er op 
ook op de komende Fair for Lure & Fly 
weer van alles te zien en te doen. Dit 
evenement is, zoals iedereen die een 
vorige editie heeft bezocht zal kun-
nen beamen, geen gewone verkoop- en 
informatiebeurs, maar vooral ook een 
doe-, uitprobeer- en beleef-het-zelf-eve-
nement! Prominente hengelsportau-
teurs geven op het gezellige buitenter-
rein en op het water praktijkdemon-
straties. Ze geven zo extra uitleg bij de 
theoretische informatie die volop ver-
krijgbaar is op de Fair. Veel van de deel-
nemende standhouders zullen de mo-
gelijkheid van demonstraties en proef-
varen ook graag benutten. Daarnaast is 
er een uitgebreid lezingenprogramma, 
dat elke week nog groeit. De bezoeker 

Rendez-vous met het 
Eiland van Maurik

Zesde 
Fair for Lure & Fly:

Na een uitstapje in 2009 naar Stellendam wordt de zesde editie van de  

Fair for Lure & Fly wederom gehouden in het hart van het land. Dit feestje 

van kunstaas- en vliegvissend Nederland en Vlaanderen vindt in het weekend 

van 4 en 5 september a.s. plaats op het vertrouwde  

‘Eiland van Maurik’ in de Betuwe. 

kan zich door een breed scala aan ge-
specialiseerde bedrijven optimaal laten 
informeren over de nieuwste ontwikke-
lingen binnen zijn favoriete discipline 
binnen het roofvissen of vliegvissen.

Indoor
Tijdens het sluiten van de redactie wer-
den ook de indoor-activiteiten in de 
beurshal van zo’n 3.000 m2 nog steeds 
verder ingevuld. Naast belangenbehar-
tigers als de Vereniging Nederlandse 
Vliegvissers (VNV) en de Stichting 
Schub, zullen diverse prominente en 
gespecialiseerde bedrijven (nationaal 
en internationaal) dit deel van het 
evenement compleet maken. De bezoe-
kers van de Fair mogen zich dan ook 
verheugen op een keur aan noviteiten, 

Ingeschreven standhouders 
per 1 juli 2010

u Art Baits   
u Baron Marine   
u Ben’s Fishing Tackle   
u Bikker Boats   
u Camping IJsselstrand   
u Creative Gentlemen   
u Daiwa / Cormoran    
u De Kock Hengelsport (B)  
u De Kokerjuffer
u Dragon Marine
u IJsselsport / Lund
u Fox International
u JB boten Carolina Skiff
u JM Sails 
u Hengelsport Discount Gigant
u Henk Peeters Hengelsport
u Honda Nederland
u Hot Concept
u Lodex
u Lumix 
u Lureparts.nl
u Marcraft Fishing Boat
u Marine Depth Sounders
u Nautische Unie
u NVVF (optie)
u Pike Master Lures & Travel
u Predox / Albatros Hengelsport 
u Pure Fishing (optie)
u Q-Baits 
u Rentenaar Hengelsport
u Ribbink Nautics
u Sander’s Hengelsport
u Shimano Europe
u Sovereign Superbaits (GB)
u Sportvisserij Nederland
u SPRO / Gamakatsu
u Stichting Schub
u Svendsen / DAM (optie)
u Tinnemans & Zn - scheepswerf
u Ultimate B.V.
u  VNV - Vereniging Nederlandse 

Vliegvisser
u Viskayaks.nl
u Vonk Watersport
u Watersportpark De Pharshoeke
u Yamaha Nederland
u Yaris Sports

Arrangementen visweekend Maurik
Het Eiland van Maurik is een schitterende uitvalsbasis om als sportvisser het 
enorme waterareaal in de omgeving te verkennen. Een langer verblijf dan één 
bezoekdag is dan ook beslist geen straf. In alle rust kunt u de fraaie omgeving 
eens rustig bekijken, kamperen, vissen en wie weet langer op het terras ver-
blijven. 
Voor de nablijvers zijn met Recreatiepark Eiland van Maurik de volgende zeer 
aantrekkelijke arrangementen overeen gekomen: 

•  Huur van een mobilehome, maximaal vier personen, normale prijs e 125,00, 
voor dit weekend van vrijdag 3 september tot maandag 6 september e 99,00. 
Voor een week van vrijdag 3 september tot vrijdag 10 september normale prijs 
e 205,00 - nu e 159,00. Bijkomende kosten e 6,50 reserveringskosten,  e 37,50 
eindschoonmaak en e 7,00 p.p. bedlinnen.

•  Kampeerplaats van vrijdag 3 september tot zondagavond 5 september 20.00 uur. 
Normale prijs e 49,90 voor twee personen inclusief toeristenbelasting, auto, 
kampeermiddel en douches. Aanbiedingsprijs e 34,90 voor twee personen. 
Extra persoon e 5,10 per nacht.

Deze aanbiedingen zijn via het internet te boeken onder de actiecode ‘visbeurs’.
Kijk verder op www.eilandvanmaurik.nl en www.hengelsporthuis.com
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productinformatie en lucratieve aan-
biedingen. Net als in de vorige edities 
zal het aanbod worden bepaald door 
groothandels, winkeliers, botenleve-
ranciers, reisbureaus, aanbieders van 
buitenboordmotoren en vele anderen. 

Outdoor
Op het buitenterrein van ruim 25.000 
m2 aan het water wordt een levendige 
activiteiten-fair opgetrokken. Deze zal 
bestaan uit een grootse show van de 
aanbieders van specialistische sport-
visboten, buitenboordmotoren en trai-

lers, met de mogelijkheid tot proefva-
ren. Op uitgezette werpbanen zullen 
specialisten hun kunnen vertonen in 
precisiewerpen en verzorgen specia-
listen instructies, bijvoorbeeld in het 
vliegvissen. De landelijke belangenor-
ganisatie Sportvisserij Nederland zal 
op het activiteitenterrein prominent 
aanwezig zijn met voorlichting en de-
monstraties. Natuurlijk zijn daarbij 
ook Vis TV-prominenten Ed Stoop en 
Marco Kraal van de partij.

kel met on-
geveer 55 
deelnemen-
de boten 
zullen ludieke wed-
strijden worden georganiseerd 
met onder meer  bellyboats. Verder is 
er de mogelijkheid om proef te varen 
met een specifieke viskano of kajak. 
Veel deelnemers aan het NKS zullen 
ook de zondag op de Fair aanwezig zijn 
en proefvaarten verzorgen. 
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Nieuwe buitenboordmotor voor de visboot 

nodig? Op de Fair zijn de meeste merken en 

modellen te zien en te koop.

Zélf proberen hoe zo’n viskayak vaart…? …Of proberen een vlieg te lanceren? Het kan op de Fair!

Laatste  nieuws 
•  Ook Simnav (Eagle en Lowrance) zal aanwezig zijn op het buitenterrein.
•  Shimano komt naar de Fair met de splinternieuwe collectie 2011 en zal vers 

van de pers haar nieuwe catalogus 2011 aan de bezoekers aanbieden. Tevens 
presenteren zij het complete programma van Storm, G.Loomis en natuurlijk het 
roofvisprogramma van haar nieuwe merk Yasei.

•  Hengelsport Discount Gigant uit Oldemarkt is een interessante nieuwkomer. 
Zij demonstreren als importeur de enige kajak waaruit je staande kunt vissen. 
Interessant voor de vliegvissers en voor de ondernemende kunstaasvisser. Proef-
vaarten zijn mogelijk.  

•  Het Dutch Fishing Team zal, zo het ernaar uitziet, weer demonstraties belly-
boat-varen  en het maken van roofvismontages gaan verzorgen op de Fair.  
Een graag geziene gast op beurzen, zie ook www.dutchfishing.nl.  

NKS
Maar er is meer. Veel meer zelfs. Zo 
heeft de vereniging Nederlands Kam-
pioenschap Snoekbaarsvissen (NKS) 
haar voor zaterdag 4 september a.s. te 
houden bootwedstrijd op de Lek nabij 
de Fair gepland. Rondom dit spekta-

Het activiteitenterrein wordt opge-
fleurd met een tentendorp, waar aller-
lei bedrijfspresentaties en –demonstra-
ties op het programma staan. 
Op 1 juli j.l. hadden zich daarvoor al 
de volgende firma’s ingeschreven: 
Sportvisserij Nederland, Shimano Eu-



rope Fishing Holding, IJsselsport /Lund, 
Marcraft boats, Nautische Unie, Rib-
bink Nautic, Honda Nederland, Bikker 
boats en SPRO. Het activiteitenterrein 
beschikt over een botenhelling waarvan 
de deelnemers gebruik kunnen maken. 
Hetzelfde geldt voor het recentelijk op-
gespoten strand over de gehele breedte 
van het buitenterrein.
Het programma zal tot kort voor de 

Fair steeds verder worden ingevuld. 
Voor de actuele stand van zaken kunt 
u voortdurend terecht op de site  
www.hengelsporthuis.com
Dé Roofvis hoopt als initiatiefnemer van 
de Fair velen van u weer te zien in Mau-
rik. Natuurlijk hopen we ook vele nieu-
we gezichten en sportvisliefhebbers -oud 
en jong- te mogen verwelkomen op het 
feestje dat we met elkaar gaan vieren. 
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Met Marco op de foto, leuk? Alleen voor de dames?

Meevaren in zo’n moderne, compleet 

uitgeruste visboot.

Kunstaasspecialist Bennie Muizelaar 

demonstreert onvermoeibaar allerhande 

kunstaas.

Garantie op een heerlijk dagje uit.

Beknopte informatie
Recreatiepark Eiland van Maurik is te vinden aan de Rijndijk 20, 4021 GH Maurik.
Vanuit de wijde omgeving is de route naar dit recreatiepark met borden aange-
geven. Voor verdere informatie: www.eilandvanmaurik.nl
Op deze site kunt u ook terecht voor nadere informatie over de verblijfsmogelijk-
heden ter plaatse. 

De openingstijden zijn zowel op zaterdag 4 september als op zondag 5 september 
van 10.00 tot 17.00 uur.
De entreeprijs bedraagt  e 7,50-- p.p. - Kinderen tot 12 jaar gratis.
Abonnees van Dé Roofvis, Hét Visblad, Witvis Totaal en Zeehengelsport en leden 
van de VNV ontvangen tijdig een kortingsbon t.w.v. e 2,50. 
Parkeren:  e 4,- per auto.

Noteer dit weekend alvast in uw agenda en volg de komende weken onze site 
www.hengelsporthuis.com


