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Kennismakingmet Mike’s Fishingadventures
Mike’s Fishing Adventures is gespecialiseerd in het organiseren en begeleiden van één en meerdaagse
vliegvis en roofvis events en reizen in binnen en buitenland. De onderneming wordt gedreven door Mike
Dijkstra. Ruim dertig jaar ervaring als allround sportvisser staat ter beschikking van de gasten. Het visge-
bied bestrijkt heel Nederland én ver daarbuiten. Mike is altijd op zoek naar de beste en mooiste visstek-
ken om zijn gasten mee naar toe te nemen.

Mike: “Vissen is mijn grote passie. Mijn jarenlange ervaring én enthousiasme voor onze fantastische sport
breng ik graag over op mijn gasten. Vissen is zoveel meer dan het vangen alleen van (veel en grote) vis.
De geschiedenis van de omgeving, de rust van de natuur of juist de dynamiek van een groot scheepvaart
kanaal of zeehavengebied, er valt zoveel te zien, te beleven en te vertellen”

Wij organiseren en bieden verschillende activiteiten aan. Zo bieden wij roofvistrips aan op zowel het
zoete als het zoute water. Dit kan vanaf de oever maar ook vanuit onze 2 snelle en veilige LUND visboten.
Tijdens onze binnenlandse vliegvistrips nemen wij u mee naar prachtige visstekken in polders, plassen
en of langs de grote rivieren. Intensieve begeleiding van stekkeuze, vis- en werptechniek staan daarbij
centraal. Enkele malen per jaar organiseren wij vliegvistrips voor groepen naar het buitenland. Wij vissen
op prachtige bestemmingen in Canada (zalm en forel), Verenigde Staten (in Montana, forel) en in Europa
(oa. Tsjechië, Slovenië, Denemarken). Ook voor een “ander” bedrijfsuitje bent u bij ons aan het juiste
adres.

Onderstaand vindt u meer informatie over onze activiteiten.
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PROGRAMMA’S ROOFVISSEN

Voor al onze visdagen hanteren wij het “all inclusive” principe. U krijgt de beschikking over St. Croix
hengels met Shimano molens en reels. Het gebruik van al het (kunst)aas is inbegrepen.
Voor onze roofvistrips beschikken wij over 2 snelle, veilige en stabiele LUND visboten (17 en 19 voet).
Onze boten zijn voorzien van de modernste MinnKota (i-pilot) en Humminbird apparatuur.

Snoekbaars (en baars) vistrips
Ga mee vissen op snoekbaars in de beste snoekbaars viswateren van Nederland. Met onze veilige en
snelle 17 en 19 voets (deze laatste met 115 pk) LUND visboten bevissen wij wateren als het IJ, het Noord-
zeekanaal, het Gooimeer en De Nieuwe Meer. Maar ook op de grote rivieren (oa. Waal) en voormalige zee
armen als Haringvliet en Volkerak kunnen wij u een prachtige dag bezorgen.

Op onze vistochten vanuit de boot kunnen wij 3 tot 4 personen meenemen. Een en ander is afhankelijk
van het viswater en de boot die we daarvoor gebruiken. Wij streven er altijd naar dat iedere deelnemer
voldoende bewegingsruimte heeft om optimaal te vissen én dat ook de begeleiding goed kan plaatsvin-
den.

Bij het snoekbaarsvissen gebruiken wij alle mogelijke technieken. Dit varieert van het slepen van plugjes
tot het dropshot vissen, het verticaal vissen en het vissen met de pen of “op de stoot” met dode aasvisjes.
Met al deze technieken ontdekken we snel waar de snoekbaars het op dat moment op doet. Voor u is het
ook dé manier om de fijne kneepjes van voor u nog onbekende technieken op te pikken.

Wij bieden halve (4 uur; afhankelijk van het viswater) en hele (8 uur) visdagen. Wij pikken u met de boot
op, op een vooraf in overleg met u bepaalde plek aan het water. Op deze wijze verliezen we geen kost-
bare vistijd. Voor u is het slechts een kwestie van opstappen en direct vissen!

In de maanden juni, juli en augustus in de periode rond volle maan kunt u ook met ons ’s nachts op
snoekbaars vissen. Een uniek en bijzonder avontuur.

Snoekvissen
Wij verzorgen ook vistrips op (grote)snoek. Zo kunt u met ons vanuit de boot vissen op snoekwateren
zoals Wolderwijd, Veluwemeer en de Vecht. Maar ook kunt u met ons vissen op de prachtige oer-Hol-
landse veenplassen en in de veenpolders. Zowel vliegvissen als het vissen met kunstaas behoort tot de
mogelijkheden. Wij beschikken over al het benodigde materiaal.
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Lighttackle zeevissen
Altijd al eens met licht materiaal op zee willen vissen? In de maanden juli en augustus bieden wij u dé
kans om met lichte werphengel of zelfs vliegenhengel vissoorten als fint, makreel en zeebaars te bela-
gen. Een heerlijke vistrip in het dynamische havengebied van IJmuiden waar altijd iets te zien en te bele-
ven valt.

Wij bieden halve (4 uur) en hele (8 uur) visdagen. In de zomermaanden zijn de halve dagen zeer geschikt
om ’s avond na het werk nog even helemaal los te gaan. Wij pikken u met de boot op, op een vooraf in
overleg met u bepaalde plek aan het water in IJmuiden. Op deze wijze verliezen we geen kostbare vistijd.
Voor u is het slechts een kwestie van opstappen en direct vissen!

Wij bieden het lighttackle zeevissen ook aan als onderdeel van onze bijzondere “Stad en kust trip”. Een
ruim 12 uur durende vis en boottrip waarbij het vissen op baars en snoekbaars op het IJ en Noordzeeka-
naal gecombineerd wordt met het vissen op fint, makreel en zeebaars in het havengebied van IJmuiden.
Echt een trip voor de liefhebber!
De trip kan ingevuld worden voor zowel de kunstaas als vliegvisserij of een combinatie van beide. Uiter-
aard kan ook met (levend)aas gevist worden. Wij bieden deze trip aan in de maanden juli en augustus
(onder voorbehoud van het weer en de situatie op zee). Wij zijn de eerste en enige die deze spectacu-
laire vistrip aanbieden.
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PROGRAMMA’S VLIEGVISSEN

Nederland is een geweldig vliegvis land. Het is vooral een kwestie van op het juiste moment op de juiste
visstek staan. Vliegvissen op winde langs de kusten van het IJssel- en Markermeer, gericht vliegvissen op
karper in stadwateren; het zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden die Nederland de
vliegvisser te bieden heeft.
Tijdens onze binnenlandse vliegvistrips nemen wij u mee naar prachtige visstekken in polders, plassen
en langs de grote rivieren. Intensieve begeleiding bij stekkeuze, vliegen, vis- en werptechniek staan cen-
traal. Dertig jaar vliegviservaring staat tot uw beschikking.

Ook onze eerder genoemde roofvistrips (al dan niet vanuit een boot) kunnen wij volledig inrichten voor
de vliegvisser.

BEDRIJFSUITJES
Voor een bijzonder en “anders” bedrijfsuitje bent u bij Mike’s Fishingadventures aan het goede adres.
Een spectaculaire visdag vanuit een snelle visboot met uw zakenrelaties of een geheel verzorgde
“Flyfishingclinic” voor uw personeel zijn enkele van de vele mogelijkheden.
Wij zijn van mening dat ieder bedrijfsuitje om maatwerk vraagt. Daarom horen wij graag uw ideeën en
wensen en dan maken wij er een passend(e) dag(deel) van. Vissen, materiaal, begeleiding, catering en
desgewenst verblijfsaccommodatie kan allemaal door ons worden verzorgd.
Neem contact met ons op om de vele mogelijkheden te bespreken waarna wij u een passend voorstel
zullen doen.

VISREIZEN
Mike’s Fishingadventures organiseert in 2011 enkele (vlieg)visvakanties naar het buitenland. Onze be-
stemmingen zijn onder andere Montana (VS), British Columbia (Canada) en Denemarken. Het gaat hier
om bestemmingen met geweldige mogelijkheden voor de vliegvisserij op (zee)forel en zalm.
Wij hebben jarenlange viservaring op deze bestemmingen en een uitgebreid netwerk van lokale specia-
listen. Op dit moment bereiden wij onze reizen voor. Bent u geïnteresseerd en wilt u over enige tijd op de
hoogte gebracht worden van onze 2011 reizen? Mail ons dan uw contact gegevens en geef aan waarin u
geïnteresseerd bent.
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Tarieven 2010

- Lees ook de voorwaarden die van toepassing zijn op onze tarieven 2010
- Al onze prijzen zijn inclusief 19% BTW. Wij verstrekken u een factuur.
- Dit zijn onze reguliere tarieven, kijk snel naar onze speciale 2010 acties

VISTRIPS MET BOOT

Snoekbaars vistrip
Halve dag (4 uur op het water)* €125,- (1 t/m max. 4 personen)
Hele dag (8 uur op het water) €200,- (1 t/m max. 4 personen)
Nachtvissen (8 uur op het water, juni –augustus)
€250,- (1 t/m max. 4 personen)
(* halve dagen uitsluitend in de wateren: Nieuwe Meer, IJ, Noordzeekanaal)

Snoek vistrip
Hele dag (8 uur op het water) €200,- (1 t/m max. 3 personen)

Lighttackle zeevissen
Halve dag (4 uur op het water) €150,- (1 t/m max. 3 personen)
Hele dag (8 uur op het water) €225,- (1 t/m max. 3 personen)

Stad en kust trip
Hele dag (12 uur op het water) €300,- (1 t/m max. 3 personen)

Grote groepen met meerdere botenNeem contact met ons op voor een scherpe aanbieding

VISTRIPS VANAF DE KANT

roofvis- en vliegvistrip
Halve dag (4 uur aan het water) €75,- basisbedrag plus €25,- per persoon (max. 6 personen)
Hele dag (8 uur aan het water) €100,- basisbedrag plus €25,- per persoon (max. 6 personen)

BEDRIJFSUITJES

Wij maken graag een aanbieding op maat. Neem contact met ons op om de mogelijkheden
te bespreken.

VISREIZEN

In 2011 organiseren wij enkele (vlieg)visvakanties naar het buitenland. Bent u geïnteresseerd en wilt u
over enige tijd op de hoogte gebracht worden van onze 2011 reizen? Mail ons dan uw contact gegevens.
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SPECIALE ACTIES IN 2010

Met het all inclusieve principe (alle materialen en aas inbegrepen) én visdagen van écht 8 uur op het
water zijn de prijzen van Mike’s Fishingadventures al zeer concurrerend. Soms gaan we echter nog ver-
der!

(*= zie spelregels)

Vaste klantenkorting: 20% korting!
Vaste klanten bieden wij in 2010 een korting van 20% op de reguliere dagprijzen. En wij zien u al snel als
een vaste klant! Al bij uw tweede boeking binnen hetzelfde kalenderjaar (2010) heeft u deze korting van
korting van 20% te pakken.

Groepskorting: Extra scherpe prijzen!
Ook voor groepen (vanaf 6 personen) maken wij in 2010 graag een speciaal pakket en scherpe prijs.
Neem contact met ons op om de vele mogelijkheden te bespreken.
Vroegboek korting*: Roofvistrip voor €150,-!
Verzeker u en uw vismaten van een visdag op snoekbaars (maar desgewenst ook snoek en baars) vanuit
een van onze visboten in de zomermaanden juni, juli, augustus 2010. Leg nu uw dag (8 uur) vast voor
€150,- (incl. BTW).

Contactgegevens actie*: Win een gratis visdag!
Graag houden wij u op de hoogte van onze activiteiten, aanbiedingen en actuele vangsten. Stuur ons
een mail en wij nemen u op in ons adressenbestand. Onder de registraties die wij hebben ontvangen
vóór 1 augustus 2010 verloten wij een geheel verzorgde visdag (naar keuze een 8 uurs snoek of snoek-
baars trip).

DE SPELREGELS:

Vroegboek korting
• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing
• Boekingen voor data in juni 2010 dienen vóór 1 juni 2010 door ons te zijn bevestigd.
• Boekingen voor data in juli 2010 en augustus 2010 dienen vóór 1 juli 2010 door ons te zijn bevestigd.
• Wij vragen een aanbetaling van €50,- voor de definitieve bevestiging door ons van uw visdag.
• De aanbieding betreft uitsluitend boekingen van de boot-roofvistrips (reguliere prijs 8 uurs trip €200,-)

zoals beschreven in deze brochure.
• Het viswater wordt in overleg met u bepaald. Indien de kortste reisafstand tot het viswater meer dan

30 km buiten Amsterdam (1060RT) ligt vragen wij een brandstoftoeslag van €30,-.
• Boeking telt ook mee voor de vaste klanten korting.

Contactgegevens actie
• Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing
• Uw gegevens dienen in ons bezit te zijn vóór 1 augustus 2010.
• De visdag betreft de 8 uurs snoek of snoekbaars vistrip (reguliere prijs €200,-).
• In overleg met u bepalen we datum en locatie van de visdag in 2010, wij nemen daartoe

contact met u op.
• Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen en gebruiken uw gegevens niet voor andere

doeleinden dan u te informeren over onze activiteiten en acties.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

• Het deelnemen aan onze vistrips en andere evenementen is altijd op eigen risico van de deelnemer.
Vóór vertrek tekent u een verklaring waarin u aangeeft de risico’s te kennen en dat u zich realiseert dat
u op eigen risico deelneemt.

• Aanbetaling van €50,- dient uiterlijk 14 dagen voor de datum van de visdag te zijn ontvangen. Tenzij
onderling anders overeengekomen.

• U kunt kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de datum van de visdag. Annulering na deze datum is
mogelijk maar dan brengen wij €50,- kosten in rekening (te verrekenen met de ontvangen aanbeta-
ling). Dit geldt niet indien bij annulering gelijk een nieuwe datum voor de visdag wordt gepland.

• Wij nemen daags vóór de visdag contact met u op om doorgang of verplaatsing van de visdag te be-
spreken. Dit vooral in verband met de weersverwachtingen voor de visdag.

• Wij behouden ons het recht voor om van onze zijde te allen tijde de geplande visdag om welke reden
ook te annuleren. U ontvang in dat geval de aanbetaling van €50,- terug. Ook zullen wij met de moge-
lijkheid bespreken tot verplaatsing van de visdag.

• Gebruik van (kunst)aas, hengels, molens ed. is bij de prijs inbegrepen.
• Het viswater wordt in overleg met u bepaald. Indien de kortste reisafstand tot het viswater meer dan

30 km buiten Amsterdam (1060RT) ligt vragen wij een brandstoftoeslag van €30,-.
• Voor ernstige beschadiging (“Total-loss”) aan hengels, molens en reels óf verlies, duidelijk door uw

handelen veroorzaakt, rekenen wij €150,-. In geval van ernstige beschadiging krijgt u het betreffende
materiaal mee naar huis.

• Afhankelijk van het programma zijn de vistijden vanaf 9.00 uur. Een halve dag (4 uur) duurt daarmee
tot 13.00 uur. Een hele dag (8 uur) duurt daarmee tot 17.00 uur. Avond programma’s zijn in principe
van 1800 – 2200.

• Wij berekenen alleen de tijd op het water. Een visdag van 8 uur, betekent 8 uur op het water! Er gaat
dus geen tijd af voor traileren, reizen ed.

• Dranken als thee, koffie en fris zijn inbegrepen. Het nuttigen van alcohol aan boord is vanuit veilig-
heidsoverwegingen verboden!

• U dient zelf voor een lunch te zorgen. Een (uitgebreide) lunch kunnen wij desgewenst tegen meerprijs
verzorgen.

• U dient in het bezit te zijn van een geldig visdocument (zie: www.vispas.nl voor nadere informatie).
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