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VLIEGENSVLUG
DE HAVENS IN

• vliegvissen

De winterperiode is ook voor vliegvissers dé 
tijd om de jachthaventjes in te duiken. Daar 
kun je met een lekker licht vliegenlatje nu 
veel plezier beleven aan de volop aanwezige, 
ijskoude winterblankvoorns. Staar je daarbij 
niet blind op de welbekende jachthaventjes 
langs de Randmeren, want vrijwel ieder 
haventje grenzend aan groot, open water is 
nu een hotspot. Rob Kraaijeveld houdt het 
daarom dichtbij huis en kiest voor de haven 
van het Zuid-Hollandse Brielle, waar hij met 
tips strooit.

TEKST ROB KRAAiJevelD FOTOGRAFIE BRAM BOKKeRs

LICHT SETJE
Voor de havenvisserij volstaat een aftma #3 tot #4 hengeltje. Waarbij het dui-
delijk moge zijn dat het natuurlijk het leukst vissen is met een licht stokje dat 
buigt tot in het handvat. Verder volstaat een simpel reeltje dat niet duur hoeft te 
zijn. De reel dient immers alleen maar om je aftma #3 vliegenlijn op te spoelen.

12/00 - 14/00 LEADER
Kies voor een nylon leader in de dikte van 
12/00 of 14/00. De meeste jachthavens – 
enkele uitzonderingen daargelaten – zijn 
niet dieper dan drie meter. Gebruik daarom 
een leader van minimaal drie meter lang. 
Afhankelijk van hoe diep de vis zich ophoudt 
– soms vang je meer op ‘half water’ – kun je 
de leader altijd nog inkorten of er juist een 
metertje aan vastknopen als de vis onver-
hoopt in een diepere kuil blijkt te liggen.

VERZWAARDE NIMFEN
Als het om de te gebruiken nimfen gaat, hoef je absoluut niet moeilijk te doen. Een simpele ‘pheasant tail’ of iets met een rood 
staartje doet het eigenlijk altijd wel. Belangrijk is vooral dat je de nimf verzwaart met een tungsten of koperen kraal op de haak 
(maat 12, 14 of 16). Voeg daarachter nog zo’n tien wikkelingen looddraad toe en je nimf zinkt prima af.
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• vliegvissen

Smulders ziet ze vliegen
NEPFOREL

r bestaan wereldwijd ontzettend veel zalmachtigen. 
De familie van de zalmachtigen kent maar liefst 214 
verschillende soorten. Ook alle forelsoorten, vlagzal-

men en houtingen maken deel uit van deze grote familie. Ze 
zijn te herkennen aan de vetvin tussen de rug- en staartvin. 
Er zijn trouwens mensen die van de zalmfamilie een hele 
levensstudie hebben gemaakt. Mensen vissen al sinds men-
senheugenis op deze vissen. Niet alleen omdat het erg leuk is 
om erop te (vlieg)vissen en ze te vangen, maar ook omdat ze 
zo mooi én vooral lekker zijn! Door vervuiling van rivieren en 
overbevissing zijn we tegenwoordig echter massaal overge-
stapt op het kweken van vis. 

Wat is de tijd helaas veranderd. Want ongeveer een eeuw 
geleden werden er bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam 
nog honderdduizenden zalmen per jaar gevangen. Personeels-
leden van de zalmafslag werden vaak zelfs in zalm uitbetaald. 
Die tijd is echt voorbij. Al wordt daar nu sporadisch toch weer 
optrekkende zalm gesignaleerd, wat gelukkig duidt op een 
steeds betere waterkwaliteit. Maar de zalm die je tegenwoordig 
bij de supermarkt koopt of in een restaurant op je bord krijgt, 
is vaak gewoon een gekweekte vis. 

Ook op de vele forelvijvers kun je tegen betaling vissen op ge-
kweekte en uitgezette regenboogforellen. Deze van oorsprong 
Noord-Amerikaanse forellen worden in viskwekerijen opge-
kweekt en verkocht aan de vele forelvijvers, die ze vervolgens 
uitzetten voor de bezoekende vissers. En steeds vaker haak je 
daar tegenwoordig een zogenaamde zalmforel. Velen van jul-
lie hebben ze vast al wel eens gevangen. Een mooie forel waar-
van het vlees een zalmroze kleur heeft (vandaar de naam).

Nu zijn er velen die denken dat de zalmforel een aparte soort 
is binnen de familie van de zalmachtigen. Of een kruising 
tussen een zalm en een forel. Maar niets is minder waar. 
Eigenlijk is de zalmforel gewoon maar een nepforel. Ze zijn 
allemaal van de regenboogforel afgeleid. De zogeheten rode- 
of zalmforellen krijgen hun mooie oranje-roze kleur dankzij 
gekleurd visvoer, gemaakt van bijvoorbeeld wortels of papri-
ka’s. Het is dus gewoon een regenboogforel met een kleurtje! 

Maar goed, zolang de kleurstof natuurlijk is, dreigt er geen ge-
vaar voor consumptie. Ze zien er erg lekker uit en goed klaar 

gemaakt smaken ze uitstekend. Ben je weer eens op een fo-
relvijver en vang je wat zalm-

forel, neem 
die gewoon 
lekker mee. 
Doe ze met 
wat kruiden en 
bouillon in een 
ovenschaal, zet 
deze even in de 
oven en smullen 
maar. Want ook 
een nepforel is 
erg lekker!

Martin Smulders 
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LANGZAME HAALTJES
Laat de nimf nadat je hebt ingeworpen eerst goed afzinken en vis hem daarna 
met langzame haaltjes binnen. Varieer zo nu en dan de snelheid van het binnen-
strippen en laat de nimf gerust ook met regelmaat opnieuw even afzinken. Is de 
vis actief, dan krijg je gegarandeerd aanbeten. Let verder goed op je beetver-
klikker en reageer op elke beweging. Soms zijn de aanbeten zo summier dat je 
ze amper ziet. Kortom: bij twijfel meteen aanslaan.

TWEE NIMFEN
Als je aan het water arriveert, kijk dan eerst 
of je veel leven ziet. Vooral ’s ochtends zijn 
de voorns vaak heel actief en ‘hoog in het 
water’ te vangen. Niet zelden wordt je nimf 
al tijdens het afzinken gepakt. Er zijn echter 
ook dagen dat de visserij taaier is en de vis 
meer tegen de bodem aan zit. Monteer in 
zo’n geval eens twee nimfen aan je leader. 
Twee nimfen betekent meer gewicht, dus 
sneller dieper vissen. Zet de tweede nimf 
aan een zijlijntje zo’n 15 tot 20 cm boven de 
andere nimf.

HANDIGE ATTRIBUTEN
Een vliegvisvest is handig; je kunt er alles in kwijt wat je 
nodig hebt. In mijn vest zitten altijd een paar doosjes met 
nimfen, wat vet voor mijn vliegenlijn, een onthaaktangetje, 
klosjes met leadermateriaal in verschillende diktes, reserve 
 beetverklikkertjes en een schaartje. Vergeet ook niet om een 
langstelig schepnet mee te nemen, want vaak sta je vanaf 
hoge kades te vissen. Dat vind ik het enige minpunt aan de 
visserij in jachthavens.

ALTIJD EEN BEETVERKLIKKER
Een beetverklikkertje is onmisbaar. Ik ben ervan overtuigd dat je er meer vis 
door vangt, omdat de aanbeten vaak minimaal zijn en zonder beetverklikker 
zie je die gewoon niet. Mijn beetverklikker maak ik van ‘antron yarn’ dat ik wat 
invet. Dit drijft als een kurk. Het antron yarn bind ik op een heel kleine tube die 
ik daarna op mijn leader schuif en met aan weerszijden een stuitje vastzet. Zo 
kan ik hem altijd naar boven of naar beneden schuiven.

Tegenover het hierboven genoemde minpuntje van de hoge 
 kades, staat dat je op een goede ochtend zo dertig van die 
mooie voorns kunt vangen. En dan ben je helemaal verkocht!


