
van vis raad ik een bezoek aan de Albert Cuyp aan. Vissen 

gaat namelijk verder als het verwerven van vis en vliegvis-

sen gaat nog véél verder.

WAAROM VLIEGVISSEN?

Ik was zes jaar oud en samen met mijn moeder reisden we 

naar Griekenland. Net over de grens van Oostenrijk kwam 

de trein tot stilstand op een brug over een snelstromen-

de rivier. Vanuit onze coupé werd ik getrakteerd op een 

breed schouwspel op een betoverend landschap: beboste 

bergen met besneeuwde toppen, een blauwe lucht en het 

turquoise water van de rivier. En in dat water stonden drie 

aar praktische redenen zijn irrelevant en profaan als 

het gaat om vissen in het algemeen en om vliegvissen 

in het bijzonder. Wie praktisch in het bezit wil komen 
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Mocht er ooit een moment zijn dat ik gedwongen word om voortaan 

met één type hengel te vissen, dan kies ik voor de vliegenhengel. 

Daar kan ik verschillende redenen voor noemen. Een van de meest 

praktische redenen is dat je elke vissoort met de vliegenhengel 

kunt vangen. Van een miezerige modderkruiper tot een supersnelle 

sailfi sh, ze zijn allemaal vangbaar met de vliegenhengel. Kom daar 

maar eens mee om met een vaste stok of spinhengel.

MAKKELIJKMAKKELIJK
EN BEREIKBAAREN BEREIKBAAR

Beginnen met vliegvissen dl1Beginnen met vliegvissen dl1

M

TEKST & FOTOGRAFIE HYPPO WANDERS



klassen, die traditioneel uitgedrukt worden met een aftma 

getal. Dat getal loopt van aftma 0 (ultra licht) tot aftma 15 

(extreem zwaar).

Begin je met vliegvissen dan start je meestal met een aft-

ma 3 hengel. Zo’n hengel kun je bijna universeel noemen. 

In Nederland komen daarmee de meest gangbare vissoor-

ten als blank- en ruisvoorn, brasem, winde en baars binnen 

bereik. En je kunt er prima mee uit de voeten op buiten-

landse forelbeken.

Vliegenlijnen zijn er in de meest uiteenlopende vormen. 

In het kader van dit artikel voert het te ver om daar heel 

uitgebreid op in te gaan. Mijn advies is om te starten met 

een drijvende aftma 3 weight forward (WF).

Zo’n lijn spoel je op een vliegenreel. Het aanbod daarvan 

is enorm en de kwaliteit is in het algemeen meer dan vol-

doende, ook in de lagere prijsklasse.

Naast deze basis hardware heb je nog een aantal zaken 

nodig: leaders (het stuk nylon dat je vliegenlijn verbindt 

met de vlieg), tippetmateriaal (nylon in verschillende dik-

tes om de punt van je leader te vervangen of te verlen-

gen), doosjes en een tangetje.

De Vereniging van Nederlandse Vliegvissers heeft op hun 

website (www.vnv.nu) een overzicht geplaatst van het ma-

teriaal dat je nodig hebt om succesvol aan de slag te kun-

nen. Kijk maar eens onder het kopje vliegvistechniek. Veel 

van de daar genoemde spulletjes heb je waarschijnlijk al in 

huis (lijnclipper, laarzen, zonnebril, pet, net etc.) zodat een 

starterset niet echt in de papieren hoeft te lopen. Iede-

re goede hengelsportzaak (zie pagina 2 van dit blad) kan 

zo’n starterset voor je samenstellen. En het aardige van die 

winkelier is dat hij je vaak ook een gratis werples aanbiedt.

vissers met in de hand wat ik later herkende 

als vliegenhengels.

Dat beeld heeft zich diep in mijn geheugen 

gegrift, het zaadje was geplant. Dat zaadje 

werd in de daarop volgende jaren gevoed 

door de verhalen van onder meer Jan Schrei-

ner met als uitsmijter het boek Waarom Vlieg-

vissen? van de Nederlandse vliegvisgoeroe Jan 

Veenhuysen.

Moet je romanticus zijn om te vliegvissen? Is 

een gevoel voor esthetiek een voorwaarde? 

Niet echt, maar het helpt wel. Vliegvissen 

wordt gekenmerkt door eenvoud en vindt 

vaak plaats in een wonderlijk mooie omge-

ving, zeker als het gaat om vliegvissen op 

salmoniden. Maar die salmoniden zwemmen 

merendeels in het (soms verre) buitenland. 

Gelukkig kunnen we ook goed terecht in Ne-

derland, lekker dichtbij, soms letterlijk voor 

de deur. Want daar zwemmen vissen die ook 

met de vliegenhengel zijn te vangen.

En daarmee hebben we weer een van die unieke eigen-

schappen van vliegvissen te pakken: je kunt het overal 

doen.

STARTERSET

Is vliegvissen duur en complex? Nee. In het geheel niet. 

Maar je moet even een paar zaken weten. In tegenstelling 

tot het vissen met kunstaas werp je met een vliegenhengel 

zonder gewicht. De functie van het werpgewicht wordt bij 

het vliegvissen overgenomen door de vliegenlijn. (Zie ook 

het kader ‘werpen’.) Er bestaan verschillende gewichts-
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Vliegvissen vindt 

vaak plaats in 

een wonderlijk 

mooie 

omgeving.
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In de komende edities van V!SSEN nemen we je graag 

een dagje mee vliegvissen en laten we zien hoe allround 

vliegvissen kan zijn. En dat ieder seizoen iets in petto heeft 

voor de vliegvisser. Wordt vervolgd dus!

WERPEN

Dat werpen met een vliegenhengel is wel een dingetje. 

Het vraagt om enige oefening en doorzettingsvermogen. 

Dat klinkt heel nogal heftig maar iemand die motorisch 

goed in elkaar zit, kan onder begeleiding binnen een uur-

tje oefenen een bruikbare worp afl everen. En is dan ook in 

staat om te gaan vissen.

Dus vraag je winkelier om die eerste werples. Of ga eens 

langs bij een van de vele vliegvisclubs en leg je oor daar 

te luister. Voor de leden van de AHV is Vlieg Vis Club de 

Meivlieg in Badhoevedorp de meest voor de hand lig-

gende vereniging. In de niet-Corona tijd kun je iedere 

dinsdagavond terecht in hun clubhuis ‘Het Dorpshuis’ in 

Badhoevedorp. Naast dit clubhuis ligt een aantal vijvers 

en grasvelden waar je onder begeleiding van deskundige 

instructeurs werplessen kunt volgen. Ook organiseert de 

vereniging van juni tot en met september maandelijks vis-

trips. In de winter vinden thema- en bindavonden plaats. 

Kortom, voor zowel beginnende als gevorderde vliegvis-

sers is zo’n vereniging een bron van kennis en inspiratie. 

Meer info vind je op www.meivlieg.nl

Op de website van de VNV staat een overzicht van alle 

vliegvisverenigingen in Nederland. Op die manier is er al-

tijd wel een te vinden bij jou in de buurt.

Hoort lidmaatschap van zo’n lokale vereniging even niet 

tot de mogelijkheden dan kun je altijd nog kiezen voor 

een beginnerscursus bij de VNV of bij de Fly Fishing Acade-

my (www.fl yfi shingacademy.nl).

Maar zelf leren werpen uit ‘een boekje’ kan ook. De redac-

tie van de Nederlandse Vliegvisser (het onvolprezen kwar-

taalblad van de VNV) heeft een 9-tal artikelen beschikbaar 

gesteld over het werpen met de vliegenhengel.

Om je op weg te helpen op het vliegvispad heeft de VNV op hun 

website een pagina samengesteld speciaal voor de beginnende 

vliegvisser: www.vnv.nu/beginnenmetvliegvissen Daar vind je 

uiteenlopende links naar info over de basisuitrusting maar ook 

algemene informatie over vliegenhengels, vliegenreels en vlie-

genlijnen. Op deze pagina kun je ook de 9-delige serie artikelen 

Beginnen met werpen gratis downloaden.

Lid worden van de Vereniging Nederlandse Vliegvissers heeft vele 

voordelen, want een VNV-lid heeft minimaal 7 streepjes voor:

1. Elk lid ontvangt vier keer per jaar het blad De Nederlandse Vliegvis-

ser en een oudjaarscadeau (meestal een 124 pagina’s dikke special).

2. VNV leden krijgen automatisch De Digitale Vliegvisser toegestuurd, 

hét digitale vliegvisblad.

3. Toegang tot een database gevuld met ruim 3000 artikelen.

4. Toegang tot de vliegvisstekkenkaart met honderden uitvoerig 

beschreven vliegvisstekken.

5. Gratis vliegvinder app voor het determineren van insecten en het 

kiezen van de juiste vlieg.

6. Korting op buitenlandse vliegvisreizen

7. Korting bij Nederlandse forelvijvers.

Voor slechts € 32 per jaar ontvang je dit alles (en meer).

Ga naar www.vnv.nu /lidworden en ontvang ook nog eens een mooi 

welkomstcadeau naar keuze.

Van mini-snoekbaars tot grote zalmen, ze zijn allemaal met de vliegenhengel te vangen.

ALLES OP EEN RIJTJE


