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Tussen vlieg en netje: Much ado about nothing
Het was een rare periode deze zomer. Rommelig weer en daardoor
ook rommelig vissen. Tijd hebben als het bloedheet was of plensde
uit de lucht. Niet kunnen vissen als het eens een prima avond was.
Plannen maken die elke keer anders uitpakken, veel geregel terwijl
het eigenlijk nergens over ging. Much ado about nothing.
Zelfs de aanloop naar deze Tussen Vlieg en Netje verliep rommelig,
Ruard of ik zouden het artikel schrijven maar Ruard was als
beginnend pensionada veel weg of onderweg. Hij mailde me zelfs
een suggestie over een onderwerp: vliegvissen en pensioen!!!! Ik
kon hem niet meer bereiken toen hij al weer op vakantie was en dus
schrijf ik deze keer deze rubriek vol.
Maar was de zomer behalve rommelig ook vervelend? Absoluut niet.
Ik heb weer heerlijk op baars gevist op het Alkmaardermeer. In het
begin minder vis dan anders maar evengoed wel veel. Hans opende
de eerste visdag zelfs met een baars van 40 cm. Later werden de
vangsten beter, al duurde het lang voordat op de vliegenhengel
goed baars werd gevangen. Ook was er voor het eerst veel succes
met poppers, een spectaculaire visserij. In de vakantieperiode heb ik
een en ander wat verder uitgediept met betrekking tot materialen,
technieken en omstandigheden. In een volgende nimf komt hierover
nog wel een stukje.
Ik was ook blij verrast met de nieuwe film van Bart en Jelke over
Hans in de boot op het Uitgeestermeer. Heel treffend gemaakt en ik
heb Bart inmiddels al een ‘flinke Metz skin grade A tussen zijn
kadetjes gestopt’. Alweer een documentatie van Bart waarin te zien
is hoe individueel vliegvissers hun sport beleven en invullen, ook
waar het ontwerpen van de ‘instrumenten’ betreft en hoeveel
manieren er zijn om te specialiseren met een hoog doe het zelf/zoek
het zelf(uit) gehalte. En volgens mij kan hij op de club nog wel een
tijdje door met filmen van bijzondere mensen en hun stijl van
vliegvissen.
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Foto: Angelica van Merkenstein
Half augustus troffen Hans en ik Martin de Ligt bij de Hoffmanhaven
terwijl hij de vliegenhengel aan het optuigen was. Natuurlijk gingen
we even een praatje maken en hadden we het over het vissen in de
afgelopen weken. Martin is inmiddels al bijna een professionele
pensionada die heel Nederland doorkruist om in alle seizoenen op
heel verschillende soorten water de meest voorkomende vissoorten
te belagen, en hij kan daar heel enthousiast over vertellen. In het
begin ben ik dan altijd een beetje jaloers met mijn ene vrije dag per
week maar al snel word ik dan weer heel enthousiast over de
verhalen die hij vertelt. Over zijn manier van vissen op al die
verschillende vissoorten en de verschillende methoden om ze te
belagen, puur op basis van eigen voorkeur.
Terugkoppelend naar de portretten van Bart is het dan opvallend
wat voor verschillende mensen aangetrokken worden door het
vliegvissen maar omgekeerd ook hoeveel mogelijkheden vliegvissen
biedt om verschillende interesses wat vissoorten en viswijzen, eigen
temparement, lievelingslandschap, affiniteit met techniek en/of
biologie plaats te geven. Dat geldt ook voor het te gebruiken
materiaal, vaak zelf te maken of het leent zich eenvoudig voor
aanpassing naar eigen inzicht. De hengel is dan nog het lastigst om
naar eigen hand te zetten, maar dan hebben wij altijd nog Joost die
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er ook in slaagt dat instrument volledig naar eigen ideeën vorm te
geven.
Vliegvissen is natuurlijk een verzamelnaam maar tegelijkertijd ken ik
geen hengeldiscipline die zoveel diversiteit biedt op zoveel
verschillende onderdelen en daarbij ruimte biedt, bijna stimuleert,
om zelf oplossingen te bedenken voor (vis)technische problemen. Er
valt veel uit te vinden, uit- en op te zoeken en te experimenteren. Er
zijn volgens mij maar weinig vliegvissers die daar niet van genieten.

Foto: Angelica van Merkenstein
En uiteindelijk is het enige ‘tastbare’ een paar visjes, soms niet eens
groot, die voor even boven water komen en daarna snel weer terug
mogen.
Ook ‘Much ado about nothing’ dus, maar nu wel leuk.
Frits van Merkenstein
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Bericht van de Penningmeester
Na de vangst van mijn eerste forel op de vlieghengel in
Baggelhuizen heeft Willem Gravemaker mij gestrikt voor de functie
van penningmeester. De euforie over mijn vangst heeft wel
geholpen bij mijn keuze om de taak op mij te nemen. Echter er is
een andere nog belangrijker punt wat ik graag wil melden. Mijn
eerste ervaring met de club tijdens het IJsbaanvissen waren zeer
hartelijk en open. Ook daarna bleek dat diverse leden snel klaar
stonden om mij te helpen met vliegvissen en uiteraard het vlieg
binden, getuige de diverse avonden die leden beschikbaar zijn om
mij de techniek te leren. Ik heb moeite met namen maar ken toch al
aardig wat leden bij naam. Vooral de hartelijke sfeer binnen de
vereniging heeft mij ertoe gebracht om de taak van penningmeester
op mij te nemen. Ik zal mijn best doen om dit voor de leden zo goed
mogelijk uit te voeren.
Wie bonnen heeft graag in enveloppe met vermelding van
rekeningnummer en waarvoor de kosten zijn gemaakt sturen naar
onderstaand adres. Als er spullen gekocht worden voor de club, dan
verzoek ik je om apart af te rekenen zodat er geen appelmoes,
mayo en ander huishoudelijke spullen tussen staan. Bij voorbaat
dank.
De Penningmeester
Erik van Soest
Bonnen graag sturen naar:
Penningmeester Poldervlieg
P/a Dr. Schaepmanstraat 3
1814 RC ALKMAAR

7

Dagje vissen op kosten van de Poldervlieg
Op woensdag 2 mei was het dan zover: mijn prijs, die ik op de
Nieuwjaarsveiling gewonnen had, zou te gelde gemaakt worden.
Natuurlijk heb ik me gehouden aan de voorschriften dat het geld
besteed moet worden om met een vismaat iets te doen dat met
vissen te maken heeft. Ik besloot dat een dag vissen op de Eemhof
een goede besteding van de prijs zou zijn. Alleen, wie zou ik
uitnodigen om die €100,- te verbrassen? Na enig nadenken kwam
ik tot de slotsom dat ik het leuk vond om niet één maar drie maten
uit te nodigen.
Ten eerste Martin de Ligt, gewoon omdat ik dat een aardige kerel
vind waar ik al menig uurtje mee gevist heb. Als tweede Harrie
Wauters als waardering voor het werk dat hij voor de club heeft
verricht en omdat hij zo lekker kan kletsen. En als derde Fred
Schmidt omdat hij degene was die het winnende lot - mijn nummer
dus - op de Nieuwjaarsveiling trok.
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We hadden afgesproken dat Martin om 07:00 uur zou gaan rijden en
dan eerst Harrie, dan mij en daarna Fred zou ophalen. We reden om
ongeveer 07:25 bij Fred weg richting Eemhof. Gelukkig was het
mogelijk om lekker door te rijden en we kwamen even over half
negen aan. Het hek was nog gesloten en we mochten aansluiten in
de rij van wachtenden, want er waren nog meer vroege vogels.
Even voor negenen mochten we naar binnen. Na een bakkie koffie
gingen we snel naar het water, waar we bij de kleine waterloop
begonnen. Het zonnetje scheen dat het een lieve lust was, eigenlijk
iets waar we geen van vieren op hadden gerekend gezien de
weersverwachtingen. Alle vier wisten we onze vissen te vangen en
bleven tot rond twaalven op dit deel van de Eemhof
In de middag werd het jachtterrein verlegd naar het grote meer,
waar we ook allemaal wat vissen wisten te vangen. Het waren
jammer genoeg geen giganten, maar groot genoeg om er een
aantal mee naar huis te nemen. Tot slot gingen we nog een goed
uur terug naar waar we begonnen, om de vermoeide benen en bij
sommigen de rug even wat rust te gunnen door op de aanwezige
blokken zittend nog wat worpen te maken. Om vijf uur was het over
met de pret en moesten we weer huiswaarts.
Al met al was het een heerlijke dag met veel zon, behoorlijk wat
gevangen vis en aardige mensen, wat mij betreft win ik volgend jaar
weer deze eerste prijs. Dat bevalt me beter dan mijn eerder
gewonnen prijs tijdens het schaatsbaanvissen als ‘chef corvee’.
Cor Kluft
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De Vice of Holland: de Piek Nimf van
Nico Limburg
Het is maandag 3 september rond zeven uur in de avond en ik fiets
gehaast in formele werkkleding van het station in Alkmaar naar
Bergen. Uit mijn ooghoek zie ik in de Jan van Scorelkade nummer
28, het huis van Yolanda Limburg. Dat ook Nico er woont, moet je
weten want zowel de telefoongids als het deurplaatje suggereren
dat alleen zij er woont. Eenmaal thuis doe ik snel andere kleren aan
en pak mijn camera om snel terug te fietsen naar dat adres. Er is
maar 30 minuten verstreken tussen de eerste keer dat ik langsfietste
en het moment dat ik aanbel.
De teckel slaat meteen alarm en Nico doet open. We hebben
afgesproken dat ik hem interview voor deze rubriek en een filmpje
zal maken als hij zijn favoriete vlieg bindt. Zijn vice staat in de pas
gerenoveerde achtertuin opgesteld. Zoals je kunt verwachten bij
Nico is alles klaar en tot in de puntjes georganiseerd. De
overenthousiaste teckel is de enige dissonant die hij niet onder
controle heeft.
De favoriete vlieg van Nico is een Piek Nimf. Een onooglijk klein
vliegje waarvan ik me afvraag wat daar nu zo bijzonder aan is. Maar
het is geen gewoon klein vliegje, legt Nico mij uit. Het is voor hem
een echte ‘allrounder’ die hij overal gebruikt, in Nederlandse vaarten
als hij op voorn vist, tot op het IJsselmeer en in stromend
buitenlands water. Soms is het Nico’s eerste keuze, maar andere
keren is het ook zijn ‘last hope’ geweest. En met resultaat, want
Nico ving er een ruisvoorn van 33 cm mee in de vaart voor zijn deur.
In België ving hij er mooie kopvoorn en serpeling mee. En op het
IJsselmeer wist hij als enige van een hele groep vliegvissers knappe
windes te haken aan dat kleine vliegje. Je zou zeggen dat de Piek
Nimf helemaal kwalificeert voor een derde editie van
‘Wondervliegen’ van Leon Janssen.
Nico vertelt dat hij het vliegje zes jaar geleden is gaan gebruiken.
Marcel Piek was op het idee gekomen om een paarlemoeren
kraaltje te bevestigen achter het goudkopje van een Phaesant tail.
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Met nog wat kleinere aanpassingen werd zo de Piek Nimf geboren.
Het kraaltje imiteert het dekschildje van de vlieg en bleek een grote
aantrekkingskracht op vissen uit te oefenen. Het binden gaat vrij
eenvoudig in z’n werk: neem een klein haakje, zet er een
goudkraaltje op en daarachter het paarlemoeren kraaltje. Bindt een
dun koperdraadje in en wikkel een paar fazantfibers als lijfje op de
haak, zodat een staartje uitsteekt voorbij de haakbocht. Draai er
tenslotte enkele wikkelingen van het koperdraadje overheen en
klaar is je Piek Nimf. Bekijk het filmpje waarin Nico alles op eigen
wijze toelicht op onze website (www.depoldervlieg.nl).
Nico gebruikt deze nimf bijna altijd in combinatie met een ‘dropper ‘
als puntvlieg. Dat doet hij puur en alleen om de Piek Nimf in juiste
positie te brengen, want hij vangt daar alles op en zelden of nooit
iets op de ‘dropper’.
Inmiddels is Milco
binnengelopen en helpt hij
me met de opnames van
het bindfilmpje. Milco weet
uit ervaring hoe veeleisend
ik kan zijn als cameraman
en hij coacht Nico bij het
zo natuurlijk mogelijk
acteren. Dan ontvouwt zich
een discussie over
ondergoed. Niet zo vreemd, want vliegvissers delen onderling vele
intieme details. In dit geval betreft het thermisch ondergoed dat
Milco nodig zal hebben tijdens zijn vliegvakantie in Noorwegen. Nico
blijkt niet alleen goed thuis in techniek te zijn, maar weet ook alles
van de confectie voor onze intieme delen. Op de vraag of Milco een
serie Piek Nimfen heeft gebonden voor de Noorse Glomma
antwoordt hij ontkennend. De man van de kleine vliegen heeft
avonden grote patronen zitten binden op advies van de Noorse
instructeurs. Had hij beter naar Nico moeten luisteren en niet alleen
zijn onderbroek, maar ook de Piek Nimf mee moeten nemen?
Bart
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2012 - Weerzien met de Schwarza, kennismaken
met de Saale.
Dit jaar zijn Ruard, Hans en ik naar Thüringen gegaan, waar we ook
al in 2010 waren geweest. Toen lag ons huisje te ver van de
Schwarza af om die regelmatig te bezoeken. We hebben toen wel al
op diverse plekken gevist maar ook interessante plekken laten
liggen. Deze keer hadden we een huisje vlak bij de Schwarza en
een half uur rijden van de Saale, een rivier die ons in 2010 was
opgevallen, maar toen te ver rijden was. Het huisje lag op een
berghelling en was mooi en ruim. Twee jaar geleden hadden we
last van een verwarming die constant op 30 graden stond en pas op
de derde dag uitgezet kon worden. Nu hadden we geen verwarming
maar dat was ook niet nodig. We hebben slechts een keer een
elektrisch kacheltje bij moeten zetten.

Helaas hebben we deze keer teveel kopij. Lees verder op de
website:

www.depoldervlieg.nl
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Onder de Waterspiegel
Op 12 mei vierden wij het 30-jarige bestaan van de Poldervlieg. Die
dag hebben wij kunnen genieten van een presentatie van Paul
Blokdijk over het onderwaterleven. In deze Onder de Waterspiegel
geef ik een beknopte impressie van Paul’s betoog.

Met het vliegvissen is het eenvoudig. Een vooraanstaande
clubgenoot van de Poldervlieg formuleerde het eens zo: ‘of je zoekt
de vlieg bij de vis, of je zoekt de vis bij de vlieg. Maar alleen met de
juiste match begin je te vangen’. Nu is het zo dat de combinatie van
de juiste vlieg en vervolgens de actie die je het kunstaasje geeft in
de regel aanbeten op levert, als er tenminste vis is. Veel
vliegvissers, waaronder ik zelf, vissen volgens een trial and error
methode. Net zolang variëren met vliegen totdat je succes hebt. Met
één oog kijk je in je vliegendoos en met het andere kijk je naar wat
je vismaat aanbindt. Paul geeft ons echter een andere kijk op het
kiezen van onze vliegen. Verdiep je eens in het natuurlijk
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voedselaanbod. De kans dat je met iets vist wat door de vis als
eetbaar wordt getaxeerd, is dan groter.
Wat vissen eten
Vissen hebben zo hun dieetvoorkeuren. Onderstaande tabel geeft
ons een beeld van hun voedselvoorkeur dat op basis van
maaglediging is opgesteld.
Soort

Snoek
Aal
Serpeling
Blankvoorn
Ruisvoorn
Brasem
Baars

Vis

88%
18%

Mosselen
/ slakken

7%
16%
8%

1%
4%
4%

insecten

kreeftjes

Planten

Plankton

8%
29%
32%
11%
41%
20%
54%

4%
36%
22%
14%
9%
51%
41%

10%
26%
55%
48%
23%
1%

2%
12%
1%
2%

Vermoedelijk leven er in het meer waar de maaginhoud van deze
vissen is gedetermineerd veel kleine baarsjes, want grotere baarzen
azen meer op visbroed dan op insecten.
Veel vissers focussen op het lokaliseren van de vis en vervolgens
het uitzoeken waarmee deze vis te vangen is. Met behulp van
entomologie en kennis van de macrofauna – de ongewervelde
diertjes onder het wateroppervlakte - kunnen wij een beter beeld
krijgen welk voedselaanbod er op dat moment voor de vis
voorhanden is. Het voedselaanbod varieert in de biotoop waarin de
vis zich bevindt. Het is afhankelijk van jaargetijde, de waterkwaliteit,
de plantensoorten en vast nog wel een paar andere factoren. Een
heldere kijk op het onderwaterleven is voor vliegvissers essentieel
om gerichter de passende patronen uit de vliegendoos te pakken.
Door met regelmaat het viswater met schepnet en determinatiebak
te lijf te gaan, krijg je een beeld van de voedselbeschikbaarheid.
Het milieu
In de biotoop van de vis zijn een aantal factoren die het
voedselaanbod bepalen. In de hoofdlijn wordt dit bepaald door de
onderstaande punten:
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Stroming
Zuurstof
Licht
Zuurgraad
Voedselrijkdom







Temperatuur
Diepte
Hardheid
Vervuiling
Ondergrond

De voedselrijkdom wordt o.a. bepaald door de hoeveelheid in het
water opgeloste nutriënten zoals van meststoffen (met name
fosfaten en nitraten). De hoeveelheid beschikbare nutriënten bepaalt
weer in belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden voor
waterplanten en algen.
Elk waterdiertje stelt zo zijn eisen aan zijn omgeving en wanneer
aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan, zal het niet meer
voorkomen in dat type water. Aan de hand van de macrofauna kan
vrij nauwkeurig de kwaliteit van het water worden bepaald.
Vervuiling ontstaat als in het water extra voedingsstoffen komen o.a.
door het uitspoelen van mest en door verontreiniging met niet
gereinigd rioolwater. Met een biologische kwaliteitsbepaling kan
nagegaan worden in hoeverre we te maken hebben met schoon of
met vervuild water. Er is een directe relatie tussen voedselrijkdom
van het water, het aantal soorten en het aantal dieren per soort.

Omdat planktondiertjes leven van zwevende algen, is vooral de
productie van algen bepalend voor de hoeveelheid voedsel die voor
vissen beschikbaar is. Vissoorten gebruiken verschillende
strategieën om te overleven. Sommige vissoorten kunnen goed
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omgaan met voedselarme omstandigheden, andere floreren juist
onder voedselrijke omstandigheden. Een aanpassing aan een
beperkt visvoedselaanbod kan bijvoorbeeld een geringe lengte zijn
(stekelbaars, kleine modderkruiper). Immers, hoe kleiner je bent,
hoe minder voedsel je nodig hebt om in leven te blijven. Onder
(vis)voedselarme, heldere omstandigheden kan het voedsel zoeken
op het oog (bijvoorbeeld door blankvoorn en baars) meer opleveren
dan het lukraak filteren van water en het afgrazen van de bodem
(door brasem en karper) of het reageren op de trillingen in het water
via de zijstreep of de reuk. Onder (vis)voedselrijke omstandigheden
kunnen deze laatste voedselstrategieën grote voordelen opleveren.
Het watertype selecteert dus haar bewoners.
De plaats van het voedsel in het water
Veel visvoedsel wordt in de ondieper gedeelten van het viswater
aangetroffen. Dit verklaart voor mij het vissen vanuit het water naar
de kant. Vanzelfsprekend geldt er voor de winterperiode een andere
tabel omdat vissen naar dieper water trekken.

In het voorjaar, zomer en najaar bieden de oeverplanten beschutting
en bescherming van waterdiertjes tegen rovende vissen. De
oevervegetatie is dan ook de verzamelplaats van nimfen die tegen
stengels opkruipen. Men treft er de uitvliegende insecten aan zoals
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haften of eendagsvliegen, kokerjuffers, muggen, elzenvliegen en
libellen. Als je de macrofauna in het water onderzoekt, verdient het
dan ook aanbeveling om in dit gebied het schepnet vanaf de bodem
langs de stengels van de begroeiing omhoog te halen. Op de bodem
die bestaat uit zand, klei of harde veen worden veel bodemdiertjes
aangetroffen.
In zijn presentatie ging Paul verder in op de patronen voor de
kunstvliegen. Voor dit artikel gaat het te ver om ze allemaal te tonen.
Daarom verwijs ik naar zijn boekje ‘Vliegen, Vissen en
Kunstvliegen’ als je meer wilt weten over vliegen en de
bindpatronen.
Jelke
Bronvermelding
 Watertypen deel 3 Sportvisserij Nederland
 Presentatie Macrofauna Paul Blokdijk
 Vliegen Vissen en Kunstvliegen van Paul Blokdijk
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De tip van ……. Fred Schmidt
Tips zijn natuurlijk leuk om te krijgen, maar ook om te geven.
Iedereen heeft zo zijn eigen maniertjes om nog even handiger te
vissen. In deze rubriek zijn al die tips welkom. Sterker, we zijn er
hartstikke nieuwsgierig naar! Of het nu gaat om nieuwe inzichten en
technieken of huis tuin en keukentips om de kosten van een dure
hobby te kunnen drukken, alles is welkom.

Voor deze tip reis ik af naar de Trompstraat in Alkmaar. Fietsend
door de stad kom ik onderweg langs een paar baarsvissers, die de
ene baars na de andere naar boven halen. Ik kon het niet nalaten
om even af te stappen en een praatje te maken. De heren vissen
met shadjes en dat ging echt hartstikke goed. Gezien hun vangsten
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is dit een leuke stek om later zelf nog even langs te gaan. Baars
blijft een prachtige vis om te vangen. En door dit oponthoud stap ik
vijf minuten later dan gepland bij Fred binnen.
Fred is al ruim 60 jaar aan de waterkant te vinden. Hij viste vroeger,
toen hij nog in Petten woonde, veel met zijn vader op de pier. De
vissen werden in de tuin aan de waslijn gedroogd. Later ging hij
vaak palingvissen met een buurman die hem daar veel over leerde.
Fred laat me foto’s zien als bewijs van door hem gevangen
polsdikke palingen die hij rookte in de daarvoor bestemde oven. Al
gauw merk ik dat Fred graag experimenteert. Hij vertelt ‘als ik weer
iets nieuws heb gebonden, dan test ik dat altijd op mijn vijvertje uit.
Daar zitten een paar mooie voorns in en als die toehappen, dan is
mijn patroon goed’.
Fred is nu 15 jaar lid van de Poldervlieg en een fanatieke
vliegvisser/binder. De vliegen die Fred mij laat zien, zijn prachtig. Hij
zegt ‘Jaah, binnen onze club zijn veel goede binders. En ik vind dat
wij daar veel te weinig gebruik van maken. Neem bijvoorbeeld het
intiem binden, daar kunnen de goede binders van onze club veel
kennis aan anderen overdragen. Daar hebben wij dus helemaal
geen dure binders van buiten voor nodig. Laten wij dat geld
gebruiken voor het materiaal dat we nodig hebben voor het binden
van vliegen want wanneer dat op de tafel ligt, kan iedereen veel
sneller binden’. Ik vindt het een fantastisch idee en hopelijk gaat de
activiteiten commissie dit plan uitvoeren..
Als ik Fred vraag hoe hij zijn vliegen bewaart en wijs houdt uit al zijn
vliegen, leunt hij achterover in zijn stoel en zegt: ‘4 X 3’. Normaal
gesproken zou je zeggen dat dit 12 is, maar Fred heeft vier dozen
en in elke doos zit voor drie maanden aan vliegen. Een doos per
jaargetijde dus. Het gaat te ver om al zijn patronen per jaargetijde te
noemen. Fred doet de suggestie om tijdens het intiem binden op
een avond met drie binders vliegen voor het komende jaargetijde te
binden.
Hij laat mij ook nog een prachtige imitatie van een zalmeitje zien dat
hij maakt van kralen en witte maraboe. Het zijn kralen die niet
doorboord zijn en waar hij een klein gleufje in smelt met een hete
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naald. In die gleuf lijmt hij een haak. Het is niet gemakkelijk om aan
dergelijke kralen te komen. Je moet er gewoon tegen aan lopen en
er mee aan de slag gaan, is zijn devies.

Zalmeitje van kralen
Fred wil ook nog wat vertellen over het bewaren van streamers,
vooral de grote bontstreamers. Vaak is het zo dat je lang bezig bent
om die jongens goed nat te krijgen zodat ze dieper door het water
gaan. Daarom heeft Fred die vaak bij zich in een afsluitbare
drinkbeker zoals schoolkinderen die gebruiken. Die beker vult hij
met water. De streamer is dan goed nat wanneer hij aan de
waterkant staat. Als hij een streamer wisselt, zit hij gelijk goed op
diepte. Het grote voordeel is dat je geen visstek verstoort met een
drijvende bontpluim.
Voordat wij het weten is het al weer laat geworden. Ik bedankt Fred
voor de tips en mooie verhalen en fiets weer richting huis.
Jelke
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Dertigjarig jubileum
‘Wat hebben we toch een prachtige club en wat hebben we toch een
geweldige groep leuke en enthousiaste leden’ liet voorzitter Willem
Gravemaker zich ontvallen toen we op 12 mei nog even zaten na te
kletsen in het clubgebouw van de IJsclub in Sint Pancras. Willem
had natuurlijk volkomen gelijk, de viering van het dertigjarig jubileum
van De Poldervlieg was zojuist voortreffelijk verlopen, en als één
van de belangrijkste organisatoren, mag je dan best even
nagenieten en zwelgen in je succes…
Het was dan ook een dag om in te lijsten, want werkelijk alles
werkte- en zat mee, om er een geslaagde dag van te maken. Het
organisatiecomité had een prima geheim gebleven programma in
elkaar gedraaid dat stond als een huis. Eerst was er een presentatie
over de verschillende insecten en andere kleine waterdieren, die je
in ons land kunt tegenkomen, door onze speciale gasten Paul en Jo
Blokdijk. Na deze presentatie togen de leden zelf in kleine groepjes
met fijnmazige netjes en ondiepe fotobakken naar de waterkant om
te zien welke insecten er zoal in de ijsbaan voorkomen. Dat bleken
er verrassend veel te zijn, en dankzij de uitstekende uitleg van Paul
Blokdijk, dé autoriteit op dit gebied, kregen we een prima beeld van
gezondheidstoestand van het water. Naast larven van
langpootmuggen, dansmuggen en muggenpoppen, werden er
vlokreeftjes, zoetwaterpissebedden, watermijten, duikerwantsen,
larven van waterjuffers en nimfen van eendagsvliegen of haften
gevangen en zelfs een kokerjuffer. Met de kwaliteit van het water in
de ijsbaan zit het dus wel snor. Een ander groepje, dat behoefte
had aan het verbeteren van de werptechniek, kreeg ondertussen
wat fijne kneepjes te zien en onderricht van begenadigd
werpinstructeur Richard Verbeek, die natuurlijk jarenlang zelf lid
geweest is van onze club.
Na het nuttigen van een broodje was het tijd voor het
middagprogramma, waarin er uiteraard werd gevist in de ijsbaan.
Hier werd ook nog een leuke wedstrijd met verrassende prijzen aan
gekoppeld. Zo wachtte de winnaar(s) van de derde prijs een diner
voor twee, werd de winnaar van de tweede prijs een uitje in het
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vooruitzicht gesteld en zou de man of vrouw die de meeste vis wist
te vangen een weekend krijgen.
Er werd vanwege dit prijzenpakket behoorlijk fanatiek gevist door
een ieder, zo viel mij op, daarom was het des te vermakelijker om te
zien dat de winnaars van de derde prijs, Nico en Mark een
tweepersoonsmaaltijd van Knorr ontvingen, Martin de Ligt een zak
uien kreeg, en de verbouwereerde winnaar Ferry Hoogakker het
blad ‘Weekend’ in zijn handen gedrukt kreeg…
.
In de middag werden ook de prachtige badges aan de leden
uitgereikt, die speciaal ter gelegenheid van dit jubileum waren
vervaardigd. Hierbij viel Joost Stolk, als oudste lid van onze club, de
eer ten deel als eerste een tweetal exemplaren in ontvangst te
mogen nemen. Het was ook leuk om in de middag oud-leden en
mensen van het eerste uur zoals Chris Sijm en Theo Mientjes te
mogen verwelkomen.
Een serieus wedstrijdelement in het middagdeel was het
precisiewerpen onder de bezielende leiding van Richard Verbeek.
Hier ontpopten enkelen zich, ondanks de toch wat harde wind, tot
echte kanjers op het werpgebied, door de vlieg feilloos in de ringen
te werpen. Aan dit onderdeel waren wel degelijk echt leuke prijzen
verbonden. Milco Dobbeling toonde zich op dit onderdeel een ware
meester.
Na zo’n uitgebreid en druk programma werd het inmiddels tijd om de
inwendige mens te versterken en toog een ieder naar de barbecue
en de rijsttafel. Onder het genot van een hapje en een drankje
werden er natuurlijk weer de nodige sterke visverhalen en
dergelijke uitgewisseld. En zo kwam er na het eten een einde aan
een wel heel erg geslaagde dag.
Rest mij slechts om de diegenen die zich met het organiseren van
deze prachtige dag hebben beziggehouden, zoals Willem, Marcel en
Jelke en iedereen die er verder zijn steentje aan heeft bijgedragen
te bedanken! En nu maar op naar het volgende jubileum!
John Hagens
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Dagboek van een Poldernimf, deel III
‘De levenscyclus van nimf tot vlieg is gemiddeld 1 tot 2 jaar
afhankelijk van het soort vlieg’. Deze wijsheid heb ik van de
bijzonder boeiende presentatie van Paul Blokdijk die hij gaf tijdens
de viering van ons 30 jarige jubileum. Ik was dan ook behoorlijk
gemotiveerd om tijdens mijn vakantie een forel of vlagzalm op
stromend water te vangen met een door mij zelf gebonden droge
vlieg. Het resultaat vertel ik later in dit verhaal. Eerst wil ik het
hebben over Peking eend en Baggelhuizen. Het vissen op deze
forellenvijver is voor diverse clubleden jaarlijks een vast uitje, wat
wisselende resultaten en ervaringen oplevert. Als nieuw lid leek mij
dit een prima gelegenheid om viservaring op te doen, dus schreef ik
mij in voor het volle weekend met overnachting. Een goede
voorbereiding is het halve werk dus bond ik enkele vliegen voor dit
doel, met als ultime killer de Baggel Yellow van Meester Martin.
Die zaterdag word ik om 06.00 met al mijn vliegvisspullen,
waaronder twee hengels en twee drijvende lijnen, door Willem in
zijn bolide opgehaald. Ik pas er nog net bij, want zowel Willem als
Nico hebben hun bellyboot ingeladen. De stemming zit er echter
goed in en dat is maar goed ook gezien de afstand. Na twee en half
uur rijden inclusief korte stop komen we aan bij het water. Andere
leden zoals Martin, Frits, Hans, Jan en Ronald zijn al aanwezig.
Iedereen hijst zich direct in zijn waadpak en maakt zijn hengels
gereed. Ook ik trek mijn waadpak aan, maar als ik klaar ben, is
iedereen weg. Pas bij het meer aangekomen zie ik diverse leden
vissend in het water staan of in de bellyboot dobberen. Bij de
bellyboot van Willem valt het me op dat het ventiel wordt afgedicht
met een werplood voor zeevissen? Even denk ik iets op de bellyboot
te lezen wat leek op ‘titanic’ maar dat zal wel verbeelding zijn
geweest. Later op de dag blijkt Willem toch een nat pak te hebben
omdat zijn boot langzaam leeg liep. Terwijl iedereen druk aan het
werpen is, bind ik mijn Baggel Yellow aan de lijn en waad
voorzichtig het water in. Zo begin ik ook met werpen en
binnenstrippen. Na anderhalf uur vissen heb ik geen enkel resultaat.
Ik probeer allerlei vliegen uit die ik weer verlies door werpfouten.
Ondertussen vangt Nico goed en ook Frits en Hans boeken
resultaat. Ik zie dat Meester Martin diverse vissen verspeelt, maar

23

alleen Willem is mijn lotgenoot in het niets vangen. Mijn eerste dag
vissen op Baggelhuizen blijft vruchteloos.
De huisjes blijken prima te zijn uitgerust met veranda, tafel buiten en
binnen, keuken en vijf bedjes. Genoeg ruimte dus aangezien we
maar met drie personen in het huisje slapen. Eerst nuttigen we
gezellig een biertje met nootje, worstje en toastje. Daarna gaan we
naar de bekende Chinees. Frits heeft toch wel wat bedenkingen bij
het buffet omdat de Peking eend afgelopen jaren altijd op was terwijl
hij dat toch het lekkerste vindt. Ik vertel dit aan de serveerster die
onze bestelling opneemt. Hierom wordt hartelijk gelachen terwijl
Frits verontschuldigend het verhaal aan de serveerster uitlegt. Maar
het bakje Peking eend is nimmer zo snel aangevuld als deze avond.
De stemming zit er in en mij wordt verzekerd dat ik morgen ga
vangen: daar zorgen wij voor.
De volgende ochtend heb ik een kleine verrassing voor de overige
Baggelhuizers. Aangezien Ruard dit jaar niet mee is, heb ik zijn
traditie om ’s morgens een eitje te bakken overgenomen. Terug bij
het meer biedt Hans een langzaam zinkende lijn van hem aan om
wat dieper te kunnen vissen. Ook blijft hij bij mij in de buurt om
aanwijzingen te geven hoe de vlieg binnen te strippen. Ik krijg zelfs
een vlieg van hem aangeboden waarmee hij net een forel ving. Vijf
minuten later vangt hij met een andere vlieg nog een vis, dus aan de
vlieg ligt het niet echt. Die dag staat er een gure wind wat het
werpen extra lastig maakt. Ik werp de hele dag en vang niets. Om
kwart voor vier loop ik langs de vogelput waar de wind pal op staat.
We hebben afgesproken om vier uur te stoppen en naar huis te
rijden in verband met het avondeten. De wind gaat even liggen en
ik denk: nog een keer proberen en dan stop ik. Ik werp en …..SHIT
ik heb beet! Ik vergeet ter plekke alle regels behalve wat Martin mij
heeft geleerd: ‘houd altijd de lijn strak’. De door mij gehaakte forel
springt volgens het boekje uit het water en kort daarna land ik hem
in mijn gloednieuwe net. Tot mijn spijt is er geen clublid in de buurt
om mijn vreugde mee te delen. Alleen een vader en zoon die 20
meter naast mij met de spinhengel achter elkaar forellen
binnentakelen zijn getuige van mijn vangst. Zij feliciteren me ermee
en maken een foto met mijn telefoon. Met moeite weet ik als grote
vent mijn tranen te bedwingen. Als ik later andere leden tegenkom,
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zijn hun gelukwensen mijn deel. Willem maakt, gehaaid als hij is,
vervolgens (mis)(ge)bruik van mij emotionele toestand en strikt mij
voor de functie van penningmeester. Ik zal Baggelhuizen niet snel
vergeten en de forel?..... die smaakte uitstekend nadat ik hem heb
gerookt op mijn Weber BBQ.

Tijdens de zomervakantie ben ik naar Karinthië in Oostenrijk
geweest. Mijn laatste vliegbindles voor de vakantie was bij Fred Vet
en bij hem heb ik een speciale vlieg voor mijn vakantiebestemming
gebonden. Thuis bind ik nog enkele van deze door Sepp Prager
ontworpen vlieg. Voor ik ga vissen op de beroemde Gail wil ik eerst
nog wat oefenen met werpen bij de Presseggersee (het meer
waarbij wij kamperen). Ik werp mijn wolletje in het water en héé, het
wolletje wordt gepakt. Dit herhaalt zich een paar keer dus de
volgende dag doe ik er een haakje aan met de Karinthië vlieg. Ik
vang zo een stuk of vijf kleine visjes die ik niet helemaal heb kunnen
determineren. Maar zo vang ik wel mijn eerste vis op een zelf
gebonden vlieg, dus kan de fles Whisky op tafel. Met dezelfde vlieg
ga ik vol goede moed naar de Gail. Het water is troebel en de
stroming is sterk. Ik werp en vang de hele dag niets. Weer ga ik op
pad en zoek een klein stroompje die uitkomt op de beroemde Gail.
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Ik zie vis en wil vangen. De bomen eromheen spelen mij parten en
de kanten zijn hoog en stijl. Later probeer ik het nog op de Gail zelf
maar mijn vlieg komt vast aan een tak. Als ik hem probeer te
redden, stap ik in een gat en weet mij ter nauwer nood vast te
grijpen, anders was dit avontuur wat minder goed afgelopen.
Regelmatig voel ik een prik en word langzamerhand lek gestoken
door muggen met als resultaat dat ik de volgende dag bij de dokter
een penicilline kuur krijg vanwege gezwollen handen, knie, nek etc.
Ik doe een derde en laatste poging om te vissen, want het gezin wil
ook wat anders doen. Ik ga naar een klein stroompje zonder bomen,
maar wel met hoog gras en zie regelmatig vis een vlieg van het
wateroppervlak grijpen. Dit biedt kansen en ik werp enkele droge
vliegen in het water waaronder de beroemde Karinthië vlieg. Helaas
levert het niet het gewenste resultaat op. Ik ga het riviertje verder af
en beland vervolgens bij een kwekerij. Dit was niet mijn bedoeling
maar ik wil graag vis mee nemen en dus maak ik gebruik van de
mogelijkheid om met mijn vliegenlat de regenboogforel uit de
kweekbak te vissen. Ik haal er zo’n acht stuks achter elkaar uit en
selecteer de mooiste exemplaren voor op de BBQ. De rest valt ‘per
ongeluk’ van mijn haak omdat teruggooien niet toegestaan is.
Eenmaal weer thuis ben ik fanatiek gaan binden met een lijst van
vliegen die ik in mijn doosje wil hebben. Ik heb nog veel te leren
maar dat is ook meteen het leuke aan het vliegvissen. Inmiddels
heb ik wel het stadium van emerger bereikt op weg naar een
volwassen poldervlieg.
Tot de volgende keer.

Poldernimf (Erik van Soest)
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Boekbespreking: Negen vliegen; wat ze voorstellen, hoe je
ze bindt en hoe je er mee kan vissen, door Paul (Pablo)
Blokdijk
Paul Blokhuis is een aardig mens die goed kan vertellen en
uitstekend op de hoogte is van hoe het bij vliegvissen toegaat. In
Nederland en daarbuiten. We kennen hem ook van de lezingen voor
de Poldervlieg. Een flink aantal uitgaven van de VNV staan op zijn
naam. Zo ook Negen vliegen.
Het boek is opgebouwd aan de hand van negen vliegen. Deze
vliegen hebben zijn voorkeur en hij heeft er natuurlijk veel mee
gevist. Ik denk dat iedereen zoiets wel krijgt na een flinke tijd
vliegvissen, vaak is het maar een handvol. Genoeg voor bijna alle
omstandigheden. Het is vaak zo, niet altijd, dat een patroon
meerdere nabootsingen kan voorstellen. Veel eendagsvliegen zijn
na te bootsen door b.v.de Parachutewing van Paul te variëren in
kleur en grootte. Het is niet altijd zo. Een Duikerwants/Corixa
patroon, heeft maar 1 doelinsect. Soms gebruik je een
fantasievlieg waarvan je niet weet wat hij nabootst.
De hoofdstukken van het boek dragen vliegennamen. Paul legt uit
welke nabootsing het is met daarbij zijn bindpatroon, prima plaatjes
en beschrijving. En dan het leukste en spannendste: visverhalen
over het inzetten van de betreffende vlieg. Hij is een goede verteller
die in meest korte zinnen beeldend schrijft over vissen op Bonefish
op de ‘flats’ in Mexico (Pablo), over forel-en vlagzalmvissen op
kleine Noorse rivieren of over voornvissen in de beken van de
Achterhoek. Je ziet het allemaal voor je.
Het is geen boek om in een keer uit te lezen. Af en toe een
hoofdstuk/vlieg of een verhaal is voor mij in ieder geval het beste.
Niet alles heb ik al gelezen maar het hele boek gaat uit, dat weet ik
zeker. Het boek kan richtinggevend zijn voor nieuwe vliegvissers die
oplopen tegen de enorme zwerm kunstvliegen. Mij inspireerde het
tot het maken van een nabootsing van de duikwants die ik
binnenkort ga uitproberen hoewel het volgens Paul nu niet de beste
tijd is voor dat patroon.
Het boek is enorm aanbevolen.
Dirk Barendregt
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