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V

de Grens OVer naar 
de eiFel en HeT saUerland

Het is voorjaar: de temperatuur stijgt en de natuur 
ontwaakt. insecten worden actief en vissen vreten zich 
vol aan deze overvloed. dit is misschien ook wel de 
mooiste tijd van het jaar om er met de vliegenhengel op 
uit te trekken. Zeker om te gaan vliegvissen op forel in 
stromend water. daarvoor wippen we net de grens over 
naar duitsland.
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lak over de grens liggen 
vele beken waar met de 
vlieg kan worden gevist 

op salmoniden zoals vlagzalm en 
bruine forel. Na een kleine drie 
à vier uurtjes rijden vanuit het 
midden van Nederland, hang je al 
over de reling van een brug in het 
heldere stromende water te staren. 
Kijkend of je vis ziet zwemmen. 
Het is mogelijk om een dagje heen 
en weer te rijden, maar het is leu-
ker om er samen met een vismaat 
een weekendje van te maken. En 
dan s’ avonds zo’n lekker Duits 
biertje drinken. Hoewel de prijzen 
voor vergunningen in Duitsland de 
laatste jaren fors zijn gestegen, zijn 
de kosten voor eten, drinken en 
overnachten nog zeer schappelijk.

VerGUnninGen in 
dUiTsland
Om te mogen vissen in Duits-
land heb je een Duitse staatsakte 
(Jahres-/Fünfjahresschein) en een 
vergunning van de visrechtheb-
bende (Erlaubnisschein) nodig. 
Een Fischereischein kun je op het 
gemeentehuis kopen – vaak alleen 
’s ochtends en meestal niet op 
zaterdag. Zorg er daarbij voor dat je 
een pasfoto en legitimatiebewijs bij 
je hebt. Zonder een Fischereischein 
kun je geen vergunning kopen! 
Adressen waar je een vergunning 
kan aanschaffen zijn op internet te 
vinden. Het intikken van het woord 
‘angeln’ en de naam van de beek 
op google levert vaak al de nodige 
informatie op. 

in het vroege voorjaar. Het gesloten 
seizoen van de forelbeken loopt 
meestal van 15 oktober tot 15 maart.

MaTeriaal
De vliegvisspullen die we in Neder-
land gebruiken voor het vissen op 
ruisvoorn en blankvoorn, kunnen 
prima worden gebruikt in de Duitse 
beken. Een Aftma 4 of 5 vliegen-
hengel, een drijvende lijn en een 
standaardleader met een 14/00 punt 
is prima te gebruiken. Lieslaarzen of 
een waadpak zijn wel noodzakelijk. 
Daarbij heeft een waadpak de voor-
keur omdat dit meer mogelijkheden 
biedt: vissen in stromend water 
wordt bijna altijd wadend gedaan.

VlieGen
Ook de vliegen die we in Nederland 
gebruiken, voldoen prima op het 
stromende Duitse water. Wel wordt 
er vaak met de wat kleinere maten 
gevist. Als droge vlieg kunnen 
Red Tag’s, kokerjuffer-imitaties en 
eendekontvliegen worden gebruikt. 
Hoewel het vissen met de droge 
vlieg bijzonder leuk is om te doen, 
kan met de nimf vaak veel meer 
worden gevangen. Ik zou dan ook 
niet op stap gaan zonder een goed 
met goudkopnimfen gevulde vlie-
gendoos.

sTrOMend WaTer
Stromend water is altijd in bewe-
ging en de vis in beken maakt hier 
dankbaar gebruik van. Het voedsel 
wordt naar ze toe gebracht door 
de stroming. Daar maken we als 
vliegvisser ook weer gebruik van bij 
het vissen. 
Met de droge vlieg wordt bijna alleen 
stroomopwaarts gevist. Bij deze ma-
nier van vissen wordt continu losse 
lijn binnen gestript. De aanbeet op 
een droge vlieg is duidelijk waar te 
nemen en spreekt voor zich. 
Met de nimf kan dat zowel stroom-
opwaarts als stroomafwaarts. Wordt 
een nimf gepakt, dan kun je dat zien 
doordat de punt van de vliegenlijn 
plotsklaps stroomopwaarts schiet. 
Een beetverklikker kan daarbij erg 
handig zijn om de aanbeet sneller op 
te merken. Stroomafwaarts vissend 
houd je je lijn strak en laat je de 
stroming weer het werk doen. Een 
aanbeet valt eenvoudigweg niet te 
missen.
Als je een beetje ervaring hebt met 
het vliegvissen in Nederland, dan 
pak je het vliegvissen op stromend 
water snel op. Deze manier van vis-
sen is relatief simpel, maar super-
leuk om te doen. n

E	De natuur roept om het stroomopwaarts 
te zoeken waar betere paaigronden 
liggen. Dit heeft elk jaar weer een 
enorme migratie van allerhande 
vissoorten tot gevolg.

Daarbij is de Nederlandse website 
www.wizardoffishing.com ook een 
prima hulp voor de ideale start van 
een vistrip net over de grens.
Bij het plannen van een vistrip 
dien je ook rekening te houden 
met de gesloten tijd – al is die in 
dit geval al weer voorbij. Forellen 
paaien in de winter en vlagzalmen 

Zalmen in buitenlandse bergbeekjes springen tijdens hun paaitrek met krachtige 
slagen tegen heftige stroomversnellingen in. deze capriolen zijn echter niet 
exclusief voorbehouden aan de familie der zalmachtigen. Ook blankvoorn, winde, 
kopvoorn en snoek springen graag om op hun plaats van bestemming te komen. 
Jan Kamman levert het bewijs met deze schitterende fotosessie die hij bij een 
sluis in het midden van nederland maakte.

sPrinGende Windes

F	Deze winde gehoorzaamt aan de roep 
van de natuur en springt uit alle macht 
tegen de harde stroming van de stuw in. 
Dat betekent in dit geval dat hij minstens 
een halve meter hoog moet springen.

E	De makkelijkste weg is dit echter 
allerminst! Een paar meter naar links ligt 
namelijk een goed optrekbare vispassage 
waar duizenden andere vissen wel 
succesvol gebruik van maken. Voor de 
zoveelste keer valt de vis terug in het 
kolkende water.

F	Onvermoeibaar blijft de dappere vis het 
echter proberen. Telkens weer strandt hij 
met z’n kop vol in de massa water die 
zich over de rand van de stuw een weg 
naar beneden baant. Zou het ooit lukken 
hogerop te komen?

E	Na ruim dertig verwoede pogingen 
is het dan toch plotseling raak. Met 
een krachtige staartslag werpt de vis 
zich eindelijk hoog genoeg en tegen 
de stroming in kan de tocht worden 
voortgezet.


