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FINT IK LEUK!
VLIEGVISPRET AAN DE NIEUWE WATERWEG

et vliegvissen op fint is een typische 
zomervisserij die grofweg van mei 
tot eind september loopt. Net als de 
zeebaars trekt deze vis naar de Ne-
derlandse kust als de zeewatertem-

peratuur boven de 11 graden komt. Finten paaien op 
zandbanken in de riviermondingen en blijven daar ver-

volgens de hele zomer hangen. Dat is dus precies de 
plek waar je de meeste kans maakt op zo’n ‘Nedertar-
pon’. Bij de Nieuwe Waterweg, pier van Hoek van Hol-
land en het sluizencomplex van IJmuiden is de fint 
prima te vangen met de vliegenhengel. Dat hoeft niet 
ingewikkeld te zijn, mits je een aantal basisregels in 
acht neemt.

Fint wordt ook wel de tarpon van het Nederlandse kustwater genoemd. 
Zijn luchtacrobatiek tijdens de dril levert zeker aan de vliegenhengel 

een hoop spektakel op. Rotterdammer Paul van den Driesche legt in dit 
artikel stap voor stap uit hoe het vliegvissen op fint in zijn werk gaat.  
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Paul vist hoofdzakelijk langs de Nieuwe Waterweg – een populair gebied bij vliegvissers. Toch hoef je volgens de Rotterdammer niet bang te zijn 
dat er een gebrek is aan stekken. “Alleen al op de Landtong van Rozenburg, waar ik zelf veel vis, heb je kilometers aan stekken. Meestal concentreer 
ik mij op de kribben rond de Maeslantkering.” Toch kun je volgens Paul ook zonder kribben al snel zien of een stek interessant is. “Let goed op het 
water: regelmatig zie je scholen jagende finten springen. Al is dat geen garantie dat je ze vangt: soms zie je actieve vis en vang je ze niet. Maar een 
plek met een zandbodem en een stroomnaad binnen werpbereik is altijd interessant.”

>> LICHTE HENGEL 
Finten zijn schitterende sportvissen die de gekste capriolen uithalen tijdens de 
dril. Om hiervan optimaal te genieten, moet je niet te zwaar vissen: “Het zijn 
nou eenmaal geen echte tarpons en ze worden hooguit 60 cm groot. Een aftma  
#6 tot 7 is daarom ruim voldoende, want zo heb je nog veel plezier tijdens de 
dril. Met deze relatief lichte hengel ben je ook een zeebaars of zeeforel die er 
tussendoor loopt ook nog wel de baas.” Om afstand te kunnen maken, gebruikt 
Paul een 9,5 tot 10 voets hengel en zit op de zouwaterbestendige reel een zink-
lijn. “Vanaf Di5 zit je goed. Als leader gebruik ik 25/00 nylon van maximaal een 
meter lang dat direct aan de hoofdlijn geknoopt zit.”

>> NIÉT AAN HET 
OPPERVLAK
De reden waarom Paul met een zinklijn 
vist, is dat hij zijn vlieg dichtbij de bodem 
wil presenteren. “Veel vliegvissers gaan 
in de fout door hun vlieg te hoog aan te 
bieden en raken gefrustreerd omdat ze 
niks vangen. Je ziet finten vaak aan het 
oppervlak, maar vangt ze doorgaans juist 
een stuk dieper.” Paul’s tactiek is haaks op 
de stroming of een klein beetje stroom-
opwaarts werpen, en direct binnenstrip-
pen. “In de kribvakken van de Nieuwe 
Waterweg staat een aardige keerstroom 
die je lijn pakt en hem vrij snel richting 
de bodem drukt.” Vervolgens stript hij de 
vlieg op een behoorlijk tempo binnen. 
“Omdat het vaak nog geen twee meter 
diep is, trek je de hoofdlijn dan deels over 
de bodem. Dat is op een zandbodem geen 
probleem. Vis je boven steenstort, dan kun 
je uiteraard beter iets hoger vissen.” 

>> OPVALLENDE 
KLEUREN
Over de gebruikte vliegen is Paul 
heel stellig: “Een eenvoudige vlieg 
in de kleur chartreuse. Meer heb 
je niet nodig. Hoe feller groen, des 
te beter. In mijn vliegendoos zitten 
zelfs wat fluorescerende vliegen.” 
Zijn vliegen bindt hij op een zout-
water bestendige haak (Gamakatsu 
LS5213) maatje zes tot acht met plat 
geknepen weerhaak. Het binden van 
een fintvlieg is vrij eenvoudig: “Ik 
maak ze met een beetje dubbing, 
een opvallend kraaltje en een klein 
beetje flash.” Zolang het maar op-
valt, luidt het motto van Paul. “Er zit 
zomers zoveel fint, dat er voedsel-
nijd is. Zelfs als je een vis lost, heb je 
daarna vaak binnen de kortste keren 
opnieuw beet.”

>> LAAGWATER 
Omdat het vliegvissen op fint een actieve visserij is, neemt Paul altijd zo min 
mogelijk materiaal mee: een doosje vliegen, onthaaktang en een waadpak. Hij 
vist uitsluitend wadend en begint zijn sessies met laagwater. “Alleen op die 
manier komen de stroomnaadjes, en daarmee de vissen, binnen werpbereik. 
Met hoogwater zit de vis meestal te ver weg voor de vliegvisser en zit je met 
een stenen dijk in je rug, wat het werpen lastig maakt.” Verder is een strip-
mand onmisbaar: “Je vist op stromend water dus zonder stripmand wordt je 
lijn meegenomen door de stroming. Dat gaat ten koste van de werpafstand en 
zorgt voor knopen in je zinkende lijn.”

>> IN HET WATER ONTHAKEN 
Fint is een spectaculaire, maar ook kwetsbare sportvis. “Eigenlijk los ik ze het 
liefst als ze eenmaal voor mijn voeten liggen, vandaar de weerhaakloze haak. 
Dat klinkt gek, maar is voor deze vissen het best. Zodra je ze stevig beetpakt, 
verliezen ze schubben en is er kans dat je ze beschadigt. Dat voorkom ik 
liever.” Bovendien hebben finten enkele vervelende stekels waaraan je je lelijk 
kunt prikken. “Daarom heb ik voor de zekerheid ook altijd een speciale hand-
schoen aan.” Zijn vliegen bindt Paul altijd zo dat de eerste anderhalve millime-
ter vanaf het haakoog vrij is van dubbing. “Op die manier onthaak je ze met 
een tangetje eenvoudig in het water en kun je direct weer verder vissen. De lol 
van de aanbeet en het drillen is tenslotte het belangrijkste bij deze visserij.”

>> VEILIGHEID 
Tot slot een niet te onderschatten onderdeel van het fintvissen aan de Nieuwe 
Waterweg: de scheepvaart. “Mijn advies: ga nooit alleen vissen maar altijd met 
een vismaat op pad of bij een groepje andere vissers staan.” De boten die passeren 
zorgen voor een hoop golfslag. Het water wordt eerst het kribvak uitgezogen en 
daarna met veel geweld weer richting de kant geduwd. “Dat kan tot gevaarlijke 
situaties leiden als je te ver in het water staat. Wij vissen daarom altijd met een 
groepje en waarschuwen elkaar als er een boot aankomt.” Hij raadt aan om na 
elke worp achter je te kijken of er een boot aankomt en bij twijfel richting de kant 
te lopen. “En ga ook nooit ver óp de strekdammen staan. Daar maak je je door de 
gladde stenen namelijk niet snel uit de voeten, met alle gevaren van dien.”

>> STEKKEN ZOEKEN

Paul zweert bij een Di5 zinklijn.

Tussen de kribben 
van de Landtong van 
Rozenburg vind je de 
echte hotspots.

Houd de scheepvaart goed in de gaten en ga nooit alleen op pad.

Fint is kwetsbaar en kun je dus het beste in het water onthaken.

Een weerhaakloze 
vlieg in de kleur char-
treuse werkt altijd!


