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4. Wikkel met de pauwenfibers het lichaam.
7. Knip het pluis van de veer en zet het met enkele 
wikkelingen vast. 10. Knip de binddraad kort af en de vlieg is gereed

et jaar is bijna om en de winter 
nadert, maar de herinneringen 
aan het afgelopen voorjaar zijn 

nog vers. Het beeld van vliegvissende 
vrouwen is er daar één van. Toch hoef 
ik voor dit beeld niet uitsluitend in mijn 
geheugen te graven, want als ik nu aan de 
waterkant om me heen kijk, zie ik steeds 
meer vrouwen die vliegvissen.

Passie delen
Twee dames die het werpen met de vlie-
genhengel demonstreren, omgeven door 
een hele groep vrouwelijke gelijkgestem-
den. Dat beeld is me sinds het voorjaar 
in het bijzonder bijgebleven. Misschien 
wel omdat ik zowel aan de oevers van 
forellenplas De Bernisse als op de vlieg-
visbeurs EWF in het Zuid-Duitse Schloss 
Pertenstein dames in de weer zag met 
hun vliegenlijnen.
Vrouwen die werpdemonstraties geven 
op hengelsportbeurzen in Europa waren 
tot nog toe schaars. Maar de magie die op 
het EWF ontstond, was de moeite van het 
wachten waard. Als Goodwill Ambassador 
van de IWFF, de International Women of 
Fly Fishing, is het mijn missie om mijn 
passie voor het vliegvissen te delen met 
het publiek en vrouwen en kinderen te 
inspireren om deze fascinerende sport op 
te pakken. De inspiratie hiervoor kreeg ik 
van auteur en fotograaf Rudy van Duijn-
hoven, met wie ik de afgelopen zeven jaar 
een groot aantal vliegvis- en hengelsport-

VliegVissende Vrouwen: vol van plezier en magie
de oprichting van de eerste nederlandse Vliegvisclub voor Vrouwen 
(enVV) was op 8 mei dit jaar een feit. een bijzondere dag waarop de 
kersverse vereniging de persoonlijke felicitaties van Prinses Maxima 
mocht ontvangen. Kate Blubaugh was bij de oprichting betrokken en 
bracht hoopvolle initiatieven uit de Vs mee, waaronder een retraite 
voor vrouwen met borstkanker. 
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beurzen heb bezocht. Hij was het die me 
aanmoedigde om de microfoon ter hand 
te nemen, het werpen te demonstreren 
en er les in te gaan geven. De deuren die 
hierdoor open gingen, hebben mij de 
kans geboden om mijn missie als ambas-
sadeur voor het vliegvissen voor vrouwen 
verder uit te bouwen.

Vissen en geneZen
In dat opzicht was de oprichting van de 
Eerste Nederlandse Vliegvisclub voor 
Vrouwen een van de hoogtepunten dit 
jaar. Op 8 mei hieven we langs de oevers 
van Forellenplas De Bernisse onze glazen 
op deze bijzondere gebeurtenis. Niet in 
de laatste plaats omdat we de persoon-
lijke gelukswensen van H.K.H. Prinses 
Maxima, zelf fanatiek vliegvisser, moch-
ten ontvangen!
De club heeft inmiddels de eerste bijeen-
komsten en een visreis naar Denemarken 
achter de rug en is nu bezig met het op-
zetten van een Casting for Recovery (CFR) 
retraite. Zo’n retraite is een ontspannen 
weekend in afzondering van de buitenwe-
reld speciaal voor vrouwen met borstkan-
ker of die hiervan herstellende zijn. Het 
programma is bedacht in Amerika en om-
vat advies, voorlichting én vliegvissen. Het 
resultaat is een geestelijke en lichamelijke 
opkikker tijdens het genezingsproces. 
Inmiddels biedt CFR wereldwijd jaarlijks 

vele retraites aan. De eerste retraite vindt 
plaats op 11, 12 en 13 september 2009. 
Zodra de ENVV meer informatie heeft 
over deze eerste retraite, lees je hier meer 
over in onder meer Sportvissersmagazine 
Beet, Hét Visblad en op: www.forellen-
plasdebernisse.nl. 

saMen Vissen
Je kunt je afvragen waarom er speciale 
vliegvisclubs voor vrouwen worden opge-
richt. Ik houd zelf heel erg van de energie 
waarmee vrouwen worden omgeven. Die 
vrouwelijke energie staat voor ‘plezier en is 
vol van magie’. Samen vissen we, hebben 
we plezier en leren we van elkaar – en daar 
maak ik graag deel van uit. Een vliegvis-
club voor vrouwen biedt ook een veilige 
omgeving waarin ze onderling het vliegvis-
sen kunnen uitproberen en onder de knie 
krijgen. Ze vinden het gemakkelijker om 
met vragen of problemen aan te kloppen 
bij andere vrouwen dan hulp te vragen aan 

mannen. Bovendien is een club een goede 
basis van waaruit onbekende wateren 
bezocht en bevist kunnen worden. Om 
zich verder te bekwamen in het vliegvissen 
doen ook steeds meer vrouwen mee aan 
wedstrijden. Zo doen er momenteel twee 
dames mee aan de voorronden van het NK 
Vliegvissen. Naast het competitie-element, 
zijn ook het versterken van vriendschap-
pen en het zich bevinden onder gelijkge-
stemden redenen om aan wedstrijden deel 
te nemen.
Tenslotte rest nog de vraag: waarom spe-
cifiek vliegvissen? Voor veel vliegvissers is 
meer dan de helft van het plezier van deze 
visserij terug te voeren op de mooie omge-
ving waarin wordt gevist. In de vrije natuur 
worden de zintuigen geprikkeld en beleef 
je het wisselen van de seizoenen intens. 
En na het vissen resten de vele plezierige 
herinneringen aan alles wat je hebt gezien, 
gehoord en gedaan. Voor mij is het vlieg-
vissen een haast meditatief rustpunt. In 
harmonie met de natuur kan ik de gebeur-
tenissen in mijn leven op een rij zetten en 
allerlei soorten vissen proberen te verleiden 
om de vlieg te pakken. Kortom: vliegvissen 
is zoveel meer dan vliegvissen! n

inTernaTional woMen oF 
FlY FisHing 
De International Women of Fly Fishing (IWFF) is 
een wereldwijde organisatie die haar oorsprong 
vindt in de Verenigde Staten. Het eerste jaarlijkse 
festival voor vrouwelijke vliegvissers werd gehou-
den in San Francisco, Californië, en was direct 
een groot succes. De IWFF is een vliegvisorgani-
satie voor vrouwen en streeft ernaar om vrouwen 
en lokale vrouwenvliegvisclubs met elkaar in con-
tact te brengen. Dit doet zij door middel van haar 
kwartaalblad en de organisatie van festivals. Daar 
staan onder meer praktijklessen, werponder-
richt, milieu en natuurbescherming, vliegbinden, 
hengelbouw en lezingen van gastsprekers op het 
programma. Nadere informatie is te vinden op de 
website www.intlwomenflyfishers.org. Het aantal 
aangesloten verenigingen groeit wereldwijd en 
met onze club in Bernisse is ook Nederland verte-
genwoordigd. Mocht je zelf ook een vliegvisclub 
voor vrouwen willen oprichten, dan is het zeker 
raadzaam je bij het IWFF aan te melden.

word lid Van de enVV
Natuurlijk ben je van harte welkom om lid te 
worden van de ENVV in Bernisse (nabij Spijke-
nisse). De ENVV organiseert gezellige visdagen, 
workshops en vakanties. Daarnaast steunt deze 
club vrouwen met borstkanker door zogenaamde 
retraites te organiseren. Voor meer informatie ga 
je naar www.forellenplasdebernisse.nl of stuur je 
een mailtje naar info@forellenplasdebernisse.nl. 

eVeneMenTen in 2009
Momenteel ben ik druk bezig met de voorbereidin-
gen voor twee vliegvisbijeenkomsten voor vrouwen 
in Europa. De eerste zal in het voorjaar van 2009 
in Oostenrijk worden gehouden, de andere vindt in 
de zomer in Noorwegen plaats. Mocht je interesse 
hebben om hier aan deel te nemen, stuur dan 
een e-mailtje (bij voorkeur in het Engels) naar 
blubaughk@mindspring.com. Zet ‘fly fishing’ 
bij het onderwerp, dit om te voorkomen dat het 
bericht in de spam-box terechtkomt. Ik hoop op 
deze bijeenkomsten veel vliegvissende vrouwen 
te mogen begroeten om samen het plezier en de 
magie van het vliegvissen te kunnen delen.Vliegvissen is voor Kate Blubaugh zoveel meer dan alleen het vangen van veel en mooie vis. Het lidmaatschap van een vliegvisclub betekent vaak het begin van nieuwe vriendschappen.

Steeds meer vrouwen laten in Nederland een vlieg te water.


