• vliegvissen

DEENSE VLIEGVIST(R)IPS
VAN KAMMAN
Zuid-Denemarken ligt
op zo’n zes tot acht
uurtjes rijden en biedt de
reizende vliegvisser een
schat aan mogelijkheden.
Allereerst forel, vlagzalm
en zelfs steeds meer zalm
in de prachtige beken op
Jutland. Maar daarnaast
is het aan zee mogelijk
om zeeforel, maar ook
gul en geep te vangen.
Denemarken is gewoon
een waar vliegvisparadijs.
Reden te meer om Jan
Kamman jou deze maand
te laten vertellen wat je
moet weten om in dit
meest dichtbije stukje
Scandinavië een goed
figuur te slaan.
TEKST EN FOTOGRAFIE
JAN KAMMAN

D

enemarken staat
gelijk aan rust: een
lieflijk landschap,
glooiend met prachtige laaglandbeken. Naar Denemarken
ga ik meestal voor een lang
weekend. Als je vroeg vertrekt,
dan sta je immers ’s middags
al met je vlieghengel langs de
waterkant. Maar nog mooier is
natuurlijk om een hele week
te gaan. Dan heb je rustig de
tijd en kun je genieten van
de vele mogelijkheden die
Denemarken te bieden heeft.
Ga je alleen om te vissen, dan
heb je niet veel nodig. Als je ’s
avonds je spullen maar kunt
drogen, kan douchen en een
schoon bed hebt, dan ben je
als vliegvisser al heel ver. Persoonlijk heb ik dus voldoende
aan een eenvoudige hut. Wil je
meer luxe, dan kan dat natuurlijk ook. Er zijn goede hotels,
bed&breakfasts en eenvoudige
houten blokhutten op campings. Voor ieder wat wils.

DEENSE ‘vispas’
Denemarken is goed aan te
rijden en biedt de vliegvisser een hoop fraaie wateren.
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Om te mogen vissen in Denemarken, ook in zee, heeft iedereen van 18 tot en met 65 jaar altijd een landelijke
‘VISpas’ nodig (behalve in Put & Take meren). Deze is onder meer te koop bij postkantoren en VVV’s. Een
Deense ‘VISpas’ voor een jaar kost 140 Deense Kronen en voor een week 100 Deense Kronen. De pas is ook te
bestellen op www.fisketegn.dk. Deze site is in het Deens, Duits en Engels in te stellen.

VISVERGUNNING BINNENWATER

VLAGZALM EN BRUINE FOREL

Op en aan zee ben je met de Deense ‘VISpas’ klaar. Wil je in het binnenwater vissen, dan heb je daarnaast ook een vergunning van de visrechthebbende nodig. Informatie
over vergunningen kun je
ter plaatse bij de VVV krijgen, maar ook op internet.
Hetzelfde geldt voor het
huren van bijvoorbeeld
een vakantiehuisje.
Verder kan het slim zijn
om een gids te huren, op
die manier verlies je geen
kostbare vakantietijd op
zoek naar de juiste stek.

In de meeste Deense beken is een goed
vlagzalmbestand aanwezig. Ook bruine
forel is er goed te vangen. Bekende
beken zijn de Varde Å, Konge Å en
Skjern Å. Maar vergeet zeker de kleinere
bovenlopen van de beken niet. Zelf heb
ik schitterende dagen op de vlagzalm
meegemaakt langs de Linding Å en de
Gels Å. En in de bovenloop van de Stor
Å zaten onverwacht veel mooie bruine
forellen. Op warmere dagen kan met
de droge vlieg worden gevist, maar
de meeste vis wordt toch met de nimf
gevangen. Een klein goudkopnimfje
Wie graag vlagzalm
voldoet over het algemeen prima. Wat
vangt, is aan de Deense
vaak goed werkt is een beetje beweging
beken aan het juiste
in de nimf brengen. Til de nimf even op,
adresje.
alsof een vlieg naar de oppervlak stijgt.
De aanbeet is vaak fel en direct. In de Deense beken kun je niet echt waden.
Het zijn laaglandbeken, met veelal een zandige bodem. Lieslaarzen zijn wel
handig langs de soms zompige oevers.

Lokale visrechthebbenden geven ‘hun’
viswater meestal met
bordjes aan.

NEUSJE VAN DE ZALM!
Voor veel vliegvissers misschien nog onbekend, maar de zalmstand in
Denemarken is de laatste jaren enorm gegroeid. In eerste instantie door
grootschalige uitzettingen van kleine zalmpjes, maar tegenwoordig
vooral door het herstel van de oorspronkelijke paaigronden. Duizenden
zalmen trekken stroomopwaarts, op weg naar de paaiplaatsen. En dat
zijn niet alleen kleine vissen, zalmen van meer dan één meter en 15 kilo
worden geregeld gevangen. Op internet zijn vangstlijsten te zien, sommige met foto’s.

Voor zalm hoef je niet meer per se ver weg naar trans-Atlantische
bestemmingen of dure rivieren in Schotland.

ZEEFOREL: WAAR?

LUIPAARDBODEM

De zeeforel is langs de gehele Deense oostkust te
vinden, maar het eiland Funen (‘Fyn’) trekt toch wel
de meeste vliegvissers. Niet vreemd, want dit eiland
heeft alles wat de vliegvissende zeeforelvisser zoekt.
Er is altijd wel een plek te vinden waar met welke wind
dan ook goed te werpen valt. Er zijn diepe plekken
zoals de Kleine Belt en de doorgang naar het Odense
Fjord. Prachtige steile kliffen op het noordelijke puntje
bij Fyns Hoved of ondiepe baaien zoals bij Helnaes
in het zuidwesten. Met name het voor- en najaar zijn
favoriet. Dan heeft het water de goede temperatuur,
niet te warm en niet te koud. Een waadpak is noodzakelijk om op de mooie stekken te komen. Een aanrader
als je gaat vissen op Funen is de Zeeforelgids van
het Fuuns verkeersbureau. Dit boekje was ook in het
Nederlands verkrijgbaar, maar nu helaas niet meer.
Nu heb je de keus uit Deens, Duits en Engels. Het
mooie aan dit boekje
zijn de topografische
kaarten van meer dan
100 stekken rondom
het eiland. Bestellen
kan o.a. via:
www.seatrout.dk.

Als je dan langs de kust van Funen of in een fjord staat, waar ga je dan vissen? Je denkt ver
te kunnen werpen, wel meer dan 25 meter, maar in die immense zee is dat natuurlijk niks. Je
vist slechts langs het randje van de kustlijn. Gelukkig is dat niet erg. Zeeforel komt heel erg
dicht langs de kant. Ga op zoek naar afwisseling. Bijvoorbeeld een rif van grote stenen waar de
stroming langs gaat. Plekken waar de bodem afwisselend licht (zand) en donker (stenen/wier)
is, zijn ook uitstekende stekken. Dit soort bodem wordt ook wel luipaardbodem genoemd. Als je
het ziet, dan weet je direct wat ik bedoel.

ZEEFOREL: WAARMEE?
Voor het vissen op zeeforel kun je het best een vliegenhengel in de AFTMA-klasse 6 of 7 gebruiken. Daarop een drijvende lijn, een leader van zo’n drie meter met een puntdikte van rond de
25/00. Zelf vis ik bijna alleen met garnaalimitaties. Kleine en grijs als het rustig weer is en het
water helder. Grotere en met wat kleur zoals rood en oranje als het ruiger weer is en het water
iets troebel. In het voorjaar kan een imitatie van een zager het ook erg goed doen.
De zagerimitatie.

De garnaalimitatie.

Het Deense eiland
Funen staat bekend
om de sublieme
zeeforelvisserij.
06/11 www.hetvisblad.nl
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Smulders ziet ze vliegen

GEEP

GUL

Eind april komt de geep massaal
naar de Fuunse en Oost-Jutlandse
kust om te paaien. Soms zijn hele
kluwens van gepen te zien. Geep kan
goed aan de vlieg worden gevangen.
Door de lange, smalle bek krijg je wel
veel missers, maar je krijgt zoveel
aanbeten dat er altijd wel een aantal
blijven hangen. Het best heb ik zelf
gevangen op een kleine oranje garnaal met kettingogen. Varieer veel
in snelheid bij het binnenstrippen.
Soms vang je vis als je de vlieg tussen twee strips even laat afzinken,
de andere keer moet je juist hard
doorstrippen.

Als je in Nederland aan gulvisserij denkt, dan doemen
beelden op van zware zeehengels en zwaar ankerlood.
Maar in Denemarken kun je
gul vangen aan de vliegenhengel. De Kleine Belt is zo’n
stek waar tegen de avond de
gul naar het wateroppervlak
komt. We hebben ze zelfs
gevangen met poppers.
Het zijn meestal geen grote
vissen, maar het plezier is
er niet minder om. Gebruik
grote, zwarte vliegen die
beter te zien zijn.

FAMILIEVAKANTIE
Denemarken is een ideaal vakantieland. ‘En het weer dan?’, hoor ik geregeld.
Tja, dat is zo’n beetje gelijk aan Nederland. Als je de zekerheid wilt hebben om
de hele dag in de zon op het strand te liggen, dan zou ik een andere bestemming kiezen. Als je echter meer wilt, zoals genieten van de natuur en een
hengeltje uitwerpen, dan zou ik het wel weten en naar Denemarken gaan.
Ik ga dan ook deze zomer met mijn gezin naar Denemarken. Lekker met de
kinderen vissen of krabben vangen langs het strand. Ik heb er nu al zin in!

HANDIGE WEBSITES
Er is een schat aan informatie te vinden op het
internet. Een aantal interessante websites:
• www.visitdenmark.nl
• www.fisketegn.dk
• www.devluchtendevisser.nl
• www.vildmedlaks.dk
• www.seatrout.dk
• www.varde-sportsfiskerforening.dk

HANDIG:
DEENSE
VISNAMEN
Ørret:
Laks:
Aborre:
Gedder:
Skaller:
Brasen:
Stalling:
Torsk:
Hornfisk:

forel
zalm
baars
snoek
blankvoorn
brasem
vlagzalm
kabeljauw
geep

GEWOON EEN KLAP OP Z’N KOP

V

liegvissers zetten hun gevangen vissen meestal
terug. Ze vissen voor de sport en niet echt voor de
pan, zoals je dat in andere landen toch meer ziet.
Het is bovendien best lastig om een forel de hele dag langs
een rivier mee te moeten slepen zonder dat die bederft. Je
neemt niet snel een koelbox mee als je in je waadpak in een
rivier loopt. Terugzetten is dus vaak de enige optie. Maar het
kan ook anders.
Ik herinner me die ene dag in januari, ik dacht rond 2003,
aan het Veerse Meer. Strakblauwe hemel, geen wind en heel
koud. We gingen een middagje vissen op forel aan de zuidkant van het meer. Martijn en ik visten met de vlieg en twee
andere vrienden met een lepel. Ik viste met een zinkende lijn,
een korte leader en een zwarte muddler de rand van een talud
af. Na een uurtje voelde ik een harde knal op de leader en kon
na een leuke dril een mooie bruine forel van zo’n 55 centimeter landen. Waarom weet ik niet, maar ik sloeg de forel met
een visdoder in één klap dood. Een half uur later was het raak
bij Martijn. Dit keer een zilveren regenboogforel van zo’n 50
centimeter. Ook die kreeg een klap. De jongens met de lepel
vingen die dag niets.
Rond vier uur vonden we het welletjes. De kou zat overal en
we hadden echt zin in een warm café. Met de twee forellen
liepen we een café-restaurant in Vlissingen binnen en legden
de forellen gewoon op de bar. De kok werd erbij geroepen en
dat vond ie me toch leuk! Twee verse forellen en hij mocht
zich uitleven. Van de eigenaar kregen we vier bier en de belofte dat we alleen de friet en sla hoefden af te rekenen.
Een uur later zaten we met zijn vieren heerlijk te smullen
van twee grote in bouillon gegaarde forellen, met verse friet
en een heerlijke salade. En als tip kregen we een schaaltje
met de maaginhoud van de twee forellen. Vol met donkere
donderpadjes en stekelbaarsjes. Waaruit bleek dat onze keuze
voor de zwarte muddler goed was. Zo zie je maar dat het af
en toe het echt wel waard is om eens een paar visjes mee te
nemen. Dat kan best wel.
Martin Smulders

Materiaal checklist
Zeeforel
Forel/vlagzalm
Zalm
aftma 4 of 5
aftma 6 of 7
aftma 8 of 9
drijvende lijn
drijvende lijn
enkel- of
dubbelhandig
leader 2½ – 3 meter
leader 3 – 3½ meter
punt 14/00 – 16/00
punt 23/00 – 25/00
leader 2½ – 3 meter
lieslaarzen
waadpak
punt 30/00 – 35/00
droge vliegen &
garnaal- &
waadpak
nimfen
zagerimitaties
hairwing
zalmvliegen
zonnebril
drijvend schepnet
zonnebril
zonnebril

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4

4
4
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