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oudwatervrees voor 
het vliegvissen is 
nergens voor nodig. 

Zeker niet met de beginners-
cursus van de VNV. Je hoeft 
geen materialen aan te schaf-
fen, krijgt les van zeer ervaren 
vliegviscracks die graag hun 
kennis en vaardigheden delen, 
hebt na vier lessen de basics 
van het vliegvissen onder de 
knie en ook al je eerste vissen 
aan de vlieg gevangen. Voorn, 
baars, misschien zelfs snoek 
of forel. Kortom: deze cursus 
is eigenlijk zo goed als on-
misbaar voor de beginnende 
vliegvisser. Logisch dus dat 
de beginnerscursus sinds de 
VNV hier in 1998 aan de eer-
ste Nederlandse Vliegvisschool 
mee startte al een hit is.

ERVAREN BEGELEIDING
De fraaie polder van Wilnis 
is behalve een waar vliegvis-
paradijs ook het decor van 
de beginnerscursus. Hier ga 
je onder begeleiding van een 
aantal enthousiaste, maar 
vooral zeer ervaren instruc-
teurs – waaronder bekende 
vliegvissers zoals Sepp Fuchs, 
Rudy van Duijnhoven, Joost 
Stolk en Paul Blokdijk – vier 
zaterdagen achter elkaar aan 
de slag. Een speciale werk-
groep van de Vereniging van 
Nederlandse Vliegvissers heeft 
het lesprogramma en -mate-
riaal samengesteld. Doordat 
er maximaal twintig cursisten 
per keer deelnemen, kun-
nen de instructeurs optimale 
aandacht voor alle deelnemers 
garanderen.

LEER VLIEGVISSEN BIJ DE VNV
Het vliegvissen neemt binnen de 
hengelsport een aparte plek in. 
Sportvissers uit andere disciplines zijn 
vaak wel gefascineerd door deze manier 
van vissen, maar houden het nogal eens 
bij dromen en pakken de vliegenhengel 
nooit op. Om aspirant vliegvissers kennis te 
laten maken met de vliegvisserij, organiseert de 
Vereniging van Nederlandse Vliegvissers (VNV) twee 
keer per jaar een speciale beginnerscursus.
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Met de beginnerscursus van de VNV maak je als aspirant vliegvisser een vliegende start.
Ervaren vliegvissers geven tijdens de cursus 

onder meer werples. (foto: Rob Kraaijeveld)

GEHEEL VOORZIEN
Behalve je enthousiasme, hoef 
je niets mee te nemen naar 
de cursus. Al het materiaal 
– hengels, reels, lijnen, vlie-
gen, haken, bindgereedschap 
en nog veel meer – wordt door 
de vliegvisschool ter beschik-

king gesteld. Je hoeft tijdens de 
cursus dus niet tot de ont-
dekking te komen dat je zelf 
gekochte spullen niet deugen; 
dat scheelt weer een mogelijke 
miskoop. De aanschaf van je 
eerste set kun je dus uitstel-
len totdat je meer inzicht hebt 
in wat je precies wilt hebben. 
Ook daarbij wordt je op weg 
geholpen middels de adres-
sen van de dichtstbijzijnde 
hengelsportwinkelier met 
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vliegvismateriaal en de lokale 
vliegvisclub. Zo weet je precies 
waar je na de cursus verder 
kunt worden geholpen.

INSECTENLEER
De cursus omvat verschillende 
onderdelen: uiteraard het leren 
werpen met de vliegenhengel, 
maar daarnaast leer je ook de 
verschillende typen hengels, 
reels, lijnen, vliegen en hun 
specifieke toepassingen en 
gebruik kennen. Tijdens 
de cursus neem je ook een 
kijkje onder de waterspiegel. 

Kunstvliegen imiteren immers 
insecten en andere waterdier-
tjes, zodat het belangrijk is 
dat je weet hoe die er precies 
uitzien en bewegen. Aan de 
hand van een introductie in de 
insectenleer en de door jou in 
het water gevonden insecten, 
leer je zelf de beste kunstvlie-
gen binden voor gebruik in het 
Nederlandse water.

NAAR DE WATERKANT
Met die zelf gebonden vliegen 
ga je tijdens de cursus na-
tuurlijk ook een paar midda-

krijg je ook te horen hoe en 
waarmee je tijdens alle seizoe-
nen met de vlieg vis kunt van-
gen; variërend van ruisvoorn, 
winde, snoek, snoekbaars tot 
geep en bot. Veel informa-
tie die zelfs bij veel ervaren 
vliegvissers niet bekend is. In 
die vier cursuszaterdagen word 
je dus veel meer geleerd dan 
alleen maar het werpen met de 
vliegenhengel.

CURSUSBOEK
In de vier zaterdagen die de 
beginnerscursus beslaat, krijg 
je dus heel veel te zien, te ho-
ren en te doen. Het vliegvissen 
is zoveel omvattend, dat het je 
als beginner soms zal duizelen 
van alle informatie. Daarom is 
die voor het gemak vastgelegd 
in het speciale cursusboek dat 
maar liefst 120 pagina’s telt. 
Zo kun je tijdens en ook na 
afloop van de cursus nog eens 
naslaan ‘hoe een en ander ook 
al weer zat’. Uiteraard zijn er 
na de beginnerscursus nog tal 
van mogelijkheden om je via 
verdere cursussen bij de VNV 
verder te bekwamen in de edele 
kunst van het vliegvissen.

In de Nederlandse polders kun je prima 

vliegvissen, bijvoorbeeld op karper.

CURSUSDATA 2014
De 4-daagse beginnerscursus wordt twee keer per jaar georganiseerd: vier 
zaterdagen in het voorjaar en vier zaterdagen in het najaar. De voorjaars-
cursus vindt in 2014 plaats op 24 mei en 14, 21 en 28 juni. De data voor de 
najaarcursus 2014 zijn 13, 20, 27 september en 4 oktober. De cursus wordt 
in Wilnis gegeven en duurt van 09:00 - 17:30 uur.
De kosten voor de cursus bedragen € 192,50 als je nog geen lid bent van 
de VNV. Voor leden van de VNV is de prijs € 160,00. Bij dit bedrag zijn alle 
materialen en het gebruik van de uitrusting inbegrepen, alsmede de koffie 
en lunches. Het minimum aantal deelnemers waarbij de cursus doorgang 
vindt, is twaalf. Het maximum aantal cursisten is twintig. De cursus is 
bedoeld voor de leeftijd van 18 jaar of ouder, maar ook toegankelijk voor 
vaders én zonen, moeders én dochters of welke ouder-kind combinatie dan 
ook. Daarbij geldt voor de kinderen een minimumleeftijd van 13 jaar, terwijl 
de maximumleeftijd voor de jeugd op 18 jaar ligt.

AANMELDEN
Nieuwsgierig geworden? Voor meer info en aanmelden voor de beginners-
cursus kun je terecht op www.vnv.nu onder het kopje cursusaanbod. Voor 
vragen over de beginnerscursus kun je ook terecht bij Herman Wissink, de 
cursuscoördinator. Hij is te bereiken op 030-2939851. E-mailen kan ook: 
hermanwissink@vnv.nu

Zelf vliegen binden maakt ook onderdeel uit van de cursus.

gen vissen. Dit doe je onder 
begeleiding van minstens vijf 
instructeurs die tijdens elke 
cursusdag aanwezig zullen 
zijn. En die zijn pas tevreden 
als je zelf je eerste vis aan de 
vlieg hebt gevangen. Natuurlijk 


