
>> HÉT                  .NL JANUARI 2016 >> HÉT                  .NL44 4

>> VLIEGVISSEN > BASIC VLIEGVISSEN

Vliegvissen is 'hot'. Langs de 
waterkant zie je steeds vaker jonge 
vliegvissers. Deze lichting hippe 
jongens (en meisjes) wijkt af van 
het traditionele vliegvisplaatje. 
De nieuwe aanwas is volgens 
John Kagchèl simpel te verklaren: 
"Vliegvissen is eenvoudiger dan 
menigeen denkt."
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VOOR  EURO BEN 
JIJ AL VLIEGVISSER

dese Yukon-river. Daar zie je mannen 
in waadpakken met de vlieg op zalm 
en forel vissen. Die idyllische plaat-
jes nestelden zich in mijn geheugen, 
terwijl ik allesbehalve een ‘diehard’ 
sportvisser was. Op mijn buitenland-
se outdoor trips hield ik het bij een 
beetje spinneren op forel om wat 
vers, eiwitrijk voedsel tot me te kun-
nen nemen – ter afwisseling van 
het droogvoer dat je in de wildernis 
standaard bij je hebt. Gaandeweg 
kreeg ik door, vooral op trips naar 
Scandinavië, dat de meeste mensen 
in de noordelijke regionen vliegvis-
sers zijn. Hoewel het beeld al wordt 
bijgesteld, bestaat hier het idee nog 
dat vliegvissen toch vooral iets is 
van gefortuneerde heren. Terwijl in 
Noord-Amerika en Scandinavië echt 
iedereen de vliegenhengel hanteert. 
Op de Visma heb ik mijn eerste wor-
pen geoefend en een paar jaar terug 

reel noemt hij een molen, ‘casten’ 
is werpen, en ‘strippen’ is in John’s 
woorden simpelweg ‘lijn binnen ha-
len.’ “Waarom ingewikkeld doen, als 
het eenvoudig kan? Al die chique En-
gelse woorden scheppen alleen maar 
afstand. Terwijl vliegvissen eigenlijk 
heel toegankelijk en voor iedereen 
bereikbaar is.” Zo kost een comple-
te vliegvisset voor starters volgens 
John maximaal 250 euro. “YouTube  
geeft de belangrijkste basisprincipes 
prijs. Daarna ga je lekker vrijblijvend 
oefenen in een polder waar je vol-
doende ruimte om je heen hebt en je 
niemand tot last bent. Iedereen kan 
gaan vliegvissen.” 

VLIEGVISVIRUS
Zelf kwam hij met vliegvissen in 
aanraking via zijn outdoor-avontu-
ren. “In 2007 trok ik per kano vier 
weken met een gids over de Cana-

kreeg ik in Zweden het vliegvisvi-
rus echt te pakken. Sindsdien doe ik 
niets anders meer.” 

AFTMA #5
Het materiaal waarmee John straks 
de strijd met de snoek en baars van 
Boskoop aangaat, bestaat uit een 
eenvoudige, 2.7 meter (9 ft.) lange 
carbon vliegenhengel Aftma #5. De 
aluminium reel is uitgevoerd met 
een slip, maar John geeft aan dat die 
niet per se noodzakelijk is. "Met deze 
hengel en molen kun je op vrijwel 
alle Nederlandse vissoorten vissen." 
Op de molen zit de backing (circa 50 
meter) met daaraan de vliegenlijn. 
Deze circa 30 meter lange lijn heeft 
een kern van nylon, met daar over-
heen een coating van kunststof. Ook 
de onderlijnen (leaders) zijn van ny-
lon. Vandaag om te beginnen met 
een diameter van 18/00 . “Straks be-

vestig ik natuurlijk 
nog wel een stalen 
onderlijntje.” Overi-
ge ‘essentials’ die al-
lemaal in het bedrag 
van 250 euro passen, zijn 
volgens John een vliegen-
doosje met kant-en-klare nim-
fen en streamers, wat leaders in di-
verse diktes tot 35/00 (voor grote 
snoek), een schaartje, onthaaktang 
en een schepnet. John: “Wie geen 
bril draagt, doet er wel goed aan een 
zonnebril aan te schaff en. Puur ter 
bescherming van de ogen.” 

OEFENEN
Voordat we naar de visstek rijden, 
toont John de twee eenvoudigste 
basis werptechnieken: de boven je 
hoofd-worp (overhead) en de rol-
worp (roll cast of D-loop). Die zijn in 
tekst wat lastig uit te leggen. “Check 

Een najaarsstorm met ruk-
winden tot kracht 9 Beau-
fort is niet wat we voor 
ogen hadden bij deze ken-
nismakingssessie. Maar 

John Kagchèl (32) laat zich niet snel 
door de weergoden afschrikken. Als 
doorgewinterde buitensporter be-
schikt hij over voldoende improvi-
satievermogen voor een oplossing 
uit de hoge hoed. “Komt helemaal 
goed”, belooft hij de Visblad-crew die 
hem op zondagochtend om 08.00 
uur de hand schudt in zijn woon- en 
werkplaats Moordrecht. “We zoeken 
straks de luwte op van de kassen in 
Boskoop. Daar heb ik eerder goed ge-
vangen.” 

TOEGANKELIJK
Zijn eenvoudige, toegankelijke taal-
gebruik valt direct op. Een vliegenlat 
is voor John gewoon een hengel, een 
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daarom – net als ik toen ik begon 
met vliegvissen – vooral de video's 
met werpinstructies op www.vis-
sendoejezo.nl en YouTube.” Wil je ge-
lijk serieus aan de slag, dan kun je 
ook een cursus volgen bij de Vereni-
ging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 
of je aansluiten bij de vliegvisafde-
ling van een hengelsportvereniging 
in je buurt. John heeft echter alles 
van filmpjes en in de praktijk ge-
leerd. “Ik ben gewoon gaan oefenen. 
Mij kostte het zo'n acht trainingen 
in twee maanden tijd. Daarna had ik 
de belangrijkste werptechnieken wel 
enigszins onder de knie.” 

BEWEGINGSRUIMTE
Tijd om een en ander in praktijk te 
brengen. Door een vliegende storm 
rijden we naar Boskoop. Daar is de 
lijn van de vliegenhengel tussen de 
luwte van de kassen nog enigszins 
te sturen. John begint op baars. Dit 
doet hij met een streamertje van be-
scheiden omvang dat hij met een 
ruime lusknoop aan de leader vast-
bindt. “Zo heeft de streamer wat ex-
tra bewegingsruimte en beweegt hij 
natuurlijker in het water.” De kleine 
aasvisimitiatie wordt met korte ruk-
jes net onder het wateroppervlak 
binnengehaald. De gierende wind 
bemoeilijkt echter een al te secure 
presentatie. “Koop je vliegen als be-
ginner trouwens gewoon kant-en-
klaar in de winkel", adviseert Kag-
chel. “Zelf maken kan altijd nog. En 
zo prijzig zijn ze niet.”

DIRECT CONTACT
“Het grote verschil met andere visse-
rijen, is de manier van aanslaan”, do-
ceert John tijdens het binnenhalen 
van de lijn. “Als ik er een vis aan krijg, 
zet ik de haak niet met het topeind. 
In plaats daarvan geef ik een ruk aan 
de lijn, met de hengel vlak boven de 
waterspiegel – zodat ik de vis met-
een voel. De molen wordt alleen ge-
bruikt om de lijn op te draaien bij het 
verkassen.” Dat maakt vliegvissen 
bijzonder, aldus John: “Doordat je de 
lijn in handen hebt, is er heel direct 
contact na een aanbeet. Dat geeft 
een enorme kick. De strijd die zich 
dan ontvouwt, maakt meer adre-
naline los dan je als sportvisser ge-
wend bent. Zelfs ruisvoorn maakt 
er op deze manier een enorme sport 
van. Dat maakt mijn buitenbeleving 
compleet – en hier hoef je dus echt 
niet voor naar het buitenland. Vlieg-
vissen kan in Nederland echt overal: 
in woonwijken, poldersloten, meren 
en rivieren. Water zat. Alleen voor de 
beekjes in het oosten en zuiden van 
het land is vaak een aanvullende 
vergunning nodig, verder staat het 
meeste water gewoon in de VISpas."

SNOEK
Hoewel het water dankzij een over-
stromend stuwtje hier aardig in be-
weging is, laat de vis zich niet zien. 
Tussen de buxusteelt en appel-
boomgaard zoeken we een volgende 
stek op. En nog een. John verdwijnt 
steeds dieper tussen de kassen. Dan 

is het eindelijk raak. Na een fraaie 
rolworp en speels de lijn binnenha-
len, haakt hij op een streamer een 
snoekje van 45 cm. Een tweede, veel 
groter exemplaar lost later helaas 
vlak voor het net de haak. John zet 
alles op alles om toch nog een knap-
pe vis voor de camera te krijgen. Die 
dient zich ook aan, maar is met 30 
cm echter bescheiden qua formaat. 
Ondanks de extreme weersomstan-
digheden, sluiten we een leerzame 
en inspirerende dag zo tevreden af. 

Kijk voor alle ins & outs over het vliegvissen 
op www.vissendoejezo.nl en www.vnv.nu.
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