TAKTIEK
Als we gaan vissen zullen we, bewust of onbewust, een bepaalde aanpak kiezen.
Je kan deze aanpak ook beleid noemen of taktiek. Onderstaand wat korte notities.
Ik verwijs graag naar de uitstekende publicaties, die over dit onderwerp
geschreven zijn. Kijk vooral ook naar de fraaie, korte filmpjes op Youtube.
BEKEND of ONBEKEND WATER
Het maakt veel verschil of je gaat vissen in voor jou bekend of juist onbekend water.
In bekend water ken je de “hotspots”, de plaatsen waar de vissen zich bij voorkeur
ophouden. Voorts kan je op de hoogte zijn van de “speciale omstandigheden”, die
op dat specifieke water, kunnen heersen.
Wat nu te doen als je gaat vissen in onbekend water ? Zorg er dan voor, dat je een
visgids bij je hebt, die het water DOOR en DOOR kent. Gaan vissen zonder gids in
onbekend water is tricky. Waarom ? Kans op tijdverlies in uren c.q. dagen, als
de vangsten tegenvallen. In Amerika en Frankrijk b.v. is het heel normaal om een
professionele visgids in te huren. Nederlanders doen dat niet zo snel. Ik denk om
financiele redenen. Als je een visreis in het buitenland hebt gepland is een gids
naar mijn mening een must. Hij brengt je direkt naar de juiste plekken, voorziet
je van de juiste vliegen, enz. enz.
FOUT
Er zijn vliegvissers, die haastig zonder op of om te kijken luidruchtig het water in
“banjeren” en direkt beginnen met hun lijn uit te gooien. Het liefst vijfentwintig meter
naar de overkant. De meeste vissen zijn dan al vertrokken, dat spreekt vanzelf !
OBSERVATIE
We beginnen vanaf de kant (niet in het water) met het observeren van het water en
de omgeving. Daarbij kunnen we situaties waarnemen, zoals: Vliegen er insecten boven het
water ? Stijgen er vissen ? Is het water helder of troebel ? Is het hoogwater of laagwater ?
Wat is de temperatuur van het water ? Ik ga hier niet alle variabelen opsommen.
Maar het zijn wel die variabelen, die invloed hebben op je manier van vissen.
Haast je niet, maar trek enige tijd uit voor het observeren.
NIMFEN
Als je na de observatie besluit om te gaan vissen zal je vaak beginnen met nimfen.
Daar is een eenvoudige verklaring voor. Vissen fourageren meer dan driekwart van
hun tijd onder water en voeden zich nabij de bodem met nimfen c.a. Het komt er
dus op neer, dat je met (verzwaarde) nimfen de meeste kans op succes zult hebben.
Maar er zijn uitzonderingen en dan gaan we over op…………..
DROGE VLIEGEN
Als er regelmatig vissen naar de oppervlakte stijgen en op insecten azen, wordt het
tijd om een droge vlieg aan te knopen.

Ook als er veel insecten rond vliegen en er relatief weinig vissen stijgen, kan je met
droge vliegen best wel eens succes hebben.
TOT SLOT
Het komt er dus op neer, dat je met nimfen vaak goed zit en met droge vliegen
alleen succes zult hebben als de omstandigheden er naar zijn. Veel succes !!!
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