VANGSTEN

Vliegvissen is niet de beste manier om VEEL vis te vangen. Daar zijn vrijwel
alle sportvissers het wel over eens. Sommige publicaties leggen de nadruk op
GROTE vangsten en GROTE vissen bij het vliegvissen, maar dat kan wel
eens visserslatijn zijn.
Ik begrijp heel goed, dat mensen enthousiast zijn over het vliegvissen
(dat ben ik ook) maar waarom de waarheid geweld aan doen ?
De waarheid is, dat we grosso modo met een vaste hengel met natuurlijk aas
en/of een werphengel met blinkers e.d. meer vangen dan met het vliegvissen.
Waarom dan toch vliegvissen, als je van tevoren weet, dat je vangsten naar alle
waarschijnlijkheid substantieel minder zullen zijn ?
Ik kan alleen voor mijzelf spreken, maar ik vind het b.v. spannender om de lijn
niet DIEP IN het water, maar OP het water te hebben. Maar dat geldt dus alleen
als ik vis met de droge vlieg. Zo was het vliegvissen oorspronkelijk ook bedoeld.
Wat te zeggen van de vele vliegvissers, die zelden met de droge vlieg vissen, maar
bij voorkeur nimfen, al dan niet met een beetverklikker = dobber ? Daar is niks
op aan te merken. Zij willen gewoon meer vangen !
Uit het bovenstaande zou – ten onrechte – de conclusie getrokken kunnen worden,
dat de MANIER van vissen alles bepalend is voor de vangsten. Naar mijn bescheiden
mening is dat niet zo ! Een goede visser vangt altijd en overal, hoor je wel eens zeggen.
Onzin natuurlijk.
Ik hoor soms (eerlijke) vliegvissers klagen, dat zij weinig vangen. Er gaat van alles
door hun hoofd. Misschien kan ik wel niet zo goed vissen/casten, heb ik de verkeerde
vliegen bij mij, enz. enz.
Naar mijn mening kan vrijwel iedere vliegvisser vis vangen, maar dan MOET
je wel rekening houden met een aantal AANDACHTSPUNTEN.

1. Er moet ruim VOLDOENDE VIS in het water aanwezig zijn. Als er immers
weinig of geen vis zit, zal zelfs een kampioen niet vangen. Vanzelfsprekend ?
Ja, maar in verenigingswater komt het toch voor, dat er alleen goed gevangen
wordt enkele dagen na een uitzetting. Korte tijd daarna wordt alles weg gevangen
en mee naar huis genomen. Probeer dan nog maar eens wat moois te vangen !
2. Een hoge HENGELDRUK is rampzalig. De vangsten zullen per definitie tegenvallen.
Waar is de hengeldruk het grootst ? In openbaar water en verenigingswater.
De kosten zijn daar laag en dat is een voordeel. Maar wellicht ook het enige ?
Als je tevreden bent met af en toe een ondermaats visje en verder geniet van de
natuur is er niets aan de hand.
3. Zijn er plaatsen waar je als regel wel goed kan vangen ? Ja, op plaatsen waar
de hengeldruk laag is en voldoende bovenmaatse vis aanwezig is. Dat is veelal het
geval in PRIVE WATER. Ga er maar van uit, dat je geen toestemming krijgt om
daar te vissen. Als je wel toestemming wil krijgen, moet je goede relaties hebben
en/of aangesloten zijn bij een - soms selekte - club vliegvissers.
4. Over de KOSTEN van het vliegvissen moeten we ons intussen wel zorgen gaan
maken. In Duitsland is het al heel gewoon, als je voor een dagdeel vliegvissen € 25.00
moet aftikken. Als regel is er dan wel voldoende bovenmaatse vis aanwezig.
Doordat er een beperkt aantal vergunningen wordt afgegeven blijft de hengeldruk
veelal binnen de perken.
5. Sommige vissers weten toch wel hun vis te vangen, maar doen dat op een
oneigenlijke manier. Zij VOEREN de vissen regelmatig bij. Een prima manier om
b.v. barbelen en ook forellen te lokken. Je blijft lekker aan de kant zitten. Lange
hengel, werpmolen, dobber en aas. Bingo. Not my cup of tea !
6. Als je gaat vissen in onbekend water en daar goed wil vangen moet je zorgen
voor een goede GIDS. Dat kan een bekende zijn of een beroepsgids.
Met een goede gids verhoog je aanzienlijk je kansen op goede vangsten.
Denk na lezing van het bovenstaande nog eens na over je visavonturen. Waarom zijn je
vangsten tegen gevallen ? Ben je niet zo”n goede visser of spelen er andere zaken mee.
Misschien kan ik je gerust stellen. Het ligt lang niet altijd aan de vliegvisser. Succes.
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