VISWATER

Sommige vliegvissers gaan er van uit, dat de KEUZE van de VLIEGEN en de MANIER
van VISSEN, zo ongeveer alles bepalend is voor de vangsten. Naar mijn bescheiden
mening is dat niet zo !
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
uitrusting, of de verkeerde vliegen bij me, enz. enz.
Zij vergeten soms, dat de kwaliteit van het VISWATER wel erg belangrijk is.
A propos. Je wordt natuurlijk alleen een goede vliegvisser als je in het echie, heeeel……
veel vist, maar dat is logisch !
Naar mijn mening kan vrijwel iedere vliegvisser (ook de beginner) vis vangen, maar dan
moet wel aan een aantal BASIS VOORWAARDEN zijn voldaan. Je zal voorts ook
aandacht moeten schenken aan andere min of meer specifieke zaken.
Laat ik beginnen met het onderscheid tussen “MOEILIJK” en “GEMAKKELIJK” viswater.
Als voorbeeld van “gemakkelijk” viswater noem ik de Kyll in Duitsland.
Uitstekend beheer, toezicht en controle. Er wordt een beperkt aantal vergunningen
verstrekt. Goed bewaadbaar. Voldoende visuitzettingen. Al deze maateregelen hebben
er toe geleid, dat er voldoende bovenmaatse vis aanwezig is. Aanbevolen !
Ik kan mij dan ook voorstellen, dat ik een beginner zou adviseren daar te gaan vissen.
Hij/zij, die jaarlijks niet meer dan een of twee vakantie-weekjes op stromend water in het
buitenland vist blijft wel lang een beginner. Het is niet anders !

Als voorbeeld van “moeilijk” viswater noem ik de Ambleve in Belgie.
Over beheer, toezicht en controle doe ik geen uitspraak. Er worden wel veel vergunningen
uitgegeven. Op veel plaatsen is de rivier moeilijk bewaadbaar. Of de visuitzettingen
voldoende zijn kan ik niet beoordelen, maar na de uitzettingen worden de vissen massaal
weg gevangen. Ik heb de indruk, dat sommige maatregelen er toe leiden, dat er wel kleine
ondermaatse vis aanwezig is, maar onvoldoende bovenmaatse vis.
Ik adviseer daar dan ook alleen te gaan vissen, als je een zeer ervaren vliegvisser bent.
Het is gewoon “lastig” water. Ik wil teleurstellingen liever voorkomen.
Ik heb de begrippen “moeilijk” en “gemakkelijk” viswater hieronder nog wat
nader uitgewerkt en toegelicht.
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,
waar veel vergunningen worden uitgegeven. 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 vangen en verder geniet
van de natuur is er niets aan de hand. Bedenk echter wel, dat je ambities in de loop
van de tijd kunnen veranderen.
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 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 stok, 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 lid van een vereniging zijn of een beroepsgids.
Met een goede gids voorkom je teleurstellingen.
Denk na zorgvuldige lezing van het bovenstaande nog eens na over je visavonturen.
Zijn je vangsten tegen gevallen ? Wat waren de oorzaken ? Kan je echt niet zo goed
vissen of spelen er andere zaken een rol ?
Ik kan jullie gerust stellen. Het ligt lang niet altijd aan……………de vliegvisser.
Succes.
AD HOOGENBOEZEM

