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 VLIEG VISSEN  
zATERdAG 21 SEPTEmbER 14.00-17.00 uur

De natuurontwikkelingen in  
De Bovenlanden houden onder meer 
in dat er gebaggerd wordt; hierdoor 
komt er meer zuurstof in het water, 
dat daarmee weer geschikt wordt 
voor vliegvissen – iets waar het gebied 
in de jaren ‘60 naam mee maakte. 
Onder leiding van Herman Wissink 
(Vliegvisschool) en Kees de Vries 
van  HSV Wilnis. Maak je kennis met 
de fijne kneepjes van het vliegvissen. 
Toegift: Socratisch gesprek over  
de status van de vis in de Nederlandse 
Wateren onder leiding van PhD 
onderzoeker Clemens Driessen.

Dag en tijd: zaterdag 21 september 
14.00-17.00
Nodig: Buitenuitrusting, eigen mok, 
cowboy feel
Plaatsen: 30
Vertrekpunt: Veldwerkplek
Vislocatie: Vijver bij Amstelkade

Vliegvissen

“Kun je misschien uitleggen wat vliegvissen is?”
“Nou, dan gebruik je als aas een kunstvlieg. Echte kunstvliegers maken die dingen zelf. 
Dat is een heel leuk gebeuren. Mijn zoon was daar heel goed in bedreven, dus die 
maakte zijn eigen vliegen. Wat je doet is een imitatievlieg maken van kunststof en die 
verbind je aan een lijn waar je mee gaat werpen. Het verreist een bepaalde techniek 
om met zo’n vlieg zo ver mogelijk te werpen.”  

bewoner T. in “Gevraagd: Hulp in een grote tuin”, vooronderzoek Hunnie 
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Vliegvisgeschiedenis
De eerste tekenen van vliegvissen dateren 
uit de periode van de Romeinen en uit de 
vroege Chinese tijd. De eerste signalen van 
het “moderne” vliegvissen komen uit de tijd 
van de Middeleeuwen, uit Schotland en het 
noorden van Engeland waar de techniek 
werd gebruikt voor het vissen in snel 
stromende, rotsige rivieren. In de tweede 
helft van de 19e eeuw is de vliegvistechniek 
in Engeland verder ontwikkeld door de 
opkomst van vliegvisclubs en de publicatie 
van een aantal boeken waarin uitleg werd 
gegeven over de het binden van vliegen en 
de te hanteren techniek. 

In Nederland is vliegvissen een tamelijk 
jonge tak van de hengelsport. Pas in de 
jaren vijftig drong in Nederland het besef 
door dat vliegvissen niet alleen geschikt 
was voor het vangen van forel of andere 
salmoniden, maar dat de toen nog in de 
Nederlandse polders veelvuldig voorko-
mende ruisvoorns uitstekend en vooral fraai 
te vangen waren met de kunstvlieg.

Vliegwerpen 
De uitdaging bij vliegvissen is niet het vangen van grote vissen, maar proberen een 
grote vis voor de gek te houden door zo goed mogelijk een vlieg te simuleren.  
Het werpen met een vlieghengel is dan ook een verhaal apart. Er is geen theorie voor. 
De enige methode om dit het goed te leren is door veel te oefenen, en veel naar anderen 
te kijken en te luisteren. 

In de beginperiode van het vliegvissen waren hengels van hout of bamboe en de lijn 
werd gevlochten van paardenhaar. Hierdoor werd er voornamelijk gevist op korte 
afstand. De vlieg werd hooguit 1 à 3 hengellengtes ver geworpen. Deze techniek wordt 
tegenwoordig gezien als een techniek voor vissers die niet kunnen werpen.. De huidige 
hengels zijn voornamelijk van carbon en zo licht en flexibel dat een enkele polsbeweging 
al voldoende is om de lijn te laten dansen in de lucht. Landelijk kunnen er werpcertifica-
ten behaald worden voor de beheersing van worpen als de overhead worp, de backhand 
worp, de rolworp etc. en over het hoe en waarom van de toepassing. Er bestaat zelfs in 
Nederland een Fly Ballet Team, ofwel een vliegvisballet. Dit team bestaat uit een aantal 
top-vliegvissers die behoorlijk ingewikkelde worpen synchroon uitvoeren op muziek. 

Water
Het water van de Bovenlanden bestaat uit sloten, vaarten, weteringen (uitgegraven 
waterwegen die de polder doorkruisen) en een aantal kleiputten. De hoofdwatergan-
gen zijn tussen de 10 en 20 meter breed en hebben een diepte van 70 tot 150 cm. De 
bevisbare zijsloten variëren in breedte tussen de 3 en 10 meter, met een diepte van 30 
tot 70 cm. Het water wordt door de visvereniging gepacht van particuliere eigenaren 
(meestal boeren), van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Waterschap. 
Tijdens het vogelbroedseizoen van 15 maart tot 15 juni mag alleen vanaf de rand van 
het gebied gevist worden. Een deel van het water is te bevissen vanaf de openbare 
weg. Een groot deel van het water bevindt zich echter midden tussen de weilanden. 
Vissers hebben al jaren als enigen bezoekers recht van overpad in de Bovenlanden.
Het op voldoende diepte houden van de watergangen en bewaking van de waterkwaliteit 
zijn voor de vissers prioriteit nummer één. De visvereniging probeert daaraan haar 
steentje bij te dragen middels financiële steun aan de boeren die willen baggeren en het 
aansporen tot baggeractiviteiten van instanties als het Waterschap en de Gemeente.

Vissen
In de Bovenlanden bevinden zich zo’n 16 soorten vis:
Snoek, brasem, bittervoorn, grote en kleine modderkruiper, rietvoorn, baars, vetje, 
karper, blei, blankvoorn, zeelt, alver, winde, stekelbaars. De snoek, de brasem, de 
bitter- blank- en rietvoorn zijn geschikt om op te vliegvissen.

Vliegen
De ‘vliegen’ vormen een belangrijke orde voor de vliegvisser. Van vele soorten waarvan 
de larven of nimfen in het water leven zijn imitaties gemaakt en met succes gebruikt  
om vis te vangen. Grofweg kun je onderscheid maken tussen ‘natte’ en ‘droge’ vliegen.  
De natte vliegen zinken en de droge blijven op het wateroppervlak liggen.

snoekbaars bittervoorn

rietvoorn brasem
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Vliegbinden 
Het vliegbinden is een hobby op zich. De praktijk wijst uit dat de meeste vliegvissers 
die zelf hun kunstvliegen binden een uitgesproken voorkeur ontwikkelen voor patronen 
en materialen waarvan de kunstvlieg is gebonden. Er zijn binders die dit tot een kunst 
verheven hebben. Er zijn een paar een handige regels om te onthouden. Een daarvan 
is de verhoudingen waarin je een vlieg bindt. 

Viskussie
Een socratisch gesprek over de status van de vis in de
Nederlandse Wateren en gemoederen onder leiding van 
PhD onderzoeker Clemens Driessen. Betekenis van vis: 
dier met vinnen, schubben en kiewen dat onder water leeft. 

Terwijl de vis correct gezien in het water leeft zegt het woord 
onder iets over de relatie van de wereld van de vis tot die 
van de mens. De vis leeft onder het wateroppervlak, 
onttrokken aan het oog in een andere wereld dan de mens. 
Misschien beperkt de rol van vis in ons leven zich daarom 
meestal tot de (dode) vis als voedsel (fishstick fenomeen).

Driessen stelt dat films als Jaws en Finding Nemo* de 
emancipatievan de vis in gang hebben gezet: in het eerste geval wordt de mens als prooi 
voorgesteld, terwijl Nemo menselijke gevoelens belichaamt.

*Finding Nemo (2003) is een computer geanimeerde 
komedie-drama uitgegeven door Walt Disney Pictures.  
Het vertelt het verhaal van een clownvis die zoekt naar zijn 
verloren zoon Nemo. De film veroorzaakte een massale 
aanschaf van clownvissen als huisdier in de VS en toerisme. 

Vliegvislatijn

baars
De baars (Perca fluviatilis) is na de blankvoorn de meest voorkomende vis in Nederland. 
Baarzen zijn fraaie, felle vissen, echte roofridders van het zoete water. Met de stekels 
fier omhoog, onverschrokken jagend op alles wat eetbaar is.

In de polder komt veel baars voor. Soms alleen de klein blijvende ‘zwarte’ baarsjes. 
Maar soms ook forse, mooi gekleurde exemplaren. Zeker in helder polderwater 
kunnen baarzen mooie rode vinnen hebben en een donkergroene rug. 

binddraad
Al het materiaal wordt met binddraad op de haak vastgebonden, behalve natuurlijk 
epoxy, smeltlijm en dergelijke. Binddraad is in vele kleuren, dikten en soorten te koop. 
Poly-achtig materiaal vindt je het meest, maar ook kevlar of gewoon dun nylon worden 
gebruikt voor streamers. 

bittervoorn
De bittervoorn (Rhodeus sericeus) is een kleine karperachtige met een maximale lengte 
van zo’n 10 cm. Het is een hoog visje, zijdelings afgeplat en een relatief kleine kop. De 
zijlijn van een bittervoorn loopt niet over de gehele flank, maar stopt al  
na de 5e of 6e schub. Bij de staartwortel loopt in de lengte een blauwige streep over 
het midden van de flank..

De bittervoorn is voornamelijk een planteneter, maar ook insecten en wormen worden 
gegeten. Het schijnt dat de bittervoorn een bittere smaak heeft, waardoor roofvissen 
ze liever mijden.

Het leuke van de bittervoorn: legt eitjes in de zwanenmossel. Dit is een grote 
zoetwaterschelp, die veel in de Bovenlanden voorkomt. - (Vliegvisser K)

brasem
De brasem (Abramis brama) is op twee na (blankvoorn en baars) de meest voorkomen-
de vissoort van Nederland. 

Brasems hebben een hoge rug en afgeplatte flanken. De hoogte van de vis is 30% tot 
40% van de lengte. De kop is klein. De kleur van brasems kan sterk variëren van 
donkerbruin tot zilvergrijs. De brasem kan met zijn onderstandige bek zeer efficiënt 
voedsel uit het bodemslib zeven. Als door eutrofiëring het water troebel wordt en 
daardoor waterplanten verdwijnen, kan de brasem profiteren. Brasems hebben een 
soort instelbaar zeefsysteem, waarmee de voedselconcurrentie met andere vissoorten 
glansrijk wordt gewonnen.



tijdstip: vanaf na het avondeten tot 
zonsondergang
seizoen: zomer/najaar ivm waterpeil
temperatuur: als het niet vriest (rietvoorn 
en baars overwinteren op diepe plaatsen 
in de grote weteringen; (schub)karpers 
overwinteren nogal eens in de kleiputten)

De uitdaging bij vliegvissen is niet het 
vangen van grote vissen, maar proberen 
een grote vis voor de gek te houden door 
zo goed mogelijk een vlieg te simuleren. 
Het werpen met een vlieghengel is een 
verhaal apart. Er is geen theorie voor.  
De enige methode om het goed te leren is 
door veel oefenen en veel naar anderen 
kijken en luisteren. - Vliegvisser P.

loopwijze:
eerst loop je naar de sloot, direct bijvoor-
beeld vanaf de bovendijk dicht langs de 
sloot, het water volgend naar de wetering 
grote vaarten en kleiputten bieden meer 
kans dan lees je het water of er veel 
waterplanten zitten je kijkt naar beweging 
op het water als je een kring ziet werp je 
anders loop je door, langs de kant

VLIEG
VISSEN ROUTE
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dekhaar
De vacht van dieren bestaat grofweg uit twee typen haren: het zachte, dunne onder-
haar en het stijve, harde dekhaar. Het dekhaar wordt gebruikt als staartmateriaal en 
vleugels van insect- en visimitaties. Holle haren zoals die van de wintervacht van hert 
en ree kunnen om de haak worden gesponnen en dan in vorm worden geknipt. De 
daarmee gevormde vliegen zinken daardoor niet of nauwelijks. Lang haar, zoals van 
de staart van een bok (bucktail), is zeer geschikt voor streamers voor snoek. Als het 
eenmaal nat is golft het prachtig door het water, als een zwemmende vis.

droge vlieg
Type kunstvlieg die op het water blijft drijven (in tegenstelling tot de natte vlieg).

dubbinghaar
Het dunne onderhaar van de vacht van dieren wordt gebruikt om rond de binddraad te 
spinnen en dan om de haaksteel te wikkelen. Dat haar heet dubbing. Tegenwoordig is 
veel dubbinghaar synthetisch en soms gemengd met glitterfibers, zoals antron, hologra-
fisch materiaal etc. Naast het synthetische haar wordt vooral het haar van konijn en 
haas veel gebruikt.

Flos
Flos is en dikke, nauwelijks getwiste draad van zijde of een ander glad materiaal, dat 
wordt gebruikt om lijfjes te wikkelen voor meestal natte vliegen. Vooral in zalmvliegen 
wordt flos veel toegepast.

Goudkopje
Dit is een kraaltje van messing of goudkleurig plastic, dat vlak achter het haakoog 
wordt geplaatst. Door de kleine schittering kan de interesse van de vis kennelijk 
worden gewekt, hoewel misschien de speciale trillingen van de bewogen vlieg de 
aantrekkingskracht kan zijn. Maar ook het gewicht kan er voor zorgen dat de vlieg op 
de juiste diepte komt, daar waar de vis aast.

Haak
Haken kennen allerlei maten, vormen en afmetingen. De vormen kunnen ook eindeloos 
variëren, maar de meest gebruikten vormen zijn de gewone rechte haak en een 
gebogen vorm. De afmetingen kunnen variëren in de dikte van de haak en in de lengte 
van de steel. 

Hackles
Fibers van kraag of zadelveren. Veren uit de kraag of zadel van bijvoorbeeld hanen 
hebben dunne schachten, zodat die in hun geheel om de haak gewikkeld kunnen 
worden. De fibers zijn stijf, dun en hebben geen of nauwelijks web. Deze hackles 
worden gebruikt om de pootjes en staartdraden van de insecten mee na te bootsen bij 
drijvende vliegen. Hennenhackles zijn soepeler en hebben minder stijve fibers dan die 

van een haan, zodat die voor 
natte vliegen worden gebruikt. 
Hele veren van hennen worden 
gebruikt om de staarten en lijfjes 
van de vissen na te bootsen.

Kevers
Kevers herken je aan de harde 
rugschilden en het ontbreken van 
een zuigsnuit. Kevers hebben 
kaken. Er zijn roofkevers en 
planteneters. Maar alle kevers en 

wantsen kunnen vliegen en moeten hun zuurstof van boven water halen. Daardoor zijn 
het levendige beestjes die veel zwemmen. Vandaar dat ze de vis regelmatig opvallen 
en gegrepen worden. 

Kokerjuffers
Hun naam kregen ze omdat de meeste zich een koker bouwen om het achterlijf, waarin 
ze wegkruipen als ze worden bedreigd. Het materiaal bestaat uit beschikbare bouw-
materialen. Dat kan grind zijn, zand, bladeren, plantenstengeltjes, slakkenhuisjes 
enzovoorts. Als de poppen op punt staan om uit te vliegen, bijten ze de kokertjes open 
en stijgen naar het wateroppervlak, waar ze uit de poppenhuid kruipen en wegvliegen 
zodra de vleugels zijn ontvouwen en stevig genoeg geworden. Dat duurt even en 
intussen spartelen ze in het oppervlak, hetgeen niet zonder gevaar is. Vissen lusten ze 
graag, zowel als larve, maar ook als pop en volwassen insect. De volwassen vrouwtjes 
keren nog een keer terug om hun eieren in of op het water af te zetten, de laatste kans 
voor de vis om ze te pakken te krijgen. Kokerjuffers komen zowel in stilstaand als in 
stromend water voor.

Koperdraad
Om vliegen te verzwaren, zodat ze diep onder water gaan, wordt koperdraad of 
looddraad om de haaksteel gewikkeld. Afhankelijk van de hoeveelheid en de dikte kun 
je bepalen hoe diep dat wordt.

Kreeftjes
Dit zijn kleine kreeftjes die goed kunnen zwemmen en van plantenrijk, helder water 
houden en dat kan zowel zoet als zout water zijn. De dieren kennen een jaarcyclus.  
Ze leggen aan het eind van het voorjaar en in de zomer eieren en de wijfjes dragen 
die mee onder hun lichaam. Ze kunnen meerdere broedsels in een seizoen hebben en 
er zijn zo goed als altijd grote vlokreeften, ondanks het feit dat ze maar een jaar leven. 
Als ze zwemmen strekken ze zich en waaieren hun pootjes achter hen aan. In rust 
trekken ze zich krom in een kommahouding en liggen de vele pootjes onder het lichaam.
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modderkruiper (kleine)
De kleine modderkruiper wordt 10 tot 14 cm 
groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig 
visje met een fraai patroon van donkere 
vlekken op zijn flanken. Ter verdediging heeft 
hij een kleine uitklapbare stekel onder zijn 
oog. Aan zijn bek zitten zes korte tastdraden 
die hij gebruikt om s̀ nachts naar voedsel 
(kleine diertjes en detritus) te zoeken op de 
bodem. Overdag verschuilen ze zich in de 
modder. ‘s Nachts zwemmen ze graag.

De modderkruiper

muggenlarven
In stilstaand water zijn muggenlarven en muggenpoppen naar alle waarschijnlijkheid 
het belangrijkste visvoedsel voor jonge en volwassen vissen. De meeste muggenlarven 
in schoon water zijn klein en dun: 10 mm lang en 1 mm dik. Als ze zwemmen kronkelen 
ze in een S-vorm door het water en het imiteren van deze larven is niet te doen.

muggenpoppen
Deze poppen zweven in het water of hangen tegen het oppervlak. Daarbij zijn ze 
bewegelijk, zodat ze echt opvallen. De kleuren variÎren per soort en ze kunnen wit, 
rood, licht paars, bruin, grijs, groen, geel of zwart zijn. De poppen van de dansmug-
gen hebben witte pluimpjes op hun kop, waarmee ze zuurstof uit het water halen. Door 
de wind worden de op uitvliegen staande muggenpoppen bij elkaar gewaaid en zal de 
vis daar uitgebreid op azen. Je ziet dan vaak geen echte stijgende vis, maar de 
staartvinnen en rugvinnen die het oppervlak beroeren.

Natte vlieg
Type kunstvlieg die in het water wegzinkt (in tegenstelling tot de droge vlieg).

Overwinteren
De bittervoorn, rietvoorn, de modderkruiper en de baars overwinteren allemaal in 
kleiputten. Als de vorst intreedt verplaatsen deze vissen zich naar de kleiputten, die 
minder bevriezen omdat ze dieper zijn dan de sloten, en waar dus meer zuurstof is. 
 De oevers van de kleiputten waar riet groeit zijn bijvoorbeeld zeer geschikt als 

overwinteringsplaats. De kleine modderkruiper: zal wel overwinteren in de modder. 
Rietvoorn en baars overwinteren op diepe plaatsen in de grote weteringen. Vroeger 
ook vaak grote scholen vis bij de boerderijen, maar sinds peilverlagingen in de polder 
is er rond de boerderijen vaak een klein stukje met een apart, hoger peil gecreëerd, 
zodat de vis niet meer vlakbij de boerderij kan komen. - Vliegvisser K
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Polderhaft
Haften komen zowel in 
stromend water als stil-
staand water voor. De 
nimfen hebben altijd drie 
staartdraden, de uitgevlo-
gen diertjes twee of drie. 
De vleugels worden in rust 
rechtop, boven het achterlijf 
gedragen, als een zeilboot-
je. Polderhaftnimfen zijn 
goede zwemmers. Ze 
vliegen uit van mei tot eind 
oktober. Vlak voor ze dat 
doen worden ze donker 
bruin. De afmetingen en 
kleuren van de eendagsvlie-
gen kunnen sterk variÎren, 
afhankelijk van de soort.

Snoek
In zijn oorspronkelijke 
verspreidingsgebied (het 
oostelijk deel van Europa, 
tot in Azië rond de Kaspi-
sche Zee) is de snoekbaars 
(Sander lucioperca) een vis van grote rivieren en diepe meren, die zich ophoudt in 
diepere en duistere delen met weinig stroming. 

De snoekbaars heeft voorkeur voor troebel water; de ogen zijn aangepast aan het zien 
bij lage lichtintensiteiten. Helder water moet voor snoekbaars dan ook behoorlijk diep 
zijn, zodat bij de bodem, waar de snoekbaars zich voornamelijk ophoudt, toch een 
lage lichtintensiteit wordt bereikt. De snoekbaars is gevoelig voor lage zuurstofconcen-
traties, maar goed bestand tegen eutrofiëring. 

Tinsel
Een dunne strook plat, ovaal of rond glittermateriaal, meestal in goud- of zilverkleur, 
dat wordt gebruikt als lijfje of als ‘ribbing’. De ‘rib’ imiteert de segmentering van het 
lijfje.

Veer
Een veer bestaat uit een middenschacht waaraan de fibers zitten. Een fiber heeft vaak 
fijne haartjes. Deze zijhaartjes heten web. Fibers van staartveren, zoals die van de 

fazantenhaan, pauw en struisvogel worden gebruikt voor lijfjes te wikkelen. Deze web 
gaat mooi uitstaan en geeft het lijfje een mooi harig uiterlijk. Fibers van vleugelveren 
hebben web dat in elkaar haakt en stripjes van deze fibers worden gebruikt om als 
vleugels in te binden. Bij de kleinere vliegen zijn dat de vleugels van insecten, bij 
zalmvliegen en streamers moeten ze het lijf nabootsen. 

Wol 
Wol wordt gebruikt bij het vliegbinden van staartjes en lijfjes en vliegen. Vooral de 
‘tag’ een korte stompe draad wol die als staartje achter de vlieg uitsteekt, kan net even 
de aandacht van de vis trekken en zorgen dat de vlieg genomen wordt. 

Vliegvishaakje
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Bronnen:

“Het water”, website Hengelsportvereni-
ging Wilnis, www.hsvwilnis.nl

“Vliegen binden”, 
auteurs: Paul Blokdijk, Henk Verbork, 
Vereniging Nederlandse Vliegbinders

www.vnv.nu
www.natuurinformatie.nl
www.beesies.nl
www.sportvisserijnederland.nl

“Het maatschappelijk belang van 
biodiversiteit” (Bijlage NRC Handelsblad 
7 September 2013,  
door Naturalis Biodiversity Center)

Wikipedia

Visvoelingbeeld: beeld uit clip  
“No Surprises” van Radiohead

Colofon

Hunnie is een project van ontwerpers 
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld 
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt 
door Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013 
ondergebracht bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede 
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB, 
Museum de ronde Venen, De Kweektuin 
en alle gidsen.

www.hunnie.nu

grafisch ontwerp: 
hunnie & studio auke triesschijn 

Handig! Met de Vissengids App van 
Sportvisserij Nederland kun je eenvoudig 
en snel alle zoetwater- en zeevissen  
van Nederland doorzoeken, bekijken en 
determineren.

Download de app op: 
www.sportvisserijnederland.nl
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handgemaakte kunstvlieg 
voor vliegvissen op de snoek 

D
it paspoort laat je naar de Bovenlanden kijken door de ogen en kennis van een vliegvisser.  

D
oor een andere lens op te zetten ervaar je andere dingen. H

unnie legt m
et deze route een vergroot- 

glas op het gebied om
 het landschap anders te leren lezen.


