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Colofon
De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het 

stimuleren van het vliegvissen in de breedste zin 
van het woord, en het behartigen van de belan-
gen van de aangesloten leden. De Pompemich is 
het clubblad van de vereniging en verschijnt drie 
keer per jaar. 

Vliegvisvereniging De Pompemich is niet aange-
sloten bij de Federatie Friesland voor Sportvis-
sersverenigingen. Vergunningen kunnen derhalve 
niet worden verstrekt

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 20,- per 
jaar, middels automatische incasso. Opgave bij 
de secretaris. 

Na betaling krijg je een informatiepakket en de 
laatstverschenen Pompemich toegestuurd.

Opzegging lidmaatschap vliegvisvereniging De 
Pompemich:

uitsluitend schriftelijk voor 31 december bij de secre-
taris.

Iedere laatste dinsdag van de maand, met uitzonde-
ring van december, wordt er een clubavond geor-
ganiseerd. Er worden op de clubavonden binnen 
en/of buiten werpinstrukties gegeven. Het is dus 
raadzaam om je vliegenhengel mee te nemen. 

Er is altijd iemand aanwezig die de basistechnieken 
aan de beginnende vliegvisser kan uitleggen. 

De vereniging heeft hengels ter beschikking voor wie 
nog geen vliegenhengel heeft.
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Van de voorzitter
’T is weer voorbij die mooie zomer. Het 

liedje van Gerard Cox uit 1973 zit al 
dagen in mijn hoofd. 

Vooral raar omdat ik vind dat het 
helemaal geen mooie zomer is geweest. 
Weinig zomerse dagen, weinig aan het 
water, weinig bbq. Schijnbaar zijn dat 
mijn ingrediënten van een mooie zomer. Ik 
schrijf wel heel stoer dat de hit song van 
Gerard Cox uit 1973 stamt maar dat moest 
ik wel eerst even opzoeken. Ik raadpleeg 
hiervoor vriendje Google en hopla de 
informatie is voorhanden.

Nu de zoeksite toch open staat; is deze 
zomer nu eigen wel zo slecht als ik denk. 
Dit antwoord is lastiger want de gemid-
delde temperatuur was deze zomer een 
halve graad hoger, de neerslag 30 mm 
meer en 85 zonuren meer dan het gemid-
delde. Prachtige info van het KNMI die al 
vanaf 1901 het weer bijhouden. Ik zat er 
dus goed naast, de zomer was nog niet zo 
slecht.

Dat brengt mij op de promotie 
van Sportvisserij Nederland voor de 
MijnVISmaat community. Hier kan je 
vangstgegevens invoeren en ze worden 
netjes in je eigen profiel opgeslagen en 
zijn te filteren op bijvoorbeeld vissoort of 
locatie. Met statistieken kan je je visserij 
analyseren op stekken, het weer of vlieg. 
Misschien is het bijhouden van je vis- en 
vangstgegevens wel heel slim en kan je 
net zoals het KNMI doet de data gebrui-
ken en hieruit conclusies trekken en je 
visplannen bijstellen of aanpassen. Ik zou 
wel eens willen weten wie een visdagboek 
bijhoudt en wat je er mee doet.

Het zomerprogramma van de club 
is eigenlijk in het water gevallen. 
Spreekwoordelijk want niet de ‘slechte’ 
zomer maar de organisatie en opkomst 
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Even voorstellen

Rob van Dijk heeft me benaderd om me 
even voor te stellen in de nieuwe rubriek 

van de Visvereniging De Pompemich.

Nou, mijn naam is Menno Zwarts. 
Ik ben getrouwd met Alie. We hebben 
vier zonen, waarvan drie al uit huis zijn, 
getrouwd danwel samenwonend. En we 
hebben twee schatten van kleinkinderen. 
We zijn woonachtig in Harkema.

Naast mijn gezin, heb ik een brede 
belangstelling voor alles wat om me 
heen gebeurt en heb ik eigenlijk iets te 
veel hobby’s. Dit maakt ook dat de week 
voor mij te weinig dagen heeft. Naast 
het vissen, ben ik geïnteresseerd in oude 
auto’s, oldtimers. Zelf ben ik een 42-
jaar-oude Mercedes aan het restaureren. 
Voor de kenners: 350 slc W107. Dit is 
een achtcylinder-coupé. Daarnaast ga ik 
graag mountainbiken met vrienden, waar-
bij Duitsland wel favoriet is. Ik wandel 
graag met onze hond, Voske. Verder heb 

ik nog een project en dat is het maken van 
een vlet vanaf casco opgebouwd, waar-
bij ik nu bezig ben met het inbouwen van 
een binnenboordmotor en het aanbren-
gen van een schroefas. En dit alles doe ik 
naast mijn baan als Projectleider van de 
Wurkjouwer in Joure, waarbij we vanuit 
het project, mensen die langdurig thuis 
zijn met een uitkering, weer in beweging 
brengen, richting reguliere arbeid, danwel 
vrijwilligerswerk. 

   
Tijdens mijn vakanties, met name in 

Duitsland, zag ik met regelmaat vissers 
vliegvissen in rivieren. Zelf vis ik ook 
regelmatig, maar dan meer op roofvis, 
bijvoorbeeld snoekbaars, vissen uit een 
bellyboot of vanaf de kant. Diverse keren 
tijdens vakanties, riep ik:  
“Dat wil ik ook leren, dat lijkt me leuk!” 
Er zijn drie jaren overheen gegaan, dat 
ik het elke keer riep, maar ik er niet toe 
kwam. Totdat mijn vrouw zei:  
“Kom in actie, ga het dan ook doen!”

is eigenlijk achter gebleven. De zomer-
maanden blijken misschien toch minder 
geschikt om door de vereniging in te 
vullen. De clubavond met vis bereiden en 
eten en met A&M-fishing was trouwens 
meer dan geweldig maar verdiende een 
hogere opkomst. De twee clubavonden 
er na en ook de werpavonden moeten we 

binnen de kerngroep nog maar eens ana-
lyseren. Dit analyseren doen wij trouwens 
niet met statistieken en grafieken maar met 
wijn, bier en whisky.

De programmering van de herfst en 
winter is van top kwaliteit dus laat het 
‘slechte’ weer je niet tegenhouden om de 

clubavonden en bindavonden te bezoeken. 
Ventileer op de clubavonden (of per mail) 
ook je ideeën voor het nieuwe jaar want 
het kernteam gaat het nieuwe jaar weer 
voorbereiden. Hopelijk tot gauw.

Dus afgelopen voorjaar heb ik 
even gegoogled en daar was ie… De 
Pompemich… Het contact met Rob van 
Dijk was gauw gelegd. Nu zijn we een 
aantal maanden verder. Ik heb een aantal 
bijeenkomsten bijgewoond en mijn 
enthousiasme is alleen maar gegroeid! 
Aangezien ik geen kijk had op het aan-
schaffen van de juiste spullen, heeft de 
vereniging, met name Martin van der 
Wagt, mij enorm geholpen met adviezen 
en het maken van de juiste keuze in het 
aanschaffen van het materiaal: hengel, 
reel, enzovoort.

Ik ben blij dat ik de stap heb gemaakt 
om lid te worden van deze vereniging en 
ik vind het leuk om te zien hoe medele-
den boeiend vertellen over hun hobby. Tot 
zover even in het kort iets over mij. Wil 
je ergens iets meer over weten? Vraag me 
gerust!
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Even voorstellen Wessel Koning

Wat doe je in het dagelijks leven?
Werkzaam binnen NiVoGe groep als directeur bij Interay 

Solutions, Burgum waar elektronische producten worden ontwik-
keld en in serie geproduceerd. 

 
Hoe ben je tot het vliegvissen gekomen?
Dat was in ’84 toen we een zomer naar Noorwegen zijn 

geweest. We waren toen in de kost bij een boerengezin waar ik 
met het vliegvissen in aanraking ben gekomen. De geavanceerde 
materialen, werptechniek en specifieke kennis van vliegen sprak 
me erg aan. Die Noren knipten aan de waterkant al naar gelang 
omstandigheden hier en daar plukjes van de vlieg, dat vond ik (en 
nog steeds) fascinerend. 

Hoe ben je met de Pompemich in aanraking gekomen?
Ik had er over gelezen in het Visblad en ben toen op internet 

gaan zoeken en vond de website. Wat me daaraan opviel, waren 
de activiteiten die genoemd werden en waar hier en daar ook ver-
slag van werd gedaan. Een club waar kennelijk leven in zit!

Wat is je favoriete vistechniek?
Aan het vissen met een streamer op snoek beleef ik erg veel 

plezier hoewel ik het vissen met een droge vlieg op stromend 
water ook heerlijk vind.

Wat is je meest aansprekende vangstresultaat?
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De Pompemich, een blad met toekomst of alleen nostalgie?

Volgend jaar viert de Pompemich haar 4e lustrum. 20 jaar gele-
den werd Hans Wiersma de eerste hoofdredacteur van ons club-

blad en hij is dat nog steeds. Wat een clubtrouw!

Ik maak nu een aantal jaren namens het bestuur deel uit van  
de 3-koppige  redactie en wil op persoonlijke titel wat filosoferen 
over ons blad. 

Nadrukkelijk ons blad, want uit onze telefonische enquête 
met alle leden, bleek het blad een van de belangrijkste “bindmid-
delen“ in de club te zijn. Het bestuur heeft dit gewaardeerd en  
besloten samen met de redactie het blad verder te ontwikkelen. Er 
is nu een gedeeltelijke kleurenversie op papier en op onze web-
site een volledige kleurenversie beschikbaar!

Natuurlijk zou een volledige kleurendruk fantastisch zijn, 
maar dat laat ons budget niet toe, helaas.

Maar… welke functie en welke inhoud passen bij onze club? 

1. Als communicatiemiddel tussen bestuur en leden 
is de Pompemich zeker geschikt voor de lange termijn. 
Jaarprogramma, jaarverslag, algemene ledenvergadering en 
andere vaste punten in ons verenigingsjaar hebben hun vaste 
plek. Met een frequentie van 3 bladen per jaar is dat voldoende. 
Voor het ”korte werk” is de maandelijkse digitale nieuwsbrief een 
goede aanvulling, net als de website en sinds kort de Pompemich-
app. Nieuwe leden en bestuursleden kunnen zich presenteren  en 
het lijkt me zinvol dat er jaarlijks een ledenlijst in het blad ver-
schijnt om het onderlinge contact te vereenvoudigen. Soms kan 
actueel lief en leed samenvallen met de verschijningsdatum; dan 

kan dat ook een onderdeel zijn. Wil je wat verkopen van je spul-
len en kan dat niet wachten tot onze “Kerstmarkt”, laat je het dan 
ook weten in het blad? 

2. Als visgids van Friesland, voor en door de leden? Zou het 
inspirerend zijn als er regelmatig iets te lezen valt over een Fries 
polderwatertje/meer/petgat/IJsselmeer, Waddenzee of plantsoen-
water? Je hoeft natuurlijk niet je superstek, 3e boompje rechts, 
waar die snoek van 115 cm ligt, prijs te geven. Met de huidige 
“telefoontechniek” is een foto snel gemaakt.

3. Bindpatronen en technieken, voor en door de leden. 
Iedereen heeft vast z’n eigen favorieten en simpele of ingewik-
kelde aanpassingen. Streamers, zeeforelvliegen, fint/zeebaarsvlie-
gen, voorn-en windevliegen/nimfen. Deel ze met anderen, ook 
weer met (goede) foto’s. Natuurlijk kun je tegenwoordig op inter-
net alles vinden, maar het gaat juist om jouw voorkeuren en de 
motieven. Wat heb je zoal in je vliegendoos, wat voor materialen 
gebruik je en heb je tips over bindmateriaal (ook van die poelier, 
jagende vader of vriend, of uit de manufacturenwinkel…)

4. Visavonturen, achter je huis, in de polder, met de belly-
boot, in de IJssel, Maas, of bij Kornwerderzand en natuurlijk het 
buitenland. Een beschrijving van vliegvissen in een straal van 
5 km om je huis! Alles wat het vliegvissen voor jou zo boeiend 
maakt is dat voor je maatjes ook! Schrijf het gewoon op, maak 
mooie foto’s en stuur op naar de redactie. Drempelvrees is niet 
nodig, alleen maar wat tijd en wat visserslatijn… De redactie kan 
je altijd helpen als dat nodig is.

5. Materiaalverhalen. Niet een opsomming van de nieuwste 
hengels of reels, maar jouw persoonlijk keuzes voor een reel, 
hengel, lijn, haakjes, zonnebril, waadpak, schepnet enz. enz. 
En natuurlijk ook de twijfels, miskopen en het voortschrijdend 
inzicht.

6. Verslagen van de clubactiviteiten. Die interessante club-
avond, die waardevolle informatie, die boeiende demonstratie. 
Natuurlijk ook de praktijkdagen die de club organiseert- van 
snoeken tot Denemarken en misschien wel de Oekraïne…?

7. Informatie en tips over forelvijvers, rivieren, huisjes en 
campings in het buitenland. Niet als reisgids, want die informatie 
is er genoeg op internet, maar op basis van eigen ervaringen (zie 
ook punt4)

Dat is zonder twijfel de zalm welke ik tijdens onze vakantie 
zomer 2010 in IJsland, al was het met een geleende hengel, heb 
gevangen.

Waaraan beleef je het plezier in vliegvissen?
Misschien cliché maar dat is toch het opgaan in de natuur. Je 

staat er midden in en probeert door zo natuurlijk mogelijk te han-
delen een kunstvliegje, bij voorkeur zelfgemaakt, aan te bieden 
iets dat deel uitmaakt van die natuur te pakken te krijgen.

 
Wat hoop je nog eens te bereiken/realiseren met vliegvissen?
Zou het mooi vinden eens een avontuurlijke vistrip te maken. 

Met een vliegtuigje ergens gedropt worden in noord Scandinavie 
en dan een paar dagen vissen en hiken. Wie weet zijn avonturiers 
binnen de club die dit doen of zouden willen?!

Wat is je favoriete stek of streek om te vissen?
Op snoek in de eilanden kust van zuid Finland. Een vriend 

van me woont daar en heeft een prachtige plek van waaruit je 
prima kan vissen en vangen

Hoe regelmatig vis je?
Door mijn relatief drukke baan te weinig maar beslist in mijn 

vakanties en nu en dan een dag in het weekeinde wanneer mijn 
vrouw werkt.

Wat is je favoriete vlieg?
Moeilijk en ik ken al die namen niet zo, wel hebben droge 

vliegen mijn absolute voorkeur. Met iets van een Peackock en 
Turkey Brown begin ik meestal.

Waarom ben je lid van de Pompemich?
Om slachtoffers met het hetzelfde virus te leren kennen, erva-

ringen uit te wisselen en daarmee van elkaar te leren.

Wat wil je nog kwijt?
Compliment aan bestuur Pompemich waarvan ik vind dat ze 

als vrijwilligers hele leuke bijeenkomsten met activiteiten weten 
te organiseren.

Met groeten,
wessel@koning.frl
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Visstand Friese wateren

Te koop aangeboden:

 
1. Orvis ademend waadpak size EL € 100 
2. Orvis waadschoenen size 13 € 50 
3. Orvis waadschoenen size S € 20 
4. Simms neoprene waadpak size EL + gravel-gards € 75 
5. Simms waadpak afsluitgordel met rugsteunversteviging € 25 
6. Simms zonneklep € 15 
7. Streamline neoprene Waadpak size S € 50 
Te bevragen en te passen na afspraak bij:

Frits Maltha, De Warren 33 ,Woudsend, tel.: 0514-591388

Wetterskip Fryslan is gestart met de opname van de visstand in 
een groot aantal wateren in haar beheergebied. 

Het gaat om de aantallen, de soorten, het gewicht en de con-
ditie van de vispopulatie. Ook de boezemkanalen bij Franeker 
worden onderzocht. 

Het onderzoek levert een bijdrage aan het vaststellen van 
de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Wetterskip 
Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken. Dit jaar 
worden in augustus en september zo’n 16 wateren onderzocht 
waaronder het Nannewiid, de Lytse Wielen, Lende, Alddjip, 
Lauwers, Prinses Margrietkanaal, Kouwe Faart, watergangen op 
Ameland, boezemkanalen bij Franeker en een groot aantal boe-
zemmeren in het zuidwesten van de provincie. Het waterschap 

doet daarnaast onderzoek naar de visstand, de chemische kwali-
teit, de waterplanten, de algen en kleinere waterdieren. 

Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand 
van het oppervlaktewater. Wetterskip Fryslân gebruikt de meet-
gegevens onder meer voor de Kaderrichtlijn Water. Dit is een 
Europese richtlijn voor verbetering van de kwaliteit van de 
oppervlaktewateren. 

Om de kwaliteit van het water te verbeteren legt het water-
schap ondermeer natuurvriendelijke oevers aan langs meren, 
kanalen en vaarten en wordt geïnvesteerd in het verder verbeteren 
van de afvalwaterzuivering. Ook worden diverse stuwen, sluizen 
en gemalen aangepast ter bevordering van vismigratie. Hiermee 
wil Wetterskip Fryslân de leefgebieden van vissoorten vergroten.

8. Specifieke kennis over alles wat met vliegvissen te maken 
kan hebben. Er zijn vast leden, die veel weten over fotografie, 
waterbeheer, repareren en bouwen van hengels en nog veel meer.

9. Landelijke en regionale  ontwikkelingen van het vliegvis-
sen. Als club zijn we aangesloten bij de VNV en het blad is in te 
zien op de clubavonden. Ook de VNV-site is gedeeltelijk toegan-
kelijk voor niet-leden. Toch kunnen er zaken zijn die voor ons als 
Friese vliegvissers interessant zijn.

10. Discussies over thema’s. Wel of niet weerhaakloos, catch 
en release, strakke of soepele hengels enz enz.

De inventarisatie is vast niet compleet en ieder kan er wat aan 
toevoegen, iets schrappen en er vrij op schieten. Wij kunnen als 
redactie het blad niet volschrijven, het blad is van iedereen en het 
is best leuk en/of uitdagend om je eigen bijdrage te leveren. Denk 
maar zo: “het is makkelijker een stukje te schrijven en een foto te 
maken, dan een snoek te vangen van 103 cm.”

Ik ga voor een mooi, informatief blad, voor… maar zeker ook 
door de leden!

Rob van Dijk
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Vliegvissen en fotografie

Als je een groep mensen vraagt wie er nog nooit een foto heeft 
gemaakt, gaan er buitengewoon weinig vingers de lucht in. 

En het zou me niet verbazen als er door de leden van de 
Pompemich regelmatig foto’s worden gemaakt. Het is een hobby 
die memorabele momenten creëert en vliegvissers hebben ook 
nog eens de eigenaardige eigenschap om regelmatig op de mooi-
ste plekjes op te duiken. Daarom heb op een clubavond iets 
gedeeld van wat ik weet van fotografie zodat we met zijn allen 
foto’s nemen waar we tevreden over kunnen zijn. Sinds zes jaar is 
fotografie een hobby en soms is het ook mijn werk. Veel van wat 
ik heb geleerd kan ik toepassen als ik er als cameojournalist voor 
Omrop Fryslân op uit trek. Dan werk je zonder cameraman en 
doe je alles zelf. Voor alle duidelijkheid; ik heb geen fotografie-
opleiding genoten. Wel wat cursussen voor dat eerder genoemde 
cameo werk.

Wie een camera heeft waarbij je controle hebt over alle crea-
tieve elementen die de fotografie rijk is, heeft een kans om hele 
mooie foto’s te maken. Maar om het eenvoudig te houden, richt 
ik mijn tips hier vooral op drie zaken die voor iedereen die foto’s 
maakt in de praktijk te brengen zijn. Ook als je daarvoor je tele-
foon gebruikt! En ook dat kan prachtige foto’s opleveren.

Compositie

Oftewel welke elementen zitten er in een foto en vooral waar 
plaats je die elementen. Meestal zijn de belangrijkste elementen 
makkelijk te identificeren. Bijvoorbeeld je vismaat die met een 
enorme vis voor je staat! Een mooi hulpmiddel om alles belang-
rijk is een goede plek te geven in een foto is de regel van derden. 
Hieronder een illustratie die ik van het internet heb geplukt…

Foto 1

De foto wordt van onder naar boven en van links naar rechts 
steeds in drie gelijke vlakken geknipt en op één of andere manier 
wordt een foto er beter van als je je belangrijkste onderwerp op 
één van de vier snijpunten zet waar de lijnen elkaar raken. Veel 
apps op mobiele telefoons, maar ook sommige camera’s hebben 

de mogelijkheid om zo’n raster op het LCD scherm af te beelden 
waarmee je makkelijker gebruik kan maken van dit hulpmiddel. 
Een foto ziet er snel saai uit als je het onderwerp in het midden 
zet. Dat geldt overigens ook voor de horizon in landschapsfoto’s. 
Als de horizon midden door de foto loopt, is de kans groot dat het 
landschap minder mooi tot leven komt als wanneer je twee derde 
land en een derde lucht toont of andersom. De keus voor veel of 
minder lucht in een landschapsfoto wordt onder andere bepaald 
door de bewolking. Een blauwe wolkenloze lucht is behoorlijk 
saai als je foto voor het belangrijkste deel uit lucht bestaat… 
Meestal wint het land het van de lucht. 

Foto 2
Foto 3

Diepte

Met 3-D televisie of IMAX in de bioscoop is het mogelijk 
dezelfde driedimensionale beleving te creëren als die van onze 
ogen. Dan is een foto maar een vreemd en plat medium. Maar 
daar is wel wat aan te doen. En dat is door de foto wat diepte 
te geven en het oog van de kijker door de foto te leiden. Vooral 
landschapsfoto’s die zijn gemaakt met een lens op zijn wijdste 
stand (helaas telefoonfotografen, jullie hebben maar één stand) 
hebben vaak iets nodig in de voorgrond om één en ander wat 
diepte te geven. Objecten ver weg zien er ook kleiner uit dan in 
werkelijkheid en hebben ook minder impact. Objecten in de voor-
grond lijken relatief groter. (Zie foto 4) (En als je inzoomt, druk 
je het landschap in elkaar en dat kan ook goed werken in bijvoor-
beeld heuvel- of bergachtige streken.) Een foto waarbij je als het 
ware een doorkijkje maakt tussen de takken door kan ook werken 
(foto 5). 

En even tussendoor; een portretfoto 
maken op de wijdste stand geeft een ver-
tekening die niet echt mooi is. Maar als de 
vismaat met grote vis er op moet, kan je 
soms niet anders als het beeld een beetje 
wil vullen. Als hij of zij de vis wat naar 
voren duwt ‘de lens in’ kan je wel weer 
leuk gebruik maken van de eigenschappen 
van zo’n wijde lens. De vis in de voor-
grond lijkt dat een stuk groter… 

Soms als je zo’n wijde foto maakt, 
is er niets te vinden wat je in de voor-
grond kan gebruiken. Dan kan lager bij 
de grond fotograferen een oplossing zijn 
om wat diepte in de foto te krijgen (foto 
2). Je moet wel wat oppassen met waar 
je op scherp stelt. Voor je het weet heb je 
een scherpe voorgrond en het landschap 
daar achter is wazig. Dat kan natuurlijk 
mooi zijn, maar als je dat niet wilt, loont 
het zich wel de moeite om op internet te 
zoeken op de term hyperfocaal scherpstel-

len, want dat kan dit probleem oplossen. Ook kun je wat lagen 
creëren in je foto zodat er een wat getrapt beeld ontstaat. Foto 6 
is daar een voorbeeld van. Iets wat je ook goed kan gebruiken als 
je inzoomt (of een lange lens gebruikt). 
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foto 2

foto 3
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Foto 4

Foto 5
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Foto 6

Foto 4
Foto 5
Foto 6

Een ander middel om wat diepte te creëren zijn ‘leidende 
lijnen’. Een object of structuur die voor je weg het landschap 
inloopt. Je ziet dat bijvoorbeeld in foto nummer 2. 

Perspectief

En dan is er nog het perspectief. We zijn nogal geneigd om 
foto’s op stahoogte te nemen omdat we de wereld zelf ook zo 
zien. Zelf ben ik nogal een fan van het zogenaamde kikvorsper-
spectief (foto 7). En laag bij de grond of water fotograferen werkt 
perfect bij vissen. Zoals bij deze roofblei in foto 8. En tot slot een 
tip die niets met compositie te maken heeft, maar alles met het 
licht. En dat is het tijdstip waarop je een foto neemt. Midden op 
de dag is het licht vaak hard en dat komt een foto niet ten goede. 
Fotografeer als het even kan in de laatste en eerste uren daglicht!

Foto 7
Foto 8

Als je alle tips in één foto weet te combineren met een prach-
tige gebeurtenis of fotolocatie dan is de kans groot dat je een 
memorabele foto weet te maken. En pas op! Dit zijn geen regels. 
Je mag en moet er soms van afwijken. De kunst van het weglaten 
van dit soort ‘regels’ is dat je het bewust doet in de wetenschap 
dat een andere aanpak wel degelijk de betere foto oplevert. 

Remco de Vries

Foto 7
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“Ja, dat komt nog wel.”

Een weekend vliegvissen in Kyllburg

Maandag 15 augustus belt Timo mij met de vraag of ik 
komend weekend in Kyllburg wil vliegvissen. Zijn vriendin zit 
dat weekend op Terschelling waar het Oerol festival plaats vindt. 
Hij overvalt me wat met die vraag maar echt lang hoef ik er 
niet over na te denken. Timo gaat het hotel boeken in Kyllburg. 
Hotel Pension Müller om precies te zijn. We hebben beide geen 
staatsvergunning dus we moeten op vrijdag voor èèn uur op het 
gemeentekantoor van Gerolstein onze fischereischein kopen. We 
spreken dan ook af dat ik Timo om zeven uur op haal. Om zeven 
uur sta ik bij Timo voor de deur en bel aan.  
“Wie is daar?” hoor ik een vreemde stem vragen. Verkeerde bel 
gedrukt.  
“Sorry ik kom voor Timo.” 
“Dat is een bel lager.” Het duurt even voordat Timo reageert en 
als hij dan voor het raam verschijnt zie ik dat hij net uit bed is.  
“Ik kom er aan hoor, ik moet nog even wat spullen pakken.” 
Ach ik ben het wel gewend en om half acht rijden we richting 
Gerolstein. Het is rustig weer en niet erg druk op de weg geluk-
kig. De reis verloopt voorspoedig en om half twaalf staan we in 
het gemeentekantoor van Gerolstein waar we een fischereischein 
kopen die vijf jaar geldig is voor 45 euro. Timo heeft geen geld 
op zak dus ik schiet het even voor. Er is vast wel een pinautomaat 
in Gerolstein. Als Timo gepind heeft drinken we eerst koffie en 
willen dan onze reis voort zetten. Het gemeentekantoor ligt vlak-
bij de Kyll en we besluiten even bij de rivier te zien. Er staat een 
vliegvisser in het water en hij vist met een splitcane hengel. De 
rivier is helder en ondiep met hier en daar wat stroomversnel-
lingen en diepere stukken. We krijgen er nu echt zin in. Er is een 

Foto 8
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hengelsportzaak in Gerolstein en die gaan 
we ook bezoeken. ‘Even naar de winkel’ is 
een gevleugelde uitspraak van ons gewor-
den. Timo koopt knooploze leaders en een 
dozijn droge vliegen. De meivliegen zijn 
volgens de eigenaar goed.

We vervolgen onze weg richting 
Kyllburg en rijden langs de Kyll. Via 
Birresborn, Mürlenbach, Densborn, 
Zendscheid en St. Thomas. Het is rustig op 
de weg en het uitzicht prachtig. Om half 
drie arriveren we bij het hotel. We bren-
gen onze bagage naar binnen en schaffen 
direct een visakte aan voor het stuk Kyll 
bij Kyllburg. De kosten bedragen vijftien 
euro voor een dag, vijf euro duurder dan 
afgelopen jaar. 

Beide hebben we wel zin in wat en 
gaan in de stationsrestauratie iets te eten 
bestellen. Tot onze verbazing mag er 
gerookt worden, volgens de bediening 
omdat het geen restaurant is. We bestel-
len currywürst mit pommes frites, volgens 
Timo een aanrader. Na een stief kwartier 
wordt het bestelde geleverd. Een braad-
worst die zwemt in de currysaus met een 
bult patat en uiteraard twee halve liters 
bier. Toch wat teveel van het goeie dat wil 
zeggen we krijgen ons bordje niet leeg. 

Als we om half vijf weer buiten bij 
de auto staan besluiten we om richting 
Malberg te rijden en daar te gaan vissen. 
We volgen het donkere pad tussen de 
bomen langs de rivier en zien het bord 
dat aangeeft dat de ene visserijzone over-
gaat in de andere. We tuigen de hengel op 
en lopen langs de rivier. We komen een 
kleine vrachtauto tegen met watertanks 
met daarop het opschrift lebende fische. 
Ze hebben dus net regenboogforellen 
uitgezet! Jammer genoeg staan er twee 
vliegvissers in vol ornaat in de stroom en 
we lopen dus maar door. Een eind verder 
stappen we in de rivier en beginnen met 
vissen. Door de bomen zien we de andere 
vissers steeds dichterbij komen. Wel ver-
dorie! Gewoon staan blijven en vissen. 
Ik werp mijn nimf naar de andere oever 
waar de stroming zorgt voor het vervoer 
van de vlieg. Eerst een paar kleine tukjes 
en dan haak ik een vis en zo te voelen 
een mooi exemplaar. De dril is van korte 
duur, de vis schiet los. Balen! En verder 
waden heeft geen zin want dan zitten we 
de andere vissers in de weg. Een van de 
vissers staat bij een stroomversnelling en 
plaatst zijn droge vlieg in de stroming. Op 
deze manier weet hij een paar kleine visjes 
te vangen. Langzaam maar zeker wordt 
het donker en we besluiten het een dag te 
noemen en keren terug naar het hotel. Na 

een paar biertjes gaan we slapen, morgen 
is er weer een dag.

De volgende dag na het ontbijt vragen 
we de eigenaar van het hotel om een vis-
stek. Bij St. Thomas kan je langs de rivier 
rijden over het fietspad. Dat mag want 
we hebben vergunning. Bij de spoorbrug 
kunnen we de auto kwijt en van hieruit een 
mooi stuk rivier bevissen. In 2009 ben ik 
hier ook geweest met Carel, Douwe, Frans 
en Mello, en ik haakte bij de spoorbrug 
twee keer een hele mooie vis die ik beide 
verspeelde door lijnbreuk. We lopen het 
grasland door tot aan de volgende spoor-
brug en van daaruit gaan we vissen. Het 
duurt niet lang of ik weet een kleine forel 
te haken en later nog een paar. Het zijn 
prachtig gekleurde forelletjes die fanatiek 
de nimf pakken. Timo weet verderop een 
kopvoorn te vangen van bijna zestig centi-
meter. De dril stelde volgens Timo weinig 
voor. Er zwom nog zo’n formaat kopvoorn 
mee en het was alsof de vis wist wat er aan 
de hand was want die kwam gedwee mee. 
De schemering valt in en we besluiten 
pizza te gaan eten in Kyllburg. Bij pizzeria 
Bella Italia bekom je een pizza voor zes 
euro die bovendien prima smaakt. Na een 
paar biertjes is het weer goed slapen.

Als we de volgende ochtend naar 
buiten kijken regent het. Niet erg maar 
toch zijn we even bang dat het water 
troebel wordt wat het vissen onmogelijk 
maakt. We zien net als de ochtend daar-
voor de vis stijgen en we zien grote barbe-
len. Op de loopbrug over de Kyll voeren 
kinderen met hun ouders de vissen. Ook 
de forellen lusten brood! In de stad zelf 

mag er niet gevist worden. Na het ontbijt 
rijden we naar de camping Kyllburg om 
daar de rivier te verkennen. Er staat een 
vliegvisser in het water en die peutert met 
een nimf de rivier af. Op de vraag of het 
wat wil wordt niet gereageerd. Timo wil 
hier niet vissen en we gaan verderop een 
stek zoeken. Als we richting Gerolstein 
rijden zien we een pad dat naar de rivier 
voert. We parkeren de auto, volgen het 
pad lopend en komen bij de rivier uit. 
We zien dat de plek doorwaadbaar is en 
Timo steekt over. Ik blijf aan deze kant en 
vis met een droge vlieg want ik zie dui-
delijk vis stijgen. Opnieuw weet ik een 
paar kleine forellen te vangen. Even later 
steek ook ik de rivier over en zoek Timo 
op. Die heeft met de droge vlieg ook een 
paar forellen gevangen. We gaan koffie 
drinken en roggebrood met spek eten. 
De omgeving is hier prachtig en in geen 
velden of wegen is een mens te bekennen. 
De ene oever gaat bijna loodrecht omhoog 
terwijl wij op de andere oever in het gras-
land zitten. Het gras is nog niet zo lang 
geleden gemaaid dus traktoren steken de 
doorwaadbare plek ook over. Na de lunch 
vissen we verder. Ik loop de rivier af en 
kom bij een diepe poel waar het water 
bijna stil ligt. Het begint later te worden en 
de vissen stijgen steeds meer. In de lucht 
zwermen grote haften. Met de droge vlieg 
weet ik ook hier de nodige forelletjes te 
vangen. Het water is helder en je kan de 
vissen zien stijgen naar de vlieg. Opeens 
komt er een grote forel op mijn vlieg af 
opent zijn bek om de vlieg te pakken maar 
zakt vervolgens toch weer naar beneden. 
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De vis kijkt dus eerst goed waar het aan 
begint en als het het niet vertrouwt hapt 
het niet toe! De schemering valt alweer in 
en besluiten dat ons weekend vliegvissen 
in de Kyll erop zit. Al met al is het prach-
tig vissen in de Kyll. We hebben de nodige 
forellen gevangen en ons prima vermaakt. 
Weliswaar zijn de forellen die we gevan-
gen hebben niet erg groot, grote vissen 
zijn wel degelijk aanwezig! Als we de vol-
gende dag afrekenen blijkt dat Timo niet 
genoeg geld bij zich heeft om de kamer 
met ontbijt te betalen. 
“Heb jij nog geld bij je, ik kom dertig euro 
tekort.” Ik zorg er altijd voor dat ik vol-
doende geld bij me heb en ik schiet Timo 
dertig euro voor waarmee hij de hoteleige-
naar kan betalen.  
“Ik krijg het toch wel terug?” vraag ik 
Timo. 
“Ja, dat komt nog wel.”

Hans Wiersma

Mag ik me even voorstellen.

In januari 2015 ben ik als algemeen 
bestuurslid aangesteld.

Naam; Guus Rauch
Leeftijd; 68 jaar
Gepensioneerd .
Ik ben in 1976 in Friesland komen 

wonen, eerst in Menaldum en later in Sint 
Annaparochie. Ik ben sinds eind jaren 90 
lid van de Pompemich.

Hobby’s; Vissen, reizen, lekker eten en 
verder zo veel mogelijk genieten van het 
leven.

Tot zover een korte opsomming over 
mij.

Nu een kort verhaal over mijn eerste 
vis trip .

Mijn eerste trip naar Denemarken was 
op uitnodiging van Simon van der Veen en 
Sander Troost.

Zij hadden een huisje gehuurd in 
Sandersvig. Het was dat voorjaar ijzig 
koud en ging in het plaatsje Knud vissen.

Ik viste met een spinstok van 9 ft met 
een ABUjointedplug en niet zonder succes 
de eerste vis landde in mijn net. Het was, 
zo dacht ik, mijn eerste zeeforel met een 
lengte van 55 cm. Trots op mijn eerste 
vangt hing ik de vis bij thuiskomst aan de 
balk op de veranda van het huisje.Een half 
uurtje later kwamen Simon, Sander en de 
andere medevissers thuis.

Allemaal verkleumd en een beetje 
teleurgesteld want ze hadden die dag niets 
gevangen.

Wat me toen is bijgebleven was de 
belerende preek van Sander.

“Hoe kun je een zalm van 55cm mee-
nemen, je weet toch dat de maat 60 cm 
moet zijn!!??”

Ik wist niet beter dan dat ik een maatse 
zeeforel had gevangen.

“Weet je het verschil niet tussen een 
zeeforel en een zalm, dan zal ik je dat even 
vertellen”.

“Een zalm heeft een spitsere kop met 
een andere stand van de ogen en de staart-
vork is smaller dan die van een zeeforel”.

Ik moest voortaan beter opletten en 
oppassen want als ik gepakt zou worden 
met een ondermaatse zalm kon ik een 
hoge boete krijgen.

Dit was dus mijn eerste kennismaking 
met het “zeeforel” vissen in Denemarken.

In de jaren daarna heb meerdere malen, 
met diverse leden van de Pompemich met 
succes in Denemarken gevist met onder-
staande foto als ondersteunend bewijs.
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Hemmemaweg 14 
9076 PH  Sint-Annaparochie 

0651616608 
www.forel-for-all.nl

Speciala data 
3 oktober: vijverkampioenschap 

17 oktober: koppelvissen 
24 en 25 oktober: kanjerdagen, forellen 

van 5 tot 8 kilo!

Oude liefde.

Het volgende artikel is op verzoek van 
Hans Wiersma, het betreft de zoge-

naamde materialenkennis op het gebied 
van zowel het vliegvissen als het spinvis-

sen in bepaalde gebieden.

Na twee weken in de omgeving van 
Molde (Noorwegen) te hebben gevist zijn 
Bart en ik nu onderweg naar Zweden, 
het is eindelijk eens mooi weer, in de 
buurt van Ròros (ligt op dezelfde hoogte 
als Trondheim) steken we de grens over 
en even later bereiken we het plaatsje 
Funàsdalen. Hier zie ik in een prachtige 
hooggelegen beek een vliegvisser vissen, 
dat staat de komende week ook voor ons 
op het menu, voor mij is dat vele vele 
jaren geleden. Om de een of andere rede-
nen was ik er nooit aan toe gekomen.

Over een zeer slechte weg van 60 
km. bereiken we eindelijk onze bestem-
ming. Ons verblijf staat daadwerkelijk stijf 
aan de beek genaamd de Ljungán in het 
plaatsje Ljungdalen, dit gebied ligt bijna 
op 1000 m. hoogte en in de wintertijd is 
dit een zeer gewild skigebied.(Jamtlands 
lán).

Vele beken ontspringen hier zoals 
bijvoorbeeld de Glommenán (Gláma). 
Dezelfde dag halen we bij het toeristenbu-
reau aldaar een vergunning voor de beek, 
de juffrouw raad ons aan om een vergun-
ning voor 3 dagen te halen, wat veel goed-
koper is zegt ze, de vissen die we kunnen 
verwachten zijn vlagzalm (Harr) bruine 
forel (Öring) en de aldaar zeer populaire 
beekridder (Róding), toch besluiten we 
voor een dagkaart te gaan en die is voor 

vierentwintig uur geldig en je mag zelf 
bepalen wanneer deze ingaat, kosten 6 
euro per dag per persoon.

We hebben enkele dagen mooi weer 
maar het vissen op de beek is werkelijk 
slecht, wat we ook proberen met de vlie-
gen- of spinhengel er wordt niet een vis 
gevangen, toch is er iets positiefs gebeurd 
namelijk de oude liefde voor de beekvis-
serij met de vlieg is weer helemaal terug 
gekomen voor mij.

Het begon allemaal vele jaren gele-
den op de rivier de Kyll in Duitsland. Het 
vliegvissen met de droge vlieg is voor 
mij absoluut de mooiste vorm van visserij 
die er bestaat. Helaas niet altijd praktisch 
omdat het meeste voedsel voor de vis zich 
onder water bevindt. En dat zijn niet alleen 
de vele soorten insektenlarven (nimfen) 
maar ook de vlokreeftjes, slakken en jonge 
vis.

Het materiaal: Een #3 of #4 hengel is 
voor de beek visserij prima, ik zelf gebruik 
het liefste een WF drijvende lijn (met het 
gewicht voorin van de lijn) omdat zoals 
ik al zei het meeste visvoedsel zich onder 
water bevindt. Een nimf of natte vlieg laat 
zich met deze lijn gemakkelijker in het 
water presenteren. Het mooist is de vlieg 
zo snel mogelijk onder water te krijgen in 
het stomende water. Je slaat als het ware 

de nimf door het wateroppervlak heen met 
de laatste worp.

Daarentegen is een DT drijvende 
lijn iets geschikter voor het vissen met 
de droge vlieg, het gewicht is verdeeld 
over een grotere lengte van de lijn. Nu 
is het juist de bedoeling om de droge 
vlieg zo subtiel mogelijk op het water te 
laten landen en dat om meerdere rede-
nen. Een hoog op het water staande droge 
vlieg vangt doorgaans veel beter dan een 
gesopte, ook heb ik  meegemaakt dat de 
droge vlieg nog voor dat hij het water 
raakte door een bruine forel boven water 
werd gepakt. Hierbij zijn twee dingen 
belangrijk: ten eerste zal je met de laatste 
worp moeten inhouden (belangrijk) want 
de droge vlieg mag in geen geval op het 
water slaan. Punt twee is je leaderpunt. 
Probeer de leaderpunt op een lengte van 
minstens 80 cm. te houden en als je lea-
derpunt 12/100 of 14/100 is zal de droge 
vlieg op een zeer natuurlijke manier op de 
waterspiegel belanden.

Leaders: De oudere vliegvissers weten 
het nog wel vroeger werden de leaders 
opgebouwd uit soms wel 10 (meestal acht) 
stukken nylon. Dit heeft als doel dat de 
leaders beter overslaan (strekken).

Mijn leaderopbouw is als volgt: 70 cm. 
30/100, dan 40 cm. 24/100 , vervolgens 



16 De Pompemich - nr. 73 - augustus 2015

40 cm. 18/100 en een punt van 80 cm. 
12/100, met als opmerking dat het laat-
ste stuk altijd van normaal nylon is en de 
rest van de leader beter van Fluor Carbon 
gemaakt kan worden, omdat dat stugger 
is dan gewoon nylon en dus beter strekt 
(gooit dus prettiger). Opmerking: Voor 
de leaderpunten heb ik vele jaren plezier 
gehad van de bijzonder soepel maar ook 
uitermate sterke nylon lijnen van Dam 
(damyl). Aan Tectan kan je, mits je het 
donker bewaard, minstens 20 jaar plezier 
beleven. Zelf knoop ik de leader met een 
naaldknoop rechtstreeks op de vliegenlijn 
om een zo mooi mogelijk verloop te reali-
seren. Tegenwoordig hebben we heel vaak 
reservespoelen met daarop verschillende 
vliegenlijnen en bijbehorende leaders.

 
Het vissen met de droge vlieg: Meestal 
wadend probeer ik het diepere gedeelte 
vanaf het ondiepe gedeelte te bestoken, 
waar takken over de beek hangen zijn 
meestal goede stekken, in dit geval gooi 
ik de droge vlieg een beetje scheef naar 
rechts stroomopwaarts, wanneer de vlieg 
verder stroomafwaarts drijft is het nodig 
om lijn mee te geven anders gaat de droge 
vlieg veel te snel over het water (draggen). 
Om dit te voorkomen kan je ook je vlie-
genlijn op het water naar rechts over slaan 
en lijn bij geven.

Zie je een vis in de waterspiegel een 
vlieg pakken dan is het de bedoeling dat 
je de vlieg 1 meter stroomopwaarts van de 
gespotte vis neer legt, dat is de plaats waar 
de vis de vlieg gaat volgen (stijgen) en een 
meter verderop wel of niet neemt, Neemt 
de vis je vlieg zeg dan eerst eenentwintig 
en zet vervolgens rustig de haak (anders 
ben je te vroeg). 
Ook bij de vlagzalm is het de kunst om 
minstens een meter stroomopwaarts voor 
zijn neus de vlieg te krijgen. Hier is ook 
nog van belang dat de vlieg niet te ver 
naar links of rechts voorbij de vis drijft 
anders wordt de vlieg veel minder vaak 
genomen (niet gezien?). Dit in tegenstel-
ling tot de beekforel. 
Vissen met de nimf en natte vlieg: Is een-
voudiger dan met de droge vlieg, ook nu 
gooi je de nimf dwars op de stroming en 
geeft hierbij regelmatig lijn zodat de vlieg 
met schokjes stroomafwaarts beweegt, 
wanneer je ziet dat de vliegenlijn stil gaat 
liggen dan heeft een vis de vlieg genomen. 
Een beetverklikker is een uitkomst maar ik 
zelf hou niet zo van toeters en bellen.

Zowel met een droge als een natte 
vlieg vis ik meestal stroomafwaarts. Voor 
het vissen met de nimf zijn de diepere en 
wat langzame gedeelten van de beek die 

uitkomen in een zogenaamde pool meestal 
erg goed en vissen ook nog zeer prettig. 
In de diepere pools staan meestal de bar-
belen, nu zal je met een verzwaarde goud-
kopnimf moeten gaan werken. Hiervoor 
heb je een #4 nodig een #3 is te licht voor 
deze nimf. Je zou nu goed met een Teeny 
130 zinktiplijn kunnen vissen, maar wat 
vliegenlijnen betreft zijn er tegenwoordig 
andere opties genoeg, een Teeny 130 ST 
kan je gebruiken op een #4 tot en met een 
#6 hengel en is dus bijzonder geschikt 
voor het vissen in het Oostvoorne meer 
maar ook op forelvijvers met zalmeitjes 
(vlieg?) en de boobyvlieg Deze drijvende 
vliegen laat je rustig net boven de bodem 
zweven.

De Teeny 130 ST met de goudkopnimf 
is eveneens nodig voor bijvoorbeeld het 
vissen in de Sure (Grens rivier Duitsland 
en Luxemburg) maar ook de Simersted en 
de Grindsted (Denemarken) waar de gro-
tere vlagzalmen alleen maar op de bodem 
van de beken azen. Van de laatste twee 
genoemde beken weet ik dat je de grotere 
bruine forellen zelden aan de vlieg vangt 
maar daarentegen wel goed vangt aan een 
streamer van zeven cm.

Vliegen: Geloof het of niet ik heb ze 
allemaal gemaakt. Vliegvissen is voor één 
grote ontdekkingreis maar wijsheid komt 
met de jaren zeggen ze.

Meestal koop ik nu mijn droge vlie-
gen en kleine nimfen online bij A&M 
FISHING. Mijn favoriete droge vlie-
gen voor de Kyll zijn de Blue dun Mach 
Brown en de Sedge achtigen (vleugels 
naar achteren langs het lichaam gevou-
wen, plecein) en de meestal veel kleinere 
voorkomende motjes in de kleuren geel en 
wit. De blue dun is met zijn grijze kleur in 

het wildere water het minst goed zichtbaar, 
één met witte vleugels daarentegen iets-
jes beter. Belangrijk is een goed zichtbare 
vliegenlijn. Zo kan je goed bepalen waar 
zich de vlieg bevindt. 
De Sedge vliegen verschillen gedurende 
het seizoen in formaat, tenminste bij de 
Kyll voor zover ik weet. De vlagzalmen 
gaan vaker voor de kleinere vliegen maar 
zullen wanneer de grotere Sedge vliegen 
voorkomen daar ook voor gaan. Voor het 
vissen met de droge vlieg is het belang-
rijk dat je de vliegenlijn en de leader goed 
invet zodat je bij het opnemen van de lijn 
niet de droge vlieg door het water trekt. 
Wanneer je een vis hebt gevangen is het 
verstandig om je vlieg goed te drogen. Een 
stuk keukenrol kan, wanneer je de vlieg 
ertussen knijpt, uitstekend dienst doen. 
Na een paar valse worpen de vlieg kort 
in de Perma float dompelen en met nog 
eens een paar korte slagen de vlieg droog 
wapperen. Nu is de vlieg weer klaar voor 
gebruik. Wanneer je in korte tijd meer-
dere vissen hebt gevangen is het raadzaam 
om deze nu gesopte vlieg te vervangen. 
Wanneer je liever zelf je droge vliegen 
maakt zou ik zo veel mogelijk waterafsto-
tend materiaal gebruiken. Foam is bijvoor-
beeld zeer geschikt voor bodys. 
Zeeforelstreamers en vliegen maak ik wel 
zelf evenals de grotere nimfen voor de 
winde en blankvoorn.

Zeeforelstreamer: zet in de vice een 
streamer haak nr. 4 of 6 Bind voor een 
verzwaarde streamer kettingoogjes voor 
op de haak Vervolgens een stuk bruine 
Polar Chenille en wikkel de Chenille van 
achter naar voren. Afbinden en aflakken en 
KLAAR. Chenille is in vele kleuren ver-
krijgbaar. 
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Goudkopnimf: zet in de vice een haak nr. 
10 met goudkop nu wederom met de Polar 
Chenille een body maken en afbinden en 
aflakken. Je zou eventueel nog achter de 
goudkop voor het aflakken een Hackle 
kunnen plaatsen maar het maakt de vis 
niets uit, vraag zelf maar! 
Goedkoop haken bestellen Ik heb met 

meerdere visvrienden goedkope haken uit 
Engeland laten komen en je hoeft geen 
invoerrechten te betalen (EEG land). 
Mailorder & Shop voor 1000 haken betaal 
je ongeveer 50 euro 
Streamer haken voor de zeeforel nr. 4 en 6 
van Kamasan B_175 
Nimf en natte vlieg haken nrs. 8, 10 en 12, 

model Caddis of Buzzer/Pupa/ of Emerger 
van het merk Bulf fly hooks. Bij elke 500 
haken krijg je bij enkele leveranciers 100 
goudkoppen cadeau. Ben je voor de rest 
van je leven klaar.

Simon van der Veen

Blue dun op de klassieke wijze gebonden

Een sedge van hertenhaar

Een eendagsvlieg van foam

Als larve een kokerjuffer als volwassen 
insekt een schietmot, of sedge.

Jerkfly van foam gebonden, met een zinklijn vist het vlak boven de bodem.

Eendagsvlieg op wateroppervlak
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Agenda

Clubavonden 2015

29 september Vliegbinden speciaal
27 oktober Visstand Friese boezem
24 november Vissen op groot water
29 december Lijnen/markt

Praktijkdagen:
Te plannen: zeevissen Zuidholland, snoekvissen, Duitsland, 
Denemarken en forelvissen in Baggelhuizen

Makreelpastei

Het nu volgende recept had ik gemaakt voor de zeer geslaagde 
clubavond van 30 juni.

Dit voorjaar heb ik een paar boeken geleend van Henk de 
Vries en in een daarvan kwam ik dit recept tegen. Het was zeer in 
trek op de clubavond en ik kreeg al vragen om het recept, dus bij 
deze.

Voor een vorm van 1 liter inhoud;
1 gerookte makreel (ongeveer 500 gram)
125 gram kwark
50 gram boter
1 eetlepel citroensap
zout en peper
1 bosje peterselie
1bosje dille + voor garnering

Ontdoe de makreel van vel en graten en doe de vis in een 
beslagkom. Maak het fijn met een mixer met deeghaken. Smelt 
de boter en voeg dit toe samen met de kwark, het citroensap en 
wat zout en peper (bedenk dat je er later altijd bij kunt doen, er 
weer uithalen lukt helaas niet). Hak de peterselie en dille fijn en 
voeg dit ook toe. Kneed dit alles tot een gladde pasta ontstaat en 
breng indien nog nodig op smaak met zout en of peper. Doe de 
pasta in een vorm van ongeveer 1 liter inhoud en dek af met folie. 
Koud wegzetten en voor het opdienen nog even garneren met een 
takje dille. Het blijft 2 tot 3 dagen goed. Serveren met bijvoor-
beeld stokbrood of toastjes en een aquavit (of jenever) met dille 
smaak. Ik maak dit zelf door heel simpel een bosje dille in jene-
ver te laten trekken.

Eet smakelijk,
Eddy Visser

De clubavonden worden gehouden 
in:

Dorpshuis ’t Heechein 
Buorren 34 

8542 AB  Terkaple
0566689897

zaal open vanaf 19.30 uur.
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Vanaf januari 2013 bent u van harte welkom 
op onze nieuwe vestiging:

PEETERS HENGELSPORT
DIEMERMEERSTRAAT 1
2131 DR  HOOFDDORP

T: +31 (0)23 555 3804
E: info@peetershengelsport.nl

peetershengelsport.nl

 Adv Peeters jan13 230x297.indd   1 07-01-13   15:20
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AVERTENTIE CSL


