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oegegeven: vissen 
met de vliegenhengel 
is de meest directe 

en – in ieder geval voor vlieg-
vissers – mooiste manier om 
een vis te vangen. Toch kun je 
ook met een lichte spinhen-
gel en hoboloodje uitstekend 
‘vliegvissen’; of beter gezegd 
met een kunstvlieg vissen. De 
voordelen hiervan zijn legio. 
Allereerst wat betreft de werp-
afstand. Met een vliegenhen-
gel is een worp van 20 tot 25 
meter echt wel het maximaal 
haalbare, terwijl je een hobo-
loodje van 10 à 20 gram – met 
daarachter de kunstvlieg – met 
gemak 35 tot 40 meter werpt. 
Ook tegen de wind in; iets wat 
met de vliegenhengel ondenk-
baar is. Ideaal voor het altijd 
winderige Oostvoornse Meer, 
waar de forel zich overdag 
een stuk verder uit de kant 
ophoudt en vaak pas in de 
avondschemering binnen het 
werpbereik van de vliegenhen-
gel komt.

MindeR veRspelen
Doorgaans verspeel je met 
een spinhengel ook minder 
vis dan met de vliegenlat. Dit 
komt omdat je met een molen 
veel sneller kunt reageren op 
een vis die tijdens de dril in 
rap tempo naar je toe zwemt. 
Met een vliegenreel kun je de 
vis dan vaak niet meer bijhou-
den, waardoor de spanning op 
de lijn wegvalt en de vis zich 
van de haak kan ontdoen. Vis-
send met een kunstvlieg heb 
je bovendien niet de aparte 
kunstaasvergunning voor het 
Oostvoornse Meer – uitgege-
ven door Sportvisserij Zuid-
west Nederland – nodig. Met 
slechts de VISpas en 
Landelijke Lijst van 
Viswateren kun je 
er aan de slag. 
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VLIEGVISSEN MET DE SPINHENGEL!
De revival van het hoboloodje

vissen met de vlieg was altijd 
voorbehouden aan sportvissers 
die visten met een vliegenhengel, 
vliegenreel en – als werpgewicht 
voor het vederlichte vliegje – speciale 
vliegenlijn. Maar daar gaat vanaf 
nu verandering in komen. Met 
een hoboloodje of sbirolino is een 
kunstvlieg namelijk ook prima met 
de spinhengel te vissen. Marcel van 
der ham vertelt je deze maand hoe 
dit werkt en wat de vele voordelen 
zijn. dat doet hij aan het oostvoornse 
Meer, waar dit misschien zelfs wel de 
meest effectieve vistechniek is!

TEKST MarCel Van der HaM 
FOTOGRAFIE BraM BOKKers
IlluSTRATIE stepHan sieperMann
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een spinhengel en hoboloodje zijn ideaal 
voor oostvoorne, waar de forel overdag 

verder weg moet worden gezocht.

een schitterende 
mannetjesregenboog 

van 63 centimeter, 
gefopt door het 

hoboloodje.

om over te steken naar de dammetjes is een waadpak onontbeerlijk.

waterlagen af. Je werpt het 
hoboloodje – met de drijvende 
kunstvlieg daar een onder-
lijnlengte achter – pakweg 30 
tot 50 meter ver weg en laat 
hem eerst rustig afzinken tot 
op de bodem. Daarna draai 
je de lijn voorzichtig strak 

en gaat het hoboloodje 
(dat het loodgewicht 

onderin heeft en aan 
de bovenkant uit 
drijvend balsahout 
bestaat) rechtop 
op de bodem staan. 

Forel is geen echte 
bodemazer, dus je vist 
zo’n zinkend hobolood-

je altijd in combinatie met 
een drijvende vlieg die je een 
onderlijnlengte boven de bo-
dem aanbiedt. Mijn voorkeur 
gaat daarbij uit naar een fel 
gekleurd, drijvend zalmeitje 
of een drijvende boobie. Als 
het zaakje eenmaal goed en 
wel in het water ligt, kun je in 
feite op een krukje gaan zitten 
en wachten tot je een aanbeet 
op de hengeltop ziet. Want 
forel mag dan een roofvis zijn, 
deze vrijwel statische manier 
van vissen – het heeft nog 
het meest weg van feedervis-
sen – werkt op Oostvoorne 
ontzettend goed! Je vlieg hangt 
langer stil op dezelfde plek en 
is daarmee een makkelijke hap 
voor forel. Bovendien maak je 
zo amper geluid, terwijl je met 
vliegvissen veel meer over de 
stenen heen en weer loopt en 
‘geluidsoverlast’ veroorzaakt.

Alle andere bijzondere voor-
waarden voor het Oostvoornse 
Meer blijven uiteraard wel van 
kracht.

FeedeRen op FoRel
Het vissen met een hobo-
loodje is in essentie 
vrij simpel. In de 
wintermaanden 
vis ik vrijwel 
uitsluitend 
de diepe 
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Marcel’s hobo MonTage
onderaan de leader monteer je in een dubbele lus een speldwarteltje, waaraan je het hoboloodje monteert. het stuk leader dat 
vanaf de lusknoop doorloopt, is feitelijk de onderlijn. afhankelijk van de diepte op de stek gebruik je een korte of lange onderlijn. 
In de ‘binnenbak’ van het oostvoornse Meer volstaat 80 cm, voor het diepere ‘wijd’ is 100 tot 120 cm prima. 

lanGZaaM aan
Is dat volledig statisch vissen 
en wachten op een aanbeet 
nou helemaal niks voor jou, 
dan kun je er ook voor kiezen 
dit systeem heel langzaam 
binnen te draaien. Iets actie-
ver vissen dus. Geef in dat 
geval iedere tien tot dertig 
seconden een slingerslag 
met je molen. Zo vis je de 
montage tergend langzaam 
binnen. Wil je nog een stuk 
sneller en actiever vissen, laat 

dan het hoboloodje voor wat 
het is en kies dan voor de wat 
meer gestroomlijnde, zin-
kende sbirolino. Sbirolino’s 
draaien makkelijk binnen over 
de bodem, zonder daarbij snel 
te blijven haken achter stenen 
of bodemprut. Let wel goed op 
in de hengelsportzaak, want 
naast zinkende sbirolino’s heb 
je ook drijvende en zwevende 
versies. Die zijn geschikt om 
de hogere waterlagen af te vis-
sen, wat je uiteraard ook eens 

kunt proberen. In dat geval 
hoeft je kunstvlieg ook niet 
per se drijvend te zijn.

even laten liGGen
Bij een aanbeet – meestal 
lichte tikjes op de hengeltop 
– geef je eerst een voorzich-
tige slag aan de slinger van 
je molen. Zie of voel je dan 
nog steeds tikken op je top, 
dan is het tijd om meteen aan 
te slaan. Voel je echter geen 
weerstand meer, haal dan niet 

meteen in maar laat de mon-
tage nog even liggen. Grote 
kans dat je vrijwel meteen 
daarna alsnog een aanbeet 
krijgt. Probeer bij een aanbeet 
ook in te schatten op welke 
afstand je die kreeg en richt je 
daar bij de volgende worpen 
extra op.

ook eRG handiG
Voor het vissen op het 
Oostvoornse Meer – lees: 
om de dammetjes te kun-

nen bereiken – is een 
waadpak onontbeerlijk. Het 
liefst eentje met ‘viltzolen’, 
waarmee je extra grip hebt 
op de gladde kiezels van de 
dammetjes. Ook een waad-
jas en een waterdichte vistas 
zijn niet onhandig voor ‘de 
oversteek’. Verder kan het hier 
’s winters aardig koud zijn 
met ijzige winden, dus draag 
warme onderkleding en een 
muts; de meeste lichaams-
warmte verlies je namelijk via 
je hoofd. Ook een thermos-
kan thee, koffie of soep zorgt 
ervoor dat je de kou makke-
lijker doorstaat. Berg waarde-
volle spullen altijd op in een 
extra plastic zakje. Vorig jaar 
schepte ik tijdens het vissen 
op Oostvoorne nog een half 
bekertje water in de borstzak 
van mijn neopreen waadpak. 
Daar zat mijn mobieltje echter 
in en die was direct kapot. 
Wil je in de schemer doorvis-
sen, neem dan ook een goede 
hoofdlamp mee. 
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het is misschien even wennen, maar statisch forel-
len werkt super op oostvoorne. doordat je weinig 

beweegt, verjaag je de forel veel minder snel.

een lichte spinhengel van 2.40 tot 3 
meter, met een werpgewicht van 10 tot 15 
gram. het liefst met een ‘zachte’ blank, 
zodat je de sprongen van de forel goed 
kunt dempen.

een molen in het 2500- of 4000-formaat, 
gevuld met 8/00 tot 12/00, goed zinken-
de, gevlochten hoofdlijn. nylon kan ook, 
maar bevat veel rek en geeft daardoor een 
veel slechtere beetregistratie.

aan de gevlochten hoofdlijn bevestig 
je met de voorslagknoop een 22/00 tot 
24/00 nylon of fluorocarbon voorslag 
van ongeveer twee keer de hengellengte 
(zo’n vijf meter). 

wat hoboloodjes (rechts) en – als je ook wat actiever wilt vissen 
– zinkende sbirolino’s (links).

voor de visserij met een hoboloodje of zinkende sbirolino is een 
drijvende vlieg – zoals een zalmeitje of boobie – helemaal top. 

DIT heb Je noDIg
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Smulders ziet 

ze vliegen

lang leVe De WIbra
k vliegvis graag 
op snelstromende 
beken. Beken met 

veel afwisselende stukken. 
Denk aan ondiepe, snelstro-
mende stukken, langzaam 
stromende delen en diepe, 
donkere geulen. Vooral die 
laatste fascineren me enorm. 
Omdat daar grote forellen 
en vlagzalmen liggen, veilig 
verwijderd van de vele vlieg-
vissers, bombardementen van 
droge vliegen en leaders met 
drie snelzinkende nimfen 
eraan. In die geulen experi-
menteer ik vaak. 
Dan probeer ik wat verras-
sends; iets wat er heel anders 
uit ziet. Normaal gebruik ik 
zware nimfen, steenvliegen 
met een dikke goudkop of 
zalmeitjes. Maar ik probeer 
ook wel eens een bloedworm. 
Die zijn dikwijls gebonden 
van een soort stof en fel rood 
of roze van kleur. Soms vang 
ik er wel eens een dikke forel 
of vlagzalm mee. 

hondenspeeltJe
Tot het moment dat ik deze 
zomer bij de Wibra binnen-
liep. In een grabbelbak lag 
een of ander speeltje voor 
de hond of kat. Een grote 
rubberen bal met honderden 
rubberen sliertjes van zo’n 
zes centimeter lang eraan. In 
roze, oranje, en rood. Ik kocht 
er twee. De prijs was 75 cent 
per bol. Voor anderhalve euro 
had ik dus 500 wiebelende 
rubberen wormen. In septem-
ber heb ik ze in Tsjechië voor 
het eerst uitgeprobeerd. Ik 
gebruikte van die haakjes met 
twee kleine weerhaakjes op de 
steel en de gewone weerhaak 
kneep ik plat. Het rubberen 
wormpje schoof ik op de 
steel, zodat aan beide kanten 
een deel vrij hing om lekker 
in de stroom te wiebelen.

de ‘wws’
Met een dik knijploodje zo’n 
tien centimeter boven de haak 
liet ik de worm door de geul 

lopen. Zonder beetverklikker. 
De eerste worp met de WWS 
(‘Wibra Worm Special’) kan ik 
me nog goed herinneren. De 
worm ging aan het begin van 
een diepe geul te water, waar-
na ik hem over de bodem liet 
dansen. Na een meter schoot 
mijn leader hard terug en een 
bonkende beekforel van zo’n 
veertig centimeter was het 
resultaat. En vele, vele beek-
forellen en zelfs hele grote 
vlagzalmen volgden. Kortom: 
loop eens bij de Wibra binnen 

voor materiaal voor de WWS 
of voor iets anders. Experi-
menteren werkt écht! 

snuffel ook eens buiten 
de vliegvisschappen naar 
grondstoffen voor je vlieg!

I

nIeUWe VlIegVIscolUMnIsT
Nieuw jaar, nieuwe columnist. Onder dat mom presenteren we onze nieu-
we vliegviscolumnist Martin Smulders. Martin (1968) is eigenaar van 
een bedrijf in giftcards en vliegvist al sinds zijn veertiende. Samen met 
een vismaat heeft hij de website Dutch Fly Fishing opgezet. In zijn column 
zal Martin elke 
maand zijn licht 
laten schijnen 
over de wondere 
wereld van de 
vliegvisserij.

Martin 
smulders: 
de nieuwe 
vliegviscolum-
nist van hét 
visblad!

ooK MeT KUnsTaas
Naast vliegvissen is ook kunstaas – 
mits voorzien van één enkeltandige 
haak – toegestaan in het Oostvoornse 
Meer. Bovendien is voor het Oostvoorn-
se Meer vrijstelling verleend voor de 
gesloten tijd voor kunstaas van 1 april 
t/m 31 mei. Wel heb je voor het vissen 
met kunstaas – naast je VISpas en Lan-
delijke Lijst van Viswateren – een aan-
vullende kunstaasvergunning voor het 
Oostvoornse Meer nodig. Deze is gratis 
aan te vragen bij Sportvisserij Zuidwest 
Nederland: www.sportvisserijbelangen.
nl > webwinkel. Ook is deze kunstaas-
vergunning voor € 2,00 verkrijgbaar 
bij Wout van Leeuwen Hengelsport in 
Vlaardingen en Avincentra Hengelsport 
in Oostvoorne. 

Met de aparte
kunstaasvergunning kun je op 
oostvoorne ook met lepels en 

plugjes je slag slaan.


