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et vliegendoosje van 
Anne Dikkeboom – 
een vliegvis specialist 

van het zuiverste water – dat 
helemaal vol zat met streamer-
tjes die allemaal in de char-
treuse kleur waren gebonden, VLIEGVISSEN OP 

MINI TARPONS
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bleek de missing link te zijn 
in mijn vliegvisserij op fint. 
Voorheen ving ik op andere 
kleuren streamertjes ook heus 
wel vis, maar niet in dezelfde 
mate als op chartreuse. Ik durf 
daarom te stellen dat iedere 

H vliegvisser die een beetje een 
lijntje kan werpen met een 
handvol chartreuse streamer-
tjes in de haakmaat 6 en 8  
fint kan vangen. De een zal op 
basis van een ruimere ervaring 
misschien wat meer vangen 

dan de ander, maar als de fin-
ten er zitten vangt iedereen in 
principe wel zijn visje. Hoe je 
deze visserij precies aanpakt, 
leg ik aan de hand van een ses-
sie aan de Nieuwe Waterweg 
stapsgewijs uit. 

MATERIAAL
Hoewel een hengel voor een lijnklasse zes of zeven 
soms wat gemakkelijker is in verband met wind, vis 
ik zelf meestal met een aftma #5 hengel. In deze tijd 
van het jaar komt de wind doorgaans uit het westen 
of zuidwesten en dat is gunstig omdat je dan minder  
moeite hoeft te doen om afstand te maken bij het 
werpen. Bovendien heb je met een lichte hengel meer 
sport aan een fint van pakweg veertig centimeter. 
Wat betreft de reel hoef je helemaal niet moeilijk of 
duur te doen. Het belangrijkste is dat je reel zoutwa-
terbestendig is en er de nodige vliegenlijn met vol-
doende backing op past. Dit laatste omdat je niet kan 
uitsluiten dat een zeebaars je voor de fint bedoelde 
streamertje pakt. En zeebaarzen gaan duidelijk harder 
te keer dan een fint.
 
Met een aftma #5 (desgewenst #6 of #7) 
hengel en een zoutwaterbestendige reel 
waar voldoende lijn en backing op past, kun 
je prima op fint vissen.

SCHIETKOPLIJN
Bij het vliegvissen op fint gebruiken we een zinkende lijn. Op mijn reel zit daarom een schiet-
koplijn met daaraan een drijvende volglijn vastgemaakt. Het voordeel van een schietkoplijn is 
dat je met twee of drie valse worpen in een keer een metertje of vijfentwintig lijn eruit smijt. 
De schietkop is negen meter lang en via een kousje dat is afgewikkeld met garen en wat lijm 
aan de volglijn gemonteerd. Dit lijkt misschien wat ingewikkeld, maar dat is het niet (zie foto). 
Schietkoplijnen zijn in verschillende zinksnelheden verkrijgbaar. De mijne heeft een zinksnelheid 
vier, wat gelijk staat aan vier inch per seconde. Veel hoger zou ik niet gaan zitten. Dit vanwege 
het feit dat als je 
gaat vissen met 
een lijn die héél snel 
zinkt, voortdurend 
vast komt te zitten 
aan stenen en 
andere rommel. En 
dan wordt het vissen 
een drama in plaats 
van plezier.
 
De schietkoplijn 
zit via een met 
garen en lijm 
afgewikkeld 
kousje vast aan 
de drijvende 
volglijn.

LEADERLOOS
Zoals de titel van dit kadertje al 
aangeeft, ontbreekt de bij het 
vliegvissen gebruikelijke leader. 
In plaats daarvan nemen we 
gewoon een stuk nylon met een 
diameter van zo’n 25/00 en een 
lengte van zestig tot zeventig cm. 
Dit knoop je rechtstreeks aan je 
schietkoplijn. Laat het nylon bij 
deze verbinding een centimeter 
of twintig uitsteken, zodat je hier 
een onverzwaard streamertje aan 
vast kunt maken. Aan het andere 
eind van het stuk nylon knopen 
we een met een kraal verzwaard 
streamertje. Je vist nu dus met 
twee vliegen: een streamertje op 
een centimeter of vijftien vanaf 
de punt van vliegenlijn en een 
aan het einde van het circa 60 cm 
lange stuk nylon. Dit is niet per se 
noodzakelijk, één streamer kan 
ook prima, maar ik vis standaard 
met twee streamers.
 
Aan de onderlijn komen 
één of twee streamers in 
de chartreuse kleur.
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Nu de fint weer onder de Nederlandse kust en in de 
riviermondingen zit, zie je veel sportvissers met spinhengels 
voorzien van pilkertjes en haringlijntjes langs de waterkant 
verschijnen. Zij krijgen steeds vaker gezelschap van vliegvissers 
die een lijntje nat maken om een mini tarpon te vangen. Rob 
Kraaijeveld licht in dit artikel de basics van het vliegvissen op fint 
nader toe.
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LIJNMAND
Een heel belangrijk attribuut bij het finten met de vliegenlat is een 
lijnmand. Heb je die niet, schaf er dan een aan. Zonder dit handige 
hulpmiddel wordt het vissen gegarandeerd een drama. Je lijn stroomt 
weg, komt vast te zitten tussen de stenen en vanwege de scherpe uit-
steeksels is je dure vliegenlijn binnen de kortste keren kapot. In plaats 
van te gaan staan tobben, is het dus verstandig om een lijnmand aan 
te schaffen. Koop dan wel meteen een goede. Dus een bak die drijft 
(handig voor als je wadend vist), aan de binnenkant is voorzien van 
punten en een riem eraan heeft zodat je hem om je middel kunt doen. 
Zodra je eenmaal gewend bent om je lijn in de bak te strippen, zul je 
zien dat je met dit hulpmiddel ook verder kunt werpen. Je lijn blijft nu 
immers nergens achter haken of plakken in het wateroppervlak.
 
Een lijnmand maakt het vissen stukken 
gemakkelijker en plezieriger.

SAFETY FIRST!
Lieslaarzen of een waadpak zijn onontbeerlijk bij het vissen op fint. De eerste zijn nodig als je vanaf de dammetjes vist, met de tweede kun je op sommige 
plekken ook mooi in het water gaan staan om te vissen. Waar je ook voor kiest, pas aan of in de Waterweg altijd wel heel goed op! Wacht bij het opgaan van 
de strekdammen tot het water laag genoeg staat en er op korte afstand geen scheepvaartverkeer aankomt. De zeer grote zeeschepen die door de Waterweg 
varen zuigen namelijk eerst het water weg, waarna dit vervolgens met een bloedgang over de strekdammen spoelt. Een vismaat van me heeft onlangs nog 
ervaren hoe verraderlijk dit kan zijn. Hij stond nog niet eens aan het eind van zo’n dam toen er een golf aankwam, maar lag wel in het water met een kapotte 
knie. Bovendien was hij ook nog eens zijn spullen kwijt. Je bent dus gewaarschuwd!

VISTECHNIEK
Kijk voor je gaat vissen altijd even 
hoe het getij is. Persoonlijk vind ik af-
gaand tij het beste, al heb ik ook met 
opkomend water goed gevangen. Het 
laatste heeft echter als nadeel dat je 
dan niet op de vele strekdammetjes 
in de Waterweg kunt staan omdat ze 
bij opkomend water onder lopen. Met 
welk tij je ook gaat vissen, zoek altijd 
naar jagende fint. Die zijn doorgaans 
niet zo moeilijk te lokaliseren omdat 
ze hierbij veel gespetter en gesplets 
veroorzaken. Voor ons vliegvissers 
is dan nog maar één ding belang-
rijk: dat dit binnen werpafstand 
plaatsvindt. Zitten ze te ver weg, dan 
kun je werpen tot je een ons weegt 
maar zul je niets vangen. Gelukkig 
jagen ze vaak onder de kant en is het 
een kwestie van de hele handel zo 
ver mogelijk wegsmijten en daarna 
snel binnenstrippen. Als ze er zitten, 
dan garandeer ik je dat een aanbeet 
niet lang uitblijft en jij je eerste mini 
tarpon vangt.

Let altijd goed op het scheepvaartverkeer. De boeggolven die 
grote zeeschepen veroorzaken spoelen je als je niet oppast 
zonder pardon mee.

De vliegviswereld 

volgens Elberse

Peter Elberse slaat een column over i.v.m. zijn vakantie.

Als je jagende fint binnen 
werpafstand weet te vinden, 
kan een aanbeet haast niet 
uitblijven. 


