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Van de voorzitter

Al vanaf het voorjaar zijn we sterk beknot in
al wat met “vissen” te maken heeft. Dader
voor dit alles is Covid-19, het vervloekte
corona virus waar we nog een hele poos
zullen moeten mee leven. Ook met Fly Only
kunnen we niet verder zoals voorheen. Onze
bindlessen moeten we aanpassen of kunnen
niet doorgaan. Het gezellig met vrienden aan
een tafel vliegjes strikken kan voorlopig niet.
Willen we minimaal activiteiten laten
doorgaan zullen we ons aan bepaalde
maatregelen moeten houden. Bewust
hebben we bij clubuitstappen onze BBQ ‘s
achterwege gelaten. Een aantal activiteiten
waaronder thema avonden of onze
jaarvergadering kunnen niet doorgaan. Alles
zal verder afhangen van de maatregelen of
we (begin) 2021 iets van activiteiten kunnen
ondernemen. Onze eerste clubactiviteit die
we na de vakantiemaanden opstartten was
een uitstap op 12 september naar
Meerheuvel. 11 leden hadden er zich voor
ingeschreven en kenden een prachtige
visdag op dit 58 ha grote reservoir. (Een
verslag hiervan door Steven Soontjens en Jan
Mertens verder in ons blad).

Niet alleen corona
Na een korte maar extreem natte periode
vroeg in het voorjaar kwamen we al snel
terecht in een uitzonderlijke droogte. Het
was alsof corona onmiddellijk met de zomer
in huis viel en ik heb het geweten want door
een hernia in mijn rug kon ik niet veel anders
dan de tijd doorbrengen in een tuinstoel…
Het waterpeil van beken en rivieren zakte
zien-der-ogen naar een dramatisch laag peil.
Vanaf de zomermaanden juli en augustus
was het amper verantwoord er nog te
vissen. Sommige rivieren werden voor de
visserij gesloten, anderen bleven open
ondanks het extreme lage waterpeil.
Waarschijnlijk hebben jullie de zomereditie
van zowel ons eigen clubblad als het blad
van FVV “De Vlaamse Vliegvisser” gemist?
Hierin had ook corona de bovenhand. Ook
de tweejaarlijkse Fly Happening die op 21 en
22 november in Putte van start zou gaan,
kon wegens opgelegde coronamaatregelen
niet doorgaan. Zo dramatisch het vissen op
rivier was, zo uitzonderlijk goed was het
vissen op Kluizen. Tegen alle verwachtingen
in want na de drooglegging in 2018 kon pas
vorig jaar opnieuw worden gestart met
normale visuitzettingen. Ook de opkomst
van vissers bleek een succes, al zal corona
tijd en de dramatische waterstand op
rivieren daar ook voor iets tussen zitten.
Ik hoop dat we in 2021 zo snel mogelijk
verlost raken van die virusplaag en het
normale leven kunnen hervatten.
Ondertussen, hou jullie gezond, volg de
opgelegde maatregelen en we maken er het
beste van.
Paul De Neef
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(Bewl Water 2010)

Eerbetoon aan Louis Van Hove.
Op 4 november 2020 is opnieuw één van onze trouwste leden heengegaan. Louis Van Hove, de
meeste zullen Louis zeker hebben gekend want slechts de laatste jaren zagen we Louis niet meer of
nog sporadisch. Een zestal jaren terug overvallen door een ziekte die hij niet meer overwon. We
leerden elkaar kennen toen we destijds begonnen te binden in het lokaal bij Jansen Sport. Toen een
begrip in heel de streek en ver daarbuiten.
Wekelijks zaten we, zoals nu, vliegjes te binden en hoewel Louis nog niet de grote vliegvisser was
pikte hij het allemaal snel op. Louis was trouwens, mede door zijn beroep zeer handig en dan vooral
met houtbewerking. Zo maakte hij voor ons van die mooie houten schepnetten, vliegendozen of
bindattributen. We konden er altijd beroep op doen. Toen we als officiële club Fly Only van start
gingen was hij al snel mee de trekkende kar en niet veel later kwam hij ook in het clubbestuur.
Wanneer mogelijk was hij erbij op onze clubuitstappen, clubfeest en onze promotiedag.
Zijn thuiswater was Kluizen en ik herinner me goed wanneer het moeilijk vissen was er maar een
iemand een vis wist te vangen, Louis. Op 4 december 2020 zou hij tachtig zijn geworden, hij heeft het
net niet gehaald. We zullen Louis herinneren als iemand die er altijd graag bij was, leergierig en
behulpzaam. Een goede vriend die we missen.
Paul De Neef
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ACTIVITEITEN KALENDER
Voorjaar 2021
Helaas, omwille van het welgekende Corona virus is het op dit
ogenblik nog koffiedik kijken of en welke activiteiten we kunnen
organiseren. Toch hebben we onder voorbehoud al een reservering
gedaan voor een clubuitstap naar Millenium Lake. (Elewijt)
Om te noteren in je agenda:


Zaterdag 17 April 2021: Clubuitstap Millenium Lake
Meer informatie volgt nog

LIDGELD 2021
Het lidgeld voor 2021 bedraagt net als vorig jaar € 42. Inbegrepen zijn het lidgeld van onze
club, maar ook de aansluiting bij FVV en Sportvisserij Vlaanderen.
Voor -16 jarigen bedraagt het lidgeld slechts € 10.
Zie evt. voor meer details van het lidgeld op onze website.





Het lidgeld kan overgeschreven worden op de Clubrekening. Vermeld zeker je voor- en
achternaam bij de overschrijving.
Rekeningnummer: 132-5025268-30
IBAN: BE15 1325 0252 6830
BIC: BNAG BE BB
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ALLE WADERS
VAN HODGMAN
OP VOORRAAD!
TOPKWALITEIT!

NIEUW!
ORVIS PRO SMOOTH LINE
Trout WF3/8 109€
POWER TAPER WF4/8 129€

NIEUW!
ORVIS ULTRALIGHT
WADING BOOT

215€

NIEUW!
AIRFLO SUPERFLO
Presentation &
STILLWATER

NIEUW!
ORVIS PRO
WADING BOOT

259€

SIKKARIO
BELLYBOAT

449e
Shakespeare - Kamasan - STONFO - Fulling Mill - TMC
Fenwick - Mustad - Airflo - RIO - Veniard - Traun River

DE GROOTSTE KEUZE VAN BELGIë!

Fly Fishing Shop

Hengelsport Robby Fish - Fortbaan 68, 2160 Wommelgem - Tel. +32 (0)3 366 45 65 - info@robbyfish.be - www.robbyfish.be
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Meerheuvel 12 september 2020
Door Steven Soontjens

Na een veel te lange corona
time out konden we begin
september eindelijk nog
eens in clubverband een
lijntje uitwerpen. De
bestemming lag in Elen, een
deelgemeente van DilsenStokkem. Daar ligt in de
schaduw van de Grensmaas
het prachtige reservoir
Meerheuvel. Dit 58 ha groot
viswater, met dieptes tot 25
meter is voor de meeste
onder ons “no walk in the
park”. De vangstberichten,
die je trouwens kan volgen
via de facebookgroep
“vliegvissers meerheuvel”,
waren de laatste dagen niet
zo gunstig. Gelukkig zijn de
locals er bereidwillig en
geven ze ons de nodige info
om de dag vol goede moed
te kunnen aanvatten.
De weersomstandigheden
hadden we alvast mee. Een
zacht briesje met
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aangename temperaturen
tot 22°C. Ideaal om deze
plas te trotseren met de
bellyboat of vanop de
oever. Reeds om 8 uur
waren al verschillende leden
op de afspraak en niet veel
later werden de eerste
vliegen gedoopt in het
kristalheldere water. De ene
bellyboat was al wat
gesofisticeerder als de
andere, maar die van Paul
Van De Sande spande toch
de kroon. Een belly-elektro
catamaran die niet zou
misstaan in de jachthaven
van Cadzand. In een mum
van tijd was Paul reeds uit
het zicht en onnavolgbaar
voor de rest van de bende.

meer over te steken en de
west-oever af te vissen.
Daar aangekomen voelde ik
regelmatig kleine trekjes die
vaak resulteerde in een
mooie baars. Dat
Meerheuvel een mooi
baarsbestand heeft bleek
overigens uit het feit dat
Bram Jansen en andere
collega vissers niet ver uit
de oever een school baars
vonden, deze belaagden en
elke worp twee tot drie
baarzen opleverde. De
eerste twee uren verliepen
voor mezelf vrijwel zonder
beet van een forel. Tijd
genoeg dus om even te
informeren of er meer te
beleven viel op de
voetbalwedstrijd van m’n
zoon. Natuurlijk, zoals
gewoonlijk, net op dat
moment kreeg ik een ferme
beet die m’n focus weer
helemaal op scherp zette.
Niet veel later lag de eerste
puntgave forel in het netje.

Een snakefly in combinatie
met een di5 of di7 zou
normaal vis moeten
opleveren. Na een
studieronde, niet ver van de
steiger, verkoos ik om het
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De sleutel tot succes was
dus duidelijk om de lijn lang
genoeg af te laten zinken
vooraleer te beginnen met
strippen. Tussen 10 en 11
uur kon ik op vrijwel
dezelfde plaats drie mooie
regenbogen vangen tegen
de bodem. Een vierde
verspeelde ik nog tijdens de
dril. Na 11 uur bleven de
aanbeten helaas uit. De zon
was ondertussen al volop
van de partij, wat de visserij
er niet makkerlijker op zou
maken. Tijd dus om terug te
peddelen naar het
basiskamp voor een
gezellige lunch met de rest
van de clubleden. Vrijwel
iedereen had wel minstens
één forel weten te vangen
tegen de middag. Ook vanaf
de kant werd er goed
gevangen door Karel
Vermeesen.
Eens terug op het water
bleek dat bijna alle lokale
vissers hun bootjes terug op
de trailer hadden getrokken
om huiswaarts te
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vertrekken. Het zouden
bijgevolg nog lange uren
worden. Ik had mezelf
voorgenomen om in de
namiddag een rondje
Meerheuvel aan te vatten.
In m’n kielzog volgde Jan
Mertens en wat verderop
Jef Vromans en Ivo
Bogaerts.
In de late namiddag
wisselde ik op advies van
Jan Mertens nog een
verdediger (boobie) voor
een extra spits (nimf), wat
vrijwel onmiddellijk
resulteerde in een prachtige
en oersterke
regenboogforel.
Rond 17 uur kwamen we
aan op het verst gelegen
punt van het meer. Hier
lagen Paul Van De Sande en
Rudy Ost reeds geruime tijd
te vissen. Al snel werd
duidelijk waarom ze hier
bleven liggen. Regelmatig
werd er een forel gehaakt
en gevangen. De laatste
uren van onze visdag
hebben we ons hier,
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achteraan op het meer, nog
reuzegoed geamuseerd.
Met mondjesmaat
vertrokken de meeste
vissers terug richting de
auto maar Jan Mertens en
ikzelf bleven nog doorvissen
tot zonsondergang. Zelf zag
ik er wel tegen op om
helemaal terug te peddelen
naar de steiger, dus besloot
ik maar om met m’n
bellyboot op m’n rug
helemaal te voet terug te
stappen. Wie nog durft te
beweren dat vissen geen
intensieve sport is, mag
eens een dag mee naar
Meerheuvel! Maar dat had
ik er zeker wel voor over om
nog een zestal forellen te
vangen in de avonduren.
Globaal gezien was het
zeker een mooie editie
waarbij iedereen wel
verschillende forellen wist
te vangen. De hengeldruk
op dit water valt gezien de
omvang zeer goed mee, wat
er voor zorgt dat de forellen
kunnen doorgroeien tot
sterke, puntgave vissen. Om
20 uur was alles ingepakt en
begon ik aan mijn terugrit
richting Nijlen.
Onderweg naar huis, hoe
kan het ook anders, toverde
de Nick Straker Band
spontaan een lach op m’n
gezicht!
A walk in the park, a step in
the dark.
A walk in the park, a trip in
the dark.
I`m getting away, escaping
today...
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Heistse Hoekstraat 9—2220 Heist Op Den Berg
Openingsuren vindt je op onze site www.vliegvisshop.com

TRICO

Meerheuvel 2020

Na al de covid19 perikelen hadden
we verschillende uitstappen moeten
afgelasten, maar Meerheuvel kon
dan uiteindelijk toch doorgaan. Veel
leden waren nog ietwat
terughoudend, 11 leden waren
present. Natuurlijk waren er ook
enkelen die verhinderd waren door
andere omstandigheden of
vergetelheid.
Voor diegenen die Meerheuvel
kennen: het was in de voormiddag
vooral vooraan aan de steiger en
omliggende te doen; in de
namiddag dan weer helemaal
achteraan. En helemaal
achteraan... wil zeggen echt een
heel eind peddelen. Ook voor mij
was dat een hele opgave.
s’ Morgens was het Ivo die de
eerste vis ving en kort daarna wist
Jaak ook zijn visje op het droge te
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krijgen. De anderen
volgden een beetje
later. Toch was het
moeilijk, slechts
sporadisch werd er
een forel gevangen.
Toen in de middag
de vissers die de
oversteek gemaakt
hadden
terugkwamen bleek
dat zij nog niets
gevangen hadden.
In de namiddag zou
dit wel veranderen.
In de voormiddag was het hoogste
aantal gevangen vissen 3 stuks
voor zover ik weet, maar de meeste
2 of 1 of geen.
In de namiddag ving Bram al direct
een forel aan de steiger dus de
meeste bleven vooraan vissen, na
enkel uren leverde dit slechts
enkele vissen op. Ik zelf was al wat
verder naar het midden afgezakt
maar het had me nog niets
opgeleverd. Steven lag daar ook
ergens en hij was dacht ik, ook in
de namiddag nog visloos. Na een
kort praatje zei ik meer om te
lachen dan gemeend: heb je de”
klotser” (een zware streamer) al
geprobeerd. Hij bond hem eraan en
ik was intussen al honderd meter
verder gepeddeld toen hij mij
terugriep, hij had een vis eraan en
het was een grote. Ik terug
gepeddeld om een foto te nemen.
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Op wat vroeg ik? “Op die klotser”
was zijn antwoord. Het was een

Rond 19.00uur ging ik ook terug
want ik had op zijn minst nog een 3

mooie grote, waarschijnlijk
overwinterde regenboog. Nadien
wist Steven op die vlieg er zeker
nog één te vangen. Steven
verhuisde nu stilletjes aan naar
achter en ik volgde wat later.

kwartier nodig om terug te varen.
Al bij al is het een geslaagde dag
geworden de meesten hebben
enkele vissen gevangen en je kon
je ook nog toeleggen om wat baars
te vangen wat ik en nog anderen op
de middag ook gedaan hebben voor
een half uurtje en het leverde
enkele mooie baarzen op (35cm
plus).

Daar lagen Paul VDS en Rudy, zij
hadden volop actie. Er lag ook nog
een boot die eveneens zijn visje
wist te vangen. Je zag bijna overal
vis aan de oppervlakte.
Paul en Rudy waren met een
glaslijn of fast intermediate lijn aan
het vissen. Ik wisselde dus ook van
lijn en kon nog enkele vissen
vangen. Paul en Rudy waren
ondertussen gestopt. Het was dan
ook al 18.00 uur. Steven en ik
visten nog wat verder. Bij mij
bleven de beten uit maar Steven
wist er toch nog enkele te vangen.

De vangsten voor zover ik weet:
Paul van Sande 11
Rudi Ost 7
Steven Soontjes 10
Jan Mertens 4
Bram Jansen 6
Ivo Bogaerts 1
Jaak Van Tricht 1
Jef Vromans 4
Karel Vermeesen 4 (van de oever)
Kenny Thijs 4

Jan Mertens
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AMADOU

Amadou, elke vliegvissers heeft er wel een stukje aan zijn vliegvisvest hangen. Zulk bruin
fluweelzacht lapje bevestigd op een stukje leer. Hét middel om onze vliegjes mee droog te maken.
Wat velen waarschijnlijk niet weten is waar dit vandaan komt en hoe te prepareren.
De “Tonderzwam” (Fomes fomentarius), in de volksmond ook tondelzwam of tondergaatjeszwam
waar de Amadou vanaf komt groeit uitsluitend op een beuk of een berk en is in Nederland
beschermd, dus plukken is strafbaar.
Het groeit echter ook op reeds omgevallen bomen want een aanval van tondelzwammen is dodelijk
voor de reeds vaak zwakkere boom. Een “tondel” van een reeds overleden boom is nog steeds
verboden maar wordt voor eigen gebruik oogluikend toegestaan behalve in natuurgebieden. (De
wetgeving in België is me ongekend).
Amadou prepareren uit de tonderzwam:
Enfin, je hebt een zwam gevonden en als eerste moet de keiharde “korst” eraf dat is een aardig
klusje, je kan hem ook eerst doormidden zagen en wordt gedaan met stevig en vlijmscherp mes of
beitel want daaronder zit de Amadou die we willen.
Verwijder de onderkant bestaande uit de kanaaltjes totdat je geelachtige Amadou overhoudt. Nu
komt het “logen”, de Amadou wordt in een oude pan of plastic bak gelegd en er wordt caustric soda
en kernzeep ook wel Marseille zeep genoemd en water toegevoegd. Dit laten we minimaal een
weekje staan, vervolgens spoelen met water en zetten we de Amadou half uurtje in de
wasverzachter - niet afspoelen - en leg het op keukenrol een dagje te drogen.
FLY ONLY
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Nu begint het rustig uitkloppen van de nog natte
Amadou. Niet te hard maar ook niet te zacht slaan. De
Amadou wordt nu zachter en dunner. Klop vervolgens
elke dag nog wat na en je zult merken dat het hierdoor
steeds zachter wordt en droger. Wanneer het helemaal
droog is naaien we het op een stukje leer en je hebt
geen beter droogmiddel voor onze vliegjes.
Er zijn meerdere loog methodes zoals uren koken in
water met as uit de open haard, dit moet je wel buiten
doen en het wordt mooi zacht.
(Tekst en uitleg van een Nederlander op Facebook)
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MAATWERK IN NATUURSTEEN
ARDUIN – GRANIET – MARMER
Met kwaliteit en verzorgde afwerking
Steenkapperij ARDUMA bvba
Breerijt 8 - 2440 Geel-Zammel
T&F: 014/544.651
Arduma@skynet.be
OPEN: ma. tot vr. : 9-12u. en 13-18u.
zat. 9-12u. zon en feestdagen gesloten

Vesderologie
Al een jaar of 8 gaan we met een groepje een weekendje naar de Vesder
kamperen om te vissen en om onze dorst ietwat te lessen. De laatste
jaren stond het vissen op een laag peil door de hitte en zeer lage
waterstand en dit jaar kwam daar dan nog eens covid19 bij. Hierdoor
hebben we ons uitstapje enkele weken moeten uitstellen. Nadat de
maatregelen versoepeld werden konden we uiteindelijk ons uitstapje laten
doorgaan.

Camping Hertogenwald: vrijdagnamiddag komen de eersten aan. De
opbouw van de gezamenlijke tent – uiteraard Dé belangrijkste plaats van
ons kampement – gaat van start. Zorgvuldig wordt bekeken hoe en waar
elk element moet komen, alles wordt opgebouwd en even later terug
afgebroken omdat we tot de conclusie kwamen dat het dak er verkeerd op
stond. Na nog wat gepalaver en nieuwe bouwtechnische inzichten komt
alles toch in orde en kunnen we onze eerste welverdiende Duvel nuttigen.
Daarna kan ieder zijn eigen tentje opzetten. Pas op, dit is niet zomaar een
kampementje he’: als de Jokke zijn veldkeuken opgesteld heeft zouden er
veel militairen jaloers op zijn. Ondertussen is het al te laat om nog te
gaan vissen. Het is 18 september en al een stuk vroeger donker. Naar de
bar dus om in het gezelschap van alweer een frisse Duvel onze plannen
voor de zaterdag te bespreken. Zo’n bespreking kan uiteraard heel lang
uitlopen. Laten we zeggen dat we ons voldoende moed hadden
ingedronken... Vol goede moed zoekt ieder zijn tentje op. Enkel de
“steenkapper” logeert op hotel “De twee Joeng”, een etablissement waar
je een klein legioen kunt in herbergen. De volgende morgen is de Jokke al
FLY ONLY
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druk in de weer met het ontbijt: Spek met
eieren. Iedereen zoekt de waslokalen op en
daarna wordt netjes nog de afwas geregeld.
Daarna is het tijd voor het belangrijkste van
de dag: “vissen”. Net als vorig jaar waren
de omstandigheden verre van ideaal: heet
weer en laag water. Op onze vergadering de
avond voordien hadden we eigenlijk
unaniem besloten dat we dit jaar het eens
op de openbare Amblève zouden proberen.
Er werd gestart in Aywaille. We zagen veel
vis, maar die lieten zich helaas moeilijk
vangen. En zo zakten we af naar de
volgende stek, enkele kilometers
stroomafwaarts. Hier konden we wel enkele
vissen verschalken: enkele forelletjes en
vlagzalmen konden onze vliegen niet
weerstaan. Als laatste plaats kozen we de
stopplaats voor de kajakken. Opnieuw kon
iedereen hier enkele vissen vangen. Tijd om
onze visdag af te ronden. We zetten snel
koers richting restaurant” frietkot” want iedereen zat met een geweldig
knorrende maag omdat we het middageten hadden overgeslagen.
Hoewel we nog wat brandstof overhadden van de vorige avond bestelde
iedereen een grote frit met de nodige vleeswaren. Ondanks de hitte was
het al bij al een geslaagde dag met zelfs enkele mooie vissen. De Jokke
met een forel van 40cm, de Walter een vlagzalm van 32 cm en ook de
rest wist nog forellen van +-30 cm en vlagzalmpjes van +-25 cm te
verschalken. Uiteraard waren we door de hitte allen zeer dorstig. Dat
laatste hebben we vakkundig opgelost aan onze bar en DJ “WVD” zorgde
voor wat muziek. In de late uren werd er zelfs een dansje geplaatst.
De volgende morgen (zondag) werd met kleine oogjes alles terug netjes
afgebroken en na het ieder jaar terugkerende gevecht met de tent, gingen
we allen tevreden huiswaarts. Een kleine tussenstop aan halte 13 was nog
nodig om de laatste dorst te lessen. Dit alles zorgde ervoor dat we
volledig ont strest en met opgeladen batterijen thuis arriveerden.
Jan Mertens

FLY ONLY
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Meivliegvissen op Lough Corrib
Door Koen De Schepper

Al bijna 30 jaar trek ik
met mijn nonkel René
naar Ierland om op
Lough Corrib te vissen.
Het ligt in county
Galway en is het
grootste meer van
Ierland met een
oppervlakte van
ongeveer 178 km2. Het
is 43 km lang en op zijn
breedst 16 km. De
gemiddelde diepte is
6,5 m met een
maximale diepte van 50
m. Er liggen 365
eilanden in het meer.
De eerste jarenEinde jaren 80,
tijdens een familiebijeenkomst, zei
mijn nonkel René dat hij wel eens
naar Ierland of Schotland wilde gaan
vissen. Hij was een vaste stok visser
maar ging niet zo dikwijls vissen. Ik
viste toen nog niet me de vlieg en
viste vooral in de zomer. Na wat
reisbrochures bekeken te hebben,
internet was er toen nog niet,
besloten we een ‘fly and drive’ te
nemen met overnachting in Corrib
Hotel in Oughterard, in de maand
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september. Na de vlucht van Brussel
naar Dublin pikten we onze
huurauto op en reden van Dublin
naar Oughterard. In die tijd lag er
nog geen autosnelweg tussen Dublin
en Galway. We deden er meer dan
vijf uur over om in Oughterard te
geraken: N4 en N6 waren smalle
wegen die door het centrum van de
dorpen liepen. Neem daarbij het feit
dat we niet gewend waren om links
te rijden. Bij aankomst in het hotel
bleek dat de boatmen in staking
waren tegen de invoering van een
visvergunning op Lough Corrib.
Gelukkig wisten ze in het hotel dat
we toch een boot zouden kunnen
huren bij Faherty’s. Wij daar ’s
anderendaags naartoe. “Moeten
jullie een boot met motor hebben?”
vroeg de man. Aangezien er veel
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rotsen liggen in het meer, wilden we
het risico niet lopen om een motor
te beschadigen. De man gaf ons dus
een boot zonder motor. Hij zei waar
en hoe we konden vissen. Ofwel met
Rapala’s vissen of trollen met natte
vliegen. De eerste dag slaagde ik er
in om een snoek van 80 cm te
vangen en enkele kleine forellen.
Elke dag vingen we wel een paar
forellen, geen echt grote maar we
waren er tevreden mee.De
voorlaatste dag was er heel veel
wind. Als er maar één van ons
roeide bleef de boot ter plaatse
liggen. Gelukkig had de verhuurder
ons twee paar roeispanen gegeven.
Met ons tweeën roeiend geraakten
we toch vooruit. Lesje geleerd, op
Corrib altijd een boot met motor
nemen.
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Het jaar daarna trok ik begin mei
alleen naar Lough Corrib. Weer
overnacht in Corrib hotel. Het was
heel warm weer, regelmatig flat
calm. Het was dus heel moeilijk
vissen, zeker voor een beginneling.
Het was het eerste jaar dat ik met
de vlieg viste. Ik viste dus nog meer
met kunstaas dan met de vlieg. Een
aantal baarzen en één mooie forel
was alles wat ik kon vangen. Er
kwamen af en toe grote, olijf-gele
vliegen uit. Achteraf hoorde ik dat
het meivliegen waren en dat ze,
door het warme weer, vroeger
waren dan andere jaren. Toen had ik
nog geen idee hoe ik met de
meivlieg moest vissen.
Door te logeren in het hotel in het
dorp ging elke dag veel vistijd
verloren. Ontbijt pas om 8:00, dan
nog naar de bootverhuurder rijden
en ’s avonds moesten we terug naar
het hotel dus na het eten nog gaan
vissen zat er niet in. Daarom zochten
nonkel René en ik een B&B die
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dichter bij het water lag. We vonden
Corrib View B&B. Aan het water
gelegen, halfpension mogelijk en ze
verhuurden zelf boten. Ideaal dus.
Wij reserveerden een week half mei.
Rita Lee en haar dochter Ethel
runden het B&B. Het ontbijt, de
lunch en het avondeten waren
heerlijk, de kamers waren groot
genoeg en zeer proper. Als we iets
nodig hadden, moesten we
het maar vragen. Het zou
onze logeerplaats worden
voor de volgende jaren.
We hadden het geluk dat
John, de zoon, een heel
goede visser was. Hij ging
af en toe met ons mee om
ons te tonen
hoe en waar we moesten
vissen. Zo leerde hij ons
het dappen, vissen met de
levende meivlieg. Een lange hengel
van minsten vier meter, een molen
of reel met nylon met een
trekkracht van zes à acht pond en
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een enkele haak. Twee levend
meivliegen worden op de haak
gezet. Al driftend over de gekende
visstekken blaast de wind de
meivliegen een tiental meter voor
de boot. De kunst is om de vliegen
op het water te houden en ze min of
meer te laten schaatsen over het
water. Bij een aanbeet mag je niet
de fout maken om direct aan te
slaan. Hengel laten zakken, tot drie
tellen en dan pas aanslaan.
Regelmatig is de vis met de vliegen
weg zonder gehaakt te zijn, dat
hoort erbij. Maar eens gehaakt kan
de fun beginnen. Tijdens de eerste
seconden kan je niet zeggen of je
een kleine of een grote forel aan
hebt. Zelfs de kleine forellen
vechten heel hard in het begin. Met
veel geluk kan je zelfs een zalm
vangen op die manier. Het is nonkel
René één keer gelukt een zalm te
landen. Ik ben er één kwijt gespeeld
na een dril van een tiental minuten.
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Tegenwoordig
Nonkel René en ik zijn sindsdien alle
jaren in mei teruggekeerd naar
Corrib View. De week vissen is
uitgebreid naar tien dagen. Ethel
houdt onze kamer vast in de periode
dat we normaal gezien komen. Als
we een jaar niet naar Corrib zouden
kunnen gaan moet ik telefoneren
om te verwittigen dat we niet
komen. Gelukkig is dat tot nu toe
nog niet voorgekomen. Omwille van
de gestegen kosten voor het
meenemen van een hengelkoker op
het vliegtuig blijven onze
dappinghengels, een reserve
vliegenhengel en nonkel René zijn
spinhengel achter in Corrib View. De
andere hengels passen in de
valiezen.
Het is elk jaar een beetje afwachten
of we in de goede periode voor de
meivlieg zijn. Aangezien we onze
vakantie al vroeg in het jaar moeten
vastleggen is het altijd een beetje
gokken. Het begin van de
meivliegperiode is sterk afhankelijk
van het weer. In een warme lente
begint deze soms al half april, in een
koude pas half mei. In de eerste
week van de hatches zijn het vooral
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de kleinere forellen die op de
meivliegen reageren. Bij de grotere
duurt het meestal een week of meer
voordat ze zich echt in de meivlieg
interesseren. Wij vertrekken
meestal in de tweede of derde week
van mei. Tijdens de trip van Dublin
naar Galway kunnen we al zien of
we min of meer goed zitten. Op
verschillende plaatsen langs de
autosnelweg kunnen we meidoorns
zien staan. Als deze bloeien is het
goede moment daar. Zijn er nog
geen bloemen te zien, dan zijn we te
vroeg.
Onze dagen zien er meestal
hetzelfde uit. Uitgebreid ontbijt om
08:00, indien nodig rijden we daarna
naar het dorp om de benzinetank
van de boot te laten vullen. Daarna
gaan we het water op. We vissen tot
ongeveer 14:00 waarna we binnen
varen om te eten. We zouden onze
lunch ook kunnen meenemen, maar
op een koude dag ben je blij dat je je
even kan opwarmen. Na de lunch
vissen tot 18:00 want om 18:30
moeten we aan tafel zijn. Soms gaan
we na het avondeten nog even
vissen, in mei is het licht tot
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ongeveer 22:00, maar de laatste
jaren is dat sterk verminderd. We
gaan na het eten naar het salon,
drinken een glaasje wijn of kopje
thee. Wat lezen, muziek luisteren,
om 21:00 het RTE news en daarna,
heel belangrijk, het weerbericht. Als
ze daar ‘gale force’ aankondigen,
weten we dat we ’s anderendaags
niet te ver van de haven moeten
gaan. Als we al uitvaren. Na zoveel
jaren weten we dat Lough Corrib bij
zeer sterke wind heel gevaarlijk kan
zijn, zeker als die uit het
noordwesten komt. In het gedeelte
van het meer dat wij bevissen is er
een stuk van meer dan een
kilometer van noordwest naar
zuidoost waar geen enkel eiland ligt,
de golven kunnen dan heel hoog
worden. Ik draag een waadpak, dat
laat me toe om het water in te gaan
om te vertrekken als we op een
eiland aangelegd hebben. Met een
goede regenvest daarover blijf ik in
de meeste omstandigheden droog.
Sinds een aantal jaren is het in
Ierland verplicht om een
reddingsvest bij te hebben (niet om
ze aan te hebben). De verhuurder
van de boot is verplicht je een
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imago is de olieachtige
beschermlaag verdwenen
en ‘verdrinkt’ de vlieg bij de
eerste golf die erover
spoelt. Als er een goede
hatch is kunnen we de
verse vliegen met het
schepnet van het water
scheppen. Anders leggen
we aan op het
‘schapeneiland’. De

reddingsvest mee te geven als je er
zelf geen hebt. We hebben ooit een
storm meegemaakt, golven van
meer dan drie meter. Na meer dan
een uur wachten in de luwte zijn we
binnen gevaren met golven van
twee meter. Dan voel je je met een
reddingsvest toch iets geruster.
We hebben elk twee hengels in de
boot liggen: een vliegenhengel en
een dapping hengel. Ik vis meestal
met de vlieg, zeker wanneer er
weinig meivliegen zijn. Dappen is
voor mij eerder een uitzondering
geworden. Nonkel René dapt nog
regelmatig. Daarom hebben we
verse vliegen nodig. We kunnen
enkel het subimago gebruiken om te
dappen. Deze heeft een olieachtig
laagje op zich waardoor deze goed
blijft drijven. Na het vervellen tot
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eigenlijke naam is Mallackey
maar aangezien het vol
staat met schapen noemen
wij het schapeneiland. De
meivliegen die opvliegen
van het water laten zich
door de wind meevoeren en
boven land laten ze zich
vallen. Daar landen ze op
bomen of muurtjes, zoveel
mogelijk uit de wind. Eens
ze daar geland zijn kan je ze
vrij gemakkelijk pakken en in de
meivliegdoos steken. Onze
meivliegdoos is een verbeterde
versie van de traditionele dozen van
de Ieren.
Bij het vliegvissen gebruik ik een
semi-parabolische hengel van tien
voet, lijnklasse zeven. Mijn
vliegenlijn is een gewone WF
drijvende lijn met daaraan een
leader van minimaal zes meter
fluorocarbon van zeven pond
trekkracht. Op de topdropper hangt
altijd dezelfde vlieg, een French
Partrige Mayfly op haak acht. Ik vet
deze in zodanig dat ze blijft drijven
tijdens de eerste meters van het
binnenvissen. Daarna blijft ze net
onder de oppervlakte. Het gebeurt
regelmatig dat een forel de vlieg
pakt zodra ze op het water valt. De
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keuze van de twee andere vliegen is
afhankelijk van de omstandigheden.
Zijn er veel meivliegen dat zijn het
twee meivliegimitaties. Een Green
Drake op de middendropper en een
Brown Mayfly nimf op de punt. Als
er weinig meivliegen zijn dan bind ik
naast de French Partridge Mayfly
een Green Peter, een Connemara
Black of een olive palmer met
fluogroen tag aan de leader. Er
zitten ook een aantal buzzer
imitaties en een aantal andere natte
vliegen zoals Bibio, Claret Bumble,
Invicta, Black Pennel en Patriot in
mijn dozen. Deze gebruik ik vooral
als we te vroeg zijn, dus weinig of
geen meivliegen.
Maak niet de fout om te kleine
meivlieg-imitaties te gebruiken. De
meivliegen op Lough Corrib zijn vrij
groot. Ik bind ze meestal op een
haakmaat acht. Een kameraad van
mij, die ondertussen ook al een paar
keer met ons is mee geweest, had
het eerste jaar zijn vliegen op maat
tien gebonden. De eerste dag had ik
al drie vissen gevangen, hij had nog
geen beet gehad. Nadat ik hem een
vlieg van mij had gegeven ving hij
twintig minuten later zijn eerste
forel. Bij normale wind, één tot drie
Beaufort, heb ik ongeveer vijftien
meter vliegenlijn van de reel
getrokken. De lijn wordt
uitgeworpen, en iets sneller dan de
snelheid van de driftende boot
binnen gestript. Op het einde is het
liften van de vliegen heel belangrijk.
Af en toe volgt een forel en besluit
pas om de vlieg te pakken op het
moment dat deze omhoog komt. Als
er wat meer wind is mist de forel
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dikwijls omdat de wind de vlieg
wegblaast. Bij sterke wind vis ik met
minder vliegenlijn uit, de belly is
meestal voldoende. Werpen, enkele
lange halen om binnen te strippen,
liften en na een rolworp ligt alles
weer uitgeworpen.
De beste plaatsen om te vissen zijn
meestal rond de eilanden, waar het
zo’n twee à vier meter diep is. Op
basis van de windrichting kiezen we
een drift. Op Lough Corrib vissen we
zonder parachute. Door de rotsen is
dit te gevaarlijk. Als de parachute
achter een rots blijft hangen bij
sterke wind is het risico groot dat de
boot omslaat. Om de boot zonder
parachute toch te kunnen sturen
tijdens de drift gebruiken we een
roeispaan. Daarmee kan de drift van
de boot bijgestuurd worden om over
een stijgende vis te passeren of om
tussen ondieptes te laveren. Op
Lough Corrib geldt een
minimummaat van dertien inch (33
cm) voor de forellen. Wij hanteren
voor onszelf een minimummaat van
veertig cm. Neen, we vissen dus niet
no-kill. De forel is heel lekker om te
eten dus gaan er een aantal mee
naar België. Ik fileer de forel ter
FLY ONLY

plaatse waarna die de
diepvriezer in gaat. Vlak
voor ons vertrek de
valies in, goed ingepakt
in een koeltas en tussen
onze kleren is deze nog
net bevroren als we
thuiskomen. Bij het
opeten van zo een
Corrib forel gaan de
gedachten dan weer
even richting Ierland.
Als er heel weinig wind is gaan we
soms op snoek vissen. Rechts van
Corrib View ligt een ondiepe baai
met veel waterplanten. Je moet wel
weten hoe je er met de boot moet
geraken, er ligt een rotsrichel en er
is maar één weg om er met de boot
door te geraken. Daar zit redelijk
wat snoek, ondanks het feit dat er al
enkele keren ‘pike culling’ (het op
grote schaal wegvangen van snoek)
werd gedaan.
Mijn grootste snoek komt uit die
baai: 112 cm, geschat gewicht zo’n
20 kg. Spijtig genoeg was nonkel
René die avond niet meegegaan,
een goede foto ontbreekt dus.

Evolutie
We hebben Ierland zien evolueren:
meer welvaart door subsidies van de
EEG, van roestige auto’s naar de
moderne wagens van bij ons, van
kleine wegen naar autosnelwegen.
De trip van Dublin naar Oughterard
kan nu in tweeënhalf uur gedaan
worden. Het land trekt ook veel
meer toeristen aan.
Helaas heeft de modernisering ook
nadelen. Door intensievere
landbouw komen er meer
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meststoffen in het water terecht.
Daarnaast is er de introductie van de
zebramossel die zich voedt met het
plankton waarmee de jonge forellen
zich ook voeden. Ze dragen ook bij
tot de eutrofiëring van het water
waardoor er toxische algenbloei kan
ontstaan. Ook de introductie van
waterpest begint op sommige
plaatsen een probleem te worden.
En dan is er ook nog de
snoekpopulatie in de rivieren waar
de forel paait. Jonge forellen die
terugkeren naar het meer zijn een
gemakkelijk prooi.
Al deze dingen komen de
forelpopulatie zeker niet ten goede.
Op basis van onze vangstresultaten
is deze meer dan gehalveerd ten
opzichte van twintig jaar terug.
Maar niet alleen de vervuiling speelt
daarbij een rol. Tot voor enkele
jaren namen de lokale vissers elke
forel die aan de maat was mee om
ze te verkopen aan viswinkels of
restaurants. Gelukkig is dit
tegenwoordig verboden.
Ook zien we meer en meer dat
vissers de gevangen vis terugzetten.
De lokale vissers en ook de
middenstand beginnen te beseffen
dat de visserij op Corrib een
belangrijke bijdrage levert aan de
economie. Er worden acties
ondernomen om de forelpopulatie
te beschermen.

Tot slot
Ik hoop nog veel jaren naar Lough
Corrib te kunnen gaan. Het is voor
mij een vakantie om te ontspannen,
acht dagen vissen, lekker eten en
relaxen.
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Soms is vissen een verrassing
Door Paul De Neef

Normaal, maar wat is
vandaag “normaal”
hadden we afgelopen
zaterdag 24/10 met de
club gaan snoeken in de
Nederlandse polder. Een
clubuitstap die we al
verschillende jaren
organiseren maar wegens
de corona crisis ons
genoodzaakt zagen
clubuitstappen te
annuleren.
Het blijft natuurlijk
iedereen vrij om in
beperkte kring met
inachtneming van de
corona maatregelen een
dagje te gaan vissen. Zo
hadden we plots, Danny
en ikzelf de ingeving een
dagje te gaan snoeken in
Nederland. Hoewel de
weersvoorspelling er niet
veel belovend uitzag.

Waar vissen?
Gezien nog altijd wat
oppassen voor mijn rug
wou ik vissen langs goed
begane paden. We
kennen al heel wat
plaatsen en
polderwatertjes zodat dit
zeker geen probleem zou
zijn. Vooraf enkele
mogelijkheden overlopen
stopten we aan een
polder-wetering nog voor
we de Lek via het
veerpond in Streefkerk
zouden oversteken. Om
aan de vooropgestelde
wetering1 te geraken
moesten we een klein
wandelingetje maken en
via een brug een grotere
wetering oversteken. Het
“grote” water zag er
echter zo belovend uit
1

(Een”wetering” is een

maar is vanaf de kant
moeilijk visbaar door
grote rietkragen. We
konden het echter niet
laten onze snoekstreamer
daar te water te laten.
Danny wierp zijn
streamer vanaf de brug
langsheen de rietkraag en
na enkele strippen, bingo.
Een snoek greep al bij de
eerste worp zijn
streamer. Hangen!
We konden ons geluk niet
op, nu nog de snoek via
een smal doorgangetje
maneuvreren en het
schepnet in. Niet slecht
voor een eerste worp?
Verdomme, dacht ik, ik
gooi een keertje langs de
andere kant van de brug
in ‘t hoekje. Werpen, een
paar keer strippen en
jawel, een snoek kwam
zichtbaar achter mijn

gegraven watergang)
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streamer en hapte toe.
Raak bij mijn eerste
worp! Beide snoeken
waren van dezelfde grote,
zo’n 65-70 cm maar wat
een start!
Ondertussen waren er
ook enkele andere vissers
zich aan het nestelen en
visten met grote dode
makrelen. Wij stapten
verder naar het
polderwater ietsje
verderop. Het water aan
de voet van zo’n oude
windmolen zag er alvast
belovend uit. Weliswaar
nog begroeid met
afstervend plompeblad
wat het vissen wel kon
bemoeilijken.
Gelijklopend was er
echter nog een tweede
beekje en het duurde dan
ook niet lang voor Danny
er zijn streamer wierp.
Met succes zo bleek en
nummertje twee was het
resultaat. Hij viste met
een nieuwe streamer die
hij de dag voordien nog
had gebonden. Een
tandem-streamer in
redelijk fel groene kleur
met wat rood in
verwerkt. Blijkbaar zagen
de snoeker er wat in want
al snel volgde opnieuw
een aanbeet, nu was het
een misser. Ik bleef

FLY ONLY

duidelijk achter maar
probeerde het meestal in
de andere sloot. Zonder
succes. Iets wat je graag
doet – vissen dus – gaat
altijd veel te snel en voor
we ’t beseften was het
middag. Tijd om te
verkassen nu dachten we
en ondertussen stond de
teller bij Danny al op vier!
Ik hield het (voorlopig) bij
die ene van mijn eerste
worp…
Nu was het keuzes
maken, blijven we vissen
vóór de rivier “de Lek” of
steken we over naar de
polders Bergambacht of
Vlist? Danny wist nog een
polderwatertje op de weg
richting ‘t veer, daar
zouden we nog een uurtje
vissen. Het was een
betrekkelijk kort stukje
met enkele van die
typische bruggetjes en
dikwijls goed voor een
paar snoeken. Ik merkte
tevens een paal in het
water, zulke obstakels zijn
meestal goed. Nog voor ik
aan de paal kwam knalde
er een behoorlijke snoek
op mijn vlieg. Even bruusk
te keer en schuddend
met zijn kop en weg was
hij. Verdomme, later
bleek de haak van de
tandemstreamer
afgebroken. Tijd voor de
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oversteek en het zou
richting Vlist worden
waar we een paar
polderwaters kenden,
maar ook op het riviertje
“De Vlist” aan de slag
zouden kunnen. De
eerste paar honderd
meters leverden niets op
tot even later Danny tot
twee keer toe een snoek
miste. Echter heel die
poldersloot verder
afgevist gaf geen enkele
snoek een teken van
leven. In een buitenbocht
van een kleinere sloot
miste Danny opnieuw een
snoek. Ik stond er niet ver
vanaf en wanneer ik op
die plaats aangekomen
mijn streamer
presenteerde schoot
diezelfde snoek naar mijn
vlieg. Verrast, te snel
aangeslagen, ik weet het
niet maar ook ik miste de
aanbeet. Via een
bruggetje kon ik naar een
andere deel van het
betreffende polderwater
lopen. Meestal staan al
die beken immers
onderling in verbinding.
Langs een bosrand zag ik
enkele goede
mogelijkheden. Ik gooide
mijn streamer naar de
overkant, daar waar een
andere kleine gracht
instroomde. Ik denk na
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mijn tweede worp een
geweldige kolk rond mijn
streamer. Onmiddellijk
werd ik gewaar dat het
hier om een ander
beestje ging. Schuddend
met zijn grote kop en
links en rechts
tegenpruttelend kon ik de
snoek het net intrekken.
Na onthaken en meten
bleek de dame goed 80
cm te meten. Niet slecht
om de dag af te sluiten
dacht ik bij mezelf. Niet
veel later en vanonder
overhangende bomen en
struiken volgde er
opnieuw een snoek en
zonder pardon pakte hij
mijn streamer. (Eentje die
Bram ons ooit had laten
binden in de bindles!).
Opnieuw een stevig
gebonk en sprong daarbij
meermaals uit het water
om die streamer kwijt
raken. Niet gelukt want
ook deze belande in mijn
schepnet. 76 cm groot
bleek later. Een mooie
dame die na onthaken en
een foto opnieuw het
water in ging.
Zulke dagen zijn altijd te
kort en met de overstap
naar het winteruur werd
er nog een uurtje
afgepitst. Tijd om Danny
op te zoeken die ik
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ondertussen al een uurtje
was kwijtgeraakt. Een
eindje verderop zag ik
hem staan langs de brede
sloot. We moesten echter
de andere kant uit naar
de auto. Nog maar enkele

hadden er van genoten
en vooral het moment
toen we beiden ’s
morgens bij onze eerste
worp al een snoek
konden haken zullen we
niet snel vergeten!

worpen tot hij arriveert.
Opnieuw een snoek
kwam achter mijn
streamer. Na wat geklets
kon ook deze echter weer
ontkomen. Nu was het
écht wel op. Danny
arriveerde en zag het
waarschijnlijk meteen aan
mijn smile dat er nog wel
iets leuks gevangen werd.
Ook hij had trouwens nog
een snoekje kunnen
verschalken.

Ter info:
Snoeken in de polder is
veelal kilometers lopen.
Er in geloven en af en toe
van streamer wisselen.
Sla de kleine poldersloten
in geen geval over.
Probeer nieuwe plaatsen
op te zoeken maar bekijk
altijd via de Visplanner
app of je er mag vissen.
Controle kan je duur te
staan komen! Knijp de
weerhaak van je
streamers plat en heb
respect voor je vangst.
Succes.

Ondertussen werd het
stilaan donker en
moesten nog een eindje
lopen voor we aan de
auto kwamen. We
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