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Colofon vliegvisgroep “The Leader” 
 
The Leader is de vliegvisgroep binnen de Algemene Utrechtse Hengelaars 
Vereniging. ( AUHV ) The Leader is opgericht op 19 april 1993. 
 
Dagelijks bestuur: 
 
Gerrit van Middelkoop, bestuurslid. 
Ansinglaan 30, 3431 GT Nieuwegein, tel. 030-6050307. 
e-mail: gerrit.vanmiddelkoop@tiscali.nl  
 
Wilbert Goes, beheerder website. 
Beverakker 10 3994 EL  Houten, 030-6372414. 
e-mail: wgoes@hetnet.nl   
 
Francesco Gentili, werpinstructie.  
De Fuik 2, 3995 BH Houten, tel. 030-2871898. 
e-mail: gentili@casema.nl   
 
Richard van Ewijk, penningmeester.  
Hendrikkreamerlaan 72, 3972 SN Driebergen, tel. 03435-21885. 
e-mail: queenie72@wanadoo.nl  
 
Ad Werdekker, redactie, ledenadministratie.  
Pol de Monthove 12, 3437 BK Nieuwegein, tel. 030-6090416. 
e-mail: adwerdekker@telfort.nl   
 
Aanmelding lidmaatschap The Leader: 
 
Geef via de e-mail uw naam en adres door aan de ledenadministratie: 
adwerdekker@telfort.nl en maak € 15 over op rekening van de penningmeester, 
516436902 van de ABN-AMRO-bank te Driebergen. 
Contributie voor de leden: € 12.50 per jaar. 
 
De bindavonden worden gehouden in het Paviljoen “Klein Galgenwaard”, 
Mytylweg 83-87, 3585 LK te Utrecht, tel: 030-2545135, aanvang 19.30 uur. 
 
Bindavonden 2e helft 2009:  
 
Op de maandagavonden van: 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december en 4 
januari 2010. 

         
Vliegvisgroep-the-Leader.com 
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Geachte leden. 
 
De schoolvakanties zijn weer voorbij en hopelijk  hebben jullie een fijne vakantie 
genoten.  
Het nieuwe bindseizoen staat ook weer voor de deur, zie voor de bindavonden de 
vastgelegde maandagavonden weergegeven in de colofon. 
 
Kijk ook op onze site voor de benodigde bindmaterialen die we nodig hebben. 
De beginners krijgen alle bindmaterialen  gratis van onze club.  
De gevorderden dienen zelf de bindmaterialen aan te schaffen. De haken zullen 
zolang de voorraad strekt nog door de club worden verstrekt. Zorg dus dat u wel de 
benodigde haak bij u heeft. 
 
Misschien ten overvloede, maar er zijn na de vakantie vast wel 
hengelsportverhalen op te tekenen die naar de redactie ingezonden kunnen worden 
voor plaatsing in ons clubblad. 
Het zou wel leuk zijn uw verhaal in het volgende clubblad te lezen. 
 
Nieuwe leden. 
 
In het laatste kwartaal hebben we als nieuw lid kunnen inschrijven: 
 
Lemmy Reijmerink, Stinzenlaan Noord 139, 3621 RE Breukelen. 
Lemmy van harte welkom en veel vliegvisplezier. 
 
 
Werpen. 
 
De werpcursus voor beginners dit voorjaar was een succes. De hoge opkomst 
zorgde voor veel werpplezier. 
Dit najaar zal onder leiding van Francesco een cursus waterworpen van start gaan, 
die zal plaatsvinden langs de Lek.  
De exacte datum is nog niet bekend maar zal op de site en op de bindavonden  
bekend worden gemaakt. 
De komende winter zal er ook weer een workshop tweehandig werpen op de 
agenda worden gezet. 
Deze workshop zal worden gegeven door Gerrit van Middelkoop en Jeroen Wohe. 
Ook leest u hierover meer het komende najaar op de site of u hoort het op de 
bindavonden. 
 
Dus blijf ook regelmatig de website raadplegen voor bijzonderheden. 
 
 



 4 

 
Visuitje. 
 
Het komende najaar en wel op zondag 13 december willen wij weer met de leden 
een gezellige visdag houden op de Eemhof.  
Noteer deze datum in uw agenda en geef u op bij Ad Werdekker.  
adwerdekker@telfort.nl 
 
 
Nieuwe rubriek. 
 
Vanaf heden kunt u op de website van The Leader uw voordeel doen met de 
nieuwe rubriek:  “ Nieuw of minder bekend “ 
In deze rubriek woorden vliegvis- en bindmaterialen en bindgereedschappen 
besproken die nieuw op de markt gekomen zijn. Dus blijf op de hoogte via onze 
website. 
 
 
Een nieuw seizoen bindavonden 
 
Nog helemaal in de vakantiesfeer  begint het nieuwe bindseizoen altijd weer 
abrupt.  Zelf heb ik meestal eigenlijk meer zin om naar de Lek te gaan die eerste 
avond, maar na afloop ben ik altijd weer blij dat we weer heerlijk uit ons dak 
kunnen gaan met nieuwe patroontjes fröbelen en eindelijk die leeggeraakte dozen 
weer wat kunnen aanvullen. 
De bindtafelindeling is gewijzigd: 
Tafel 1 : beginners, hier worden de basisbindtechnieken behandeld  
Tafel 2 : visthema’s en bindtrucs voor licht gevorderden 
Tafel 3 : speciale bindthema’s 
Tafel 4 : vrijbinden 
Kijk op onze site voor schema’s en planning. 
We zijn erg blij met twee nieuwe bindinstructeurs: Gert Sluis en Tim de Wit.  
Gert is een goede forelvisser met eigen bindpatronen en zal starten met vliegen 
volgens de “Nieuw Zeelandstijl”.  
Tim vist zeer succesvol op zeebaars en zeeforel, hij gaat zeeforelvliegen met u 
binden. 
De overige bindinstructeurs zijn: Johan de Rooij, Richard van Ewijk, Wilbert 
Goes, Ad Werdekker en Gerrit van Middelkoop. 
U dient voortaan uw eigen bindmateriaal en gereedschap mee te nemen, alleen 
voor de beginnerstafel biedt de club nog gratis bindmateriaal aan. 
Veel bindplezier!, 
 
Gerrit van Middelkoop. 
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Beste mede vliegvissers, 
 
Even een ander verhaal dan de bekende verslagen . 
Een verhaal van lang vervlogen tijden toen ons land nog Romeins grondgebied 
was. 
Maar voordat ik jullie dit vertel zal ik even uitleggen hoe ik hier op kom. 
Ik heb als andere hobby praktische archeologie plus dat ik lid ben van een Brits-
Nederlands reenactment groep LEGIO AVGVSTA II www.legiiavg.org.uk daar 
staat ook de link naar onze Nederlandse afdeling. 
Wij houden ons bezig met het leven in de eerste eeuw na Christus. De groep 
bestaat uit mannen en vrouwen die Romeinse soldaten en burgers uitbeelden en op 
deze wijze onderzoek doen naar het leven in die tijd, de opgedane kennis wordt 
gebruikt voor onderzoeken door universiteiten en ander instanties wereldwijd ter 
verbetering van kennis, ook zie je ons regelmatig op zenders als National 
Geographic ,Discovery en de BBC. 
 
Zo, nu het vis deel, 
 
Kort geleden kreeg ik een stuk onder ogen dat was vertaald uit het Latijn. 
Het is geschreven door een zekere heer genaamd Aelian zo’n 1700  jaar geleden 
het gaat als volgt: 
….Dit is een manier van visvangen zo heb ik gehoord gebruikt in Macedonië 
(Griekenland). 
Het is daar dat vissen eten van de lokale paardenvliegen die over het water 
bewegen. De vissers weten hiervan maar zij gebruiken de insecten niet als aas, 
omdat de vliegen te teer zijn en kapot gaan bij aanraking met mensenhanden,  de 
vissen deze vliegen niet eten als ze kapot zijn. 
Want op magische wijze weet de vis dat deze vliegen gevangen vliegen zijn. 
Als gevolg hiervan gebruiken de vissers de volgende techniek, zij binden rode wol 
rond hun haken en maken er zwarte hanenveren aanvast op een wijze dat het lijkt 
qua vorm en kleur op een van de paardenvliegen. 
Als zij hun aas in het water werpen zwemmen de vissen op dit attractieve aas af als 
op een wondermooi feestmaal. 
Zij openen hum mond en raken verward in de haak als bitter einde van hun 
feestmaal …  
Dit aldus de heer Aelian in zijn boek …de natuur van de dieren..  
Er is meer uit de antieke tijd over vissen maar dit is het eerste wat ik lees over 
daadwerkelijk vliegvissen en binden  
Er werd in die tijd, dus dan praat ik over 1700 a 2000  jaar terug gebruikt gemaakt 
van lijnen van onder andere paardenhaar en  haken van been, brons of ijzer soms 
ook hout. 
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Hengels waren stokken van hout en/of riet let op de details van de onderstaande 
afbeelding van een Romeins mozaïek er zit voor de vliegvisser veel herkenbare 
zaken in 
 

 
 
 
Natuurlijk ga ik dit ook uitproberen een hengel en lijn plus aas uit de eerste eeuw 
na christus proberen na te maken en dan kijken of we er mee vissen kunnen, ik 
houd u op de hoogte. 
Mocht u iets ook iets weten over dit onderwerp dan houd ik mij aanbevolen. 
Jammer voor de Britten die zich het recht houden als uitvinders van het 
vliegvissen, ook zij hebben het van onder andere de Romeinen en Grieken. 
 
Veel visplezier. 
 
Patrick Touw. 
 
 
El Fluvia mei 2009 deel 2.... 
 
Deze rivier stroomt vanuit de Pyreneeën en mond bij Sant per Pescador uit in de 
Middelandse Zee. Ik viste hier in het verleden al een aantal keren met succes in de 
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periode eind april begin mei! Ik heb in mei een kleine rondreis gemaakt door de 
provincies Aragon en Catalonie! Veel gewandeld en mooie natuurparken bezocht 
en wilde op het eind van deze rondreis nog een paar dagen gaan vliegvissen op de 
El Fluvia! Omdat vliegvismaat Henk in deze periode in dezelfde omgeving 
verbleef was een afspraak snel gemaakt. 
 

 
 
 
De eerste dag reden we naar de rivier en konden na enig zoekwerk goede plekken 
ontdekken om het te proberen. Bij de eerste plek die we benaderde zagen we al 
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karpers en barbelen zwemmen. We spraken op de kant af wie waar heen ging en 
werpen maar! Ik zag prachtige stroomversnellingen, diepe poelen en uitstomen dit 
beloofde veel! Regelmatig kon je barbelen zien kantelen en karpers zijn eigenlijk 
altijd wel in de buurt. Nou heb ik die eerste ochtend geen rukje gevoeld en aan 
mijn leader viel ook niets te ondekken wat mogelijk vis zou kunnen zijn. 
Regelmatig van nimf/kleur/gewicht en techniek wijzigen leverde ook niks op! 
 
Voor Henk was het ook frustrerend veel vis zien zwemmen maar niks vangen. Het 
werd tijd voor wat eten en drinken en lekker in de schaduw met in de verte de witte 
toppen van de Pyreneeën bespraken we onze eerste uurtjes! Ik kon maar 2 dingen 
bedenken wat er anders was t.o.v. andere jaren dat ik hier wel vis ving. De 
temperatuur was een stuk hoger en we waren ongeveer een maand later in de tijd. 
We gingen het op andere plekken proberen en vonden ook daar vergelijkbare 
omstandigheden. Mooi uitstroompjes diepe poelen en er zat op het oog veel 
vis.........Nou dan wordt je langzaam een beetje gek als je niks kunt vangen.  
 
Ik schakelde om van nimf naar kleine streamer omdat er ook erg veel harders rond 
zwommen en tussen die harders zwemmen nog wel eens mooie zeebaarzen mee. 
Ook deze methode leverde niks op. Jammer voor het avondeten had wel trek gehad 
in een Spaanse zeebaars! 
 
De volgende dag wat voor mij de laatste dag in Spanje zou worden en voor Henk 
het begin van leuke karpers op de vlieg! 
We maakten eerst even een korte stop bij een kolonie bijeneters wat een 
schitterende vogels zijn dit. Ze lijken erg veel op een ijsvogel vliegen als een 
zwaluw en zijn erg sociaal t.o.v. soortgenoten. Een genot om dit te zien aan de 
oevers van de rivier! We begonnen weer op een plek met in onze ogen genoeg 
mogelijkheden om met verschillende technieken uit de voeten te kunnen. Ik begon 
weer op barbeel in een mooie poel lekker tikken met een zware nimf tegen de 
bodem aan. De techniek die hier in het verleden vis op de kant bracht was 
langzaam de bodem afvissen en geduld hebben!! Deze jongen werd er soms gek 
van als je weet dat ze er zitten en je ze regelmatig ziet kantelen maar ze niet kunt 
vangen. Henk wilde het weer op karper gaan proberen en had goede hoop dat het 
nu ging lukken. Nou dit kwam snel uit ik stond nog dicht in de buurt toen ik Henk 
hoorde roepen en hem met een kromme hengel zag staan. Snel mijn Nikon uit mijn 
rugtas en klikken maar. Henk lande met de hand een prachtige goud/bruine karper. 
De techniek is goed opserveren en héél goed gericht aanwerpen dan hopen dat de 
vis over de vlieg heen komt zwemmen en hem ziet.  
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We gingen samen verder met lekker struinen en genietend van de geweldige natuur 
om ons heen! We leken soms wel twee commando’s die door het oerwoud aan het 
trekken waren wat een planten en bomen kwamen we tegen om dan weer verrast te 
worden door in ons ogen maagdelijk vliegviswater! Ik hield toch maar vast aan 
mijn techniek en ervaringen uit het verleden maar dat leverde weer niks op. Mijn 
fotos van de mooie omgeving waren het enige wat ik hier kon scoren! Henk had 
meer succes met karper en later toen ik al weer thuis was bleven de karpers met de 
juiste aanwerp techniek vangbaar! Het was wel taaier dan in mijn eerdere periodes. 
Toen was een klein bruine nimf al voldoende om achter een sleurende karper 
richting Middelandse Zee aan te rennen! 
 
Terugkijkend is het een prachtige locatie om hier in de toekomst weer een paar 
dagen te vertoeven. Ik zou het in de zomerperiode en ook al eind mei bij hoge 
temperaturen eerder de vroege ochtend of eind van de middag/avond gaan 
proberen. Want er zit genoeg vis maar de zeebaarzen waren waarschijnlijk eind 
mei al weer lekker naar zee terug gezwommen! 
 
Wilbert. 
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AM epoxy wants 
Haak: tmc 2487 maat 12-16 

Verzwaring koperdraad 
Lijfje: gele fijne dubbing 

Dekschild: veerstrip fazant of kalkoen 
Pootjes: ganzen biots 

Epoxy 
 

1) Breng de verzwaring aan op de haaksteel en zet deze vast met het 
binddraad en doe er een druppeltje lak op. 

2) Zet aan de achterzijde van de haaksteel een stripje veer op van 4 mm 
breed. 

3) Maak van de dubbing het lijfje, deze moet ovaal zijn in het midden dus 
iets dikker en houd 2 mm achter het oog vrij. 

4) Sla nu de veerstrip over de body en zet deze goed vast en knip het 
overtollige weg. Zet nu aan allebei de kanten een biot in als pootjes en 
wikkel daarna een dikke kop. 

5) Maak nu een klein beetje epoxy aan en smeer dit op het rugschildje en laat 
het mooi uitvloeien en de wants is klaar. 

 
Maak deze wants in diversen kleuren en gewichten. Het vissen is al net zo 
eenvoudig als het maken van deze wants. Als er niet veel wind staat vet dan je 
leader goed in en vis het rustig met kleine schokjes binnen, met veel wind is een 
klein beet verklikkertje wel handig. 
Succes met binden en…vissen. 

 
André Miegies 
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Delen = vermenigvuldigen. 
 
Wiskundig klopt er van deze stelling natuurlijk geen hout. Delen is namelijk delen. 
En vermenigvuldigen is daar het tegenovergestelde van. Voor wiskundigen is de 
stelling net zo iets als zeggen: zwart is wit.  
 
Gelukkig zijn we geen wiskundevereniging, maar een vereniging van vliegvissers 
en vliegbinders. Vliegvissers delen van alles en nog wat: hun vliegen, hun 
bindmateriaal en vooral hun kennis. Onderling, in bladen, verenigingen en op het 
wereldwijde web. Erikdenoorman.com en vliegvissenprikbordpagina.nl worden 
zeer druk bezocht en gevoed.  
Vooruit, nog een beetje wiskunde: als kennis bij één persoon zit en deze persoon 
deelt zijn kennis, dan zit diezelfde kennis ineens bij twee of meer personen. Het 
delen is dan vermenigvuldigen geworden.  
 
Ditzelfde principe vindt plaats binnen The Leader. Het was een zaterdagochtend in 
de zomer van 2008 dat op initiatief van Francesco Gentilli een speciale tactiek over 
het vliegvissen op winde uit de doeken werd gedaan. De tactiek was eerst 
besproken in het clubblad en werd vervolgens aan de Lek op die zaterdagochtend 
in de praktijk gebracht.  
 
De tactiek bestond eruit om puur op zicht windes te verleiden. Ze trekken naar de 
kant om tussen de kribben te scharrelen naar voedsel of om zich te koesteren in de 
zon. Het water is (als er geen boten voorbij komen) zeer helder, zodat je de schuwe 
windes goed kunt zien. Punt is dan wel die schuwheid: jij ziet de windes, maar de 
windes zien jou ook. Het gaat er dus om heel voorzichtig de windes te benaderen 
en als je ze ziet een grote zwarte droge of traag zinkende vlieg te presenteren. 
 
Ik ben een druk mens en maak soms te weinig tijd vrij om te vissen. Na deze 
zaterdag waarop Francesco maar liefst twee prachtige windes ving (en ik niks), heb 
ik niets meer met deze vorm van visserij gedaan. Pas een paar zondagen gelden, 
toen een sociale verplichting uitviel en ik een paar uurtjes in mijn schoot geworpen 
kreeg, ben ik naar de Lek gereden en heb de tactiek uitgeprobeerd.  
 
Vroeger ving ik door een nimfje binnen te strippen op goed geluk, wel windes van 
een centimeter of 30-35. Nu paste ik de zichttactiek toe. Best lastig want die 
windes gaan er bij het minste als een speer vandoor en dan sta je daar in het helder 
van de rivier te kijken hoe mooi je vlieg beweegt. Ook leuk, maar daarvoor doe ik 
het natuurlijk niet.  
 
De eerste winde die ik goed aanwierp en die er niet vandoor ging, ging voorzichtig 
naar mijn vlieg met forse staart. De winde nam de staart in zijn (of haar?) mond en 



 12 

spuugde deze direct weer uit. Ik zag het allemaal gebeuren, op nog geen 50 
centimeter voor me, uit de kant. Prachtig!  
Alleen moest er natuurlijk een andere vlieg op zonder staart. Een ander zwart geval 
(een Patrick geloof ik). Stukkie lopen, kijken, lopen. Sluipen. Overal vis, allemaal 
schuw. Gelukkig waren er zoveel windes dat er ook eentje bij was die wat minder 
goed uitkeek. Hij (of zij...) zwom met nog twee andere, zag mijn vlieg, maakte zich 
los uit het kleine groepje en slorpte mijn vlieg zonder aarzelen naar binnen. Heffen, 
hangen.  
 
Je hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat ik als een kind zo blij was met 
deze winde van 44 centimeter op mijn 3-tje. Eigenhandig gevangen met de tactiek 
die ik van een ander geleerd heb.  Zo eenvoudig mooi is het allemaal.  
 
Peter Post 
 
 
 
Atlantischezalm vangen in Rusland, dat was mijn doel, 
 
De voorbereiding, 
Hoe heb ik het gedaan. Er is zoveel te lezen. Zelfs na 40 jaar vliegvissen is er 
zoveel te leren. 
De hengels, de vliegen en de werptechniek. Het tweehandig werpen was voor mij 
nieuw. 
Hiervoor ben ik naar Rene van Heezik gegaan, van Martin Hengelsport in 
Rotterdam. Rene is zelf zalmvisser. Hij weet exact te vertellen welke uitrusting je 
nodig hebt. Je waadpak maar ook de tassen en vooral de hengels en de vliegen. Hij 
adviseerde mij de Scandinavian Underhandcast Style te gebruiken. Maar om dit 
onder controle te krijgen moet je wel 5000 worpen maken. Rene heeft ons (al mijn 
Ruslandgangers) in Nederland nog even werpinstructie gegeven, en ons materiaal 
nagekeken. Rene heeft twee hengels voor mij in orde gemaakt, in Rusland begreep 
ik pas goed wat een geweldige zet dit was. Nadat ik thuis al die 5000 worpen had 
gemaakt lukte het mij na de lessen van Jeroen en Jos (in Rusland) om worpen van 
35 meter en meer te maken. Fantastisch zoveel meer plezier met vissen als het 
werpen goed lukt en je materiaal geweldig is. Zelfs al is het maar 4 graden Celsius 
buiten en het ook al twee dagen regent sta je met plezier 14 uur te vissen met de 
juiste uitrusting als je kans hebt een zalm te haken. Maar ook de kleding Rene, wat 
was ik blij met die kleding. Onbetaalbaar. 
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Waar ga je naar toe in Rusland. 
 
Ik heb gekozen om met Jos Vanrunxt mee te gaan die elk jaar reizen naar Kola 
maakt. Atlantic Salmon Safari, nou dat klopte wel. Jos is Belg maar woont en 
werkt al 39 jaar in Nederland. Hij vist al een mensenleven lang in Rusland, spreekt 
Russisch en is zeer bekend op Kola. Ook hiermee had ik de spijker op de kop 
geslagen. Ik vroeg Jos: "kun jij er voor zorgen dat ik een zalm vang in Rusland". 
“Geen probleem Hans, jij vangt zeker zalm en wel meer dan een ook.” 
Ik zeg: “Wij gaan naar Kola!”  
Je kunt zelf kijken op de site van Jos HYPERLINK 
"http://www.atlanticsalmonsafari.com/index.html"http://www.atlanticsalmonsafari.
com/index.html. Naast Jos gaat ook Jeroen Wohe mee, visgids en instructeur. 
Ondertussen heb ik wel van Jos geleerd dat elke reis anders gaat, dat komt omdat 
Jos en Jeroen met Russische zalmvissers bellen wat er op andere plaatsen wordt 
gevangen. En waar vergunningen verkrijgbaar zijn. Zij zoeken dan voor ons de 
beste mogelijkheden voor de volgende dag of dagen. Zij zoeken de rivier waar een 
zalmrun is en waar lekker gevangen wordt. Het vissen moet je nog steeds zelf 
doen. Zowel Jos als Jeroen doen het uiterste voor je om te proberen dat jij je zalm 
kunt vangen. Rusland is wel een ander land dan Nederland, de regels van vandaag 
kunnen morgen weer anders zijn. De tweede dag dat wij gingen vissen in de  
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Varzuga, nog even de vergunning halen. Ik ging met Jos mee, "no more licence 
today". Ik dacht shit wat nu. Jos liet zich niet wegsturen belde nog wat en een uur 
later stond iedereen te vissen. Dat is Jos, no problem. 
 
De reis. 
Wil je een zalm vangen dan moet je daar ook een lastige reis voor maken. Voor mij 
hoort dat erbij. Maar geweldig, wie reist kan verhalen en ga je naar het noorden 
van Rusland dan maak je zeker een reis in de tijd. Wat ik wel geleerd heb is, wij 
hebben een horloge maar zij hebben de tijd. Reizen met een vliegtuig, rijden door 
de nacht met een Landcruiser (het blijft gewoon licht in de poolcirkel), uren in een 
Russische taxi over de onverharde wegen, in de boot, uren achterin een legertruck 
en ga zo maar door. En dan als ultieme beloning voor al dit reizen is daar jouw 
nieuwe verblijf. Een tweepersoonstent van een halve meter hoog in het midden van 
niks en als extra is het dan lekker koud. Heb je geluk dan is het droog. Nog meer 
geluk, en je mag de volgende dag zalmvissen. Ik moest aan Gerrit denken, nog 
thuis op de club vroeg Gerrit aan iemand " ga je mee naar Rusland", het antwoord 
was; Nee, ik heb geen zin meer om in het bos te schijten. Waarop Gerrit zegt: ben 
je gek, zo luxe is het niet. Dat viel nog mee, er was wel een bos (nou ja een paar 
bomen). Na een paar dagen in het wild zijn we verkast naar Varzuga. Een 
schitterende rivier de Varzuga, wij hebben met de jet-boot van Jos over deze rivier 
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gevaren, prachtig. Jeroen is dan helemaal in zijn element. Hij kan dan runs en 
pools zoeken en stroomnaden, heeft hij weer een betere plek dan komt hij je halen. 
Je staat dan op de mooiste plaatsen. In Varzuga zijn we bij een Russisch gezin 
ondergebracht. Prachtige ervaring, ook hier was weer een Russische sauna, in ons 
camp hadden we bij de Russen die naast ons stonden al in een saunatent gezeten. 
Alles is er, maar zo anders. Heel aardige mensen overal, behalve die van de 
vergunning uitschrijven dan "no more". De laatste twee nachten verbleven we in 
Murmansk in een jeugdhotel. Ja, ja niemand wilde ons inschrijven want Murmansk 
lag buiten ons opgegeven verblijfsgebied. Ik ben met Jeroen naar het kantoor van 
een Russische Zalmvisser gegaan. Zijn vrouw heeft voor ons gebeld en ervoor 
gezorgd dat we ergens konden verblijven. In een jeugdhotel. 
 
 
23 zalmen de eerste dag. 
De eerste visdag, allemaal met uitrusting in de legertruck op naar de vergunning 
halen en dan het water in. Twee vissers gaan met Jeroen mee en twee vissers met 
Jos. Gerrit van Middelkoop (is een goed zalmvisser) zei later; "ik zag aan je dat het 
ging gebeuren, je had zo'n speciale blik in je ogen". Na een jaar van voorbereiding 
stapten wij het water in. Ik dacht nog, ik blijf vlak bij Jos en doe gewoon na wat hij 
doet. Ongelooflijk, binnen de kortste keren staat Jos zijn derde zalm te drillen. Jos: 
"Ik heb er ook al een paar gemist Hans, ik voel het dit wordt een super dag". 
Binnen een uur had ik mijn eerste zalm gevangen, super blij. Een jaar van 
voorbereiding, binnen een uur missie geslaagd. Door de goede voorbereiding en 
dat is iets dat doe je zelf. Het drillen van zalm is een verhaal op zich, na het haken 
moet je hem echt ruimte geven. Ondanks dat we met minimaal 33 honderdste 
vissen, die vis gaat eerst een run nemen, dat hou je niet ook niet met 40 honderdste 
lijn. In het begin mis je daardoor zalm. Maar dat kan de pret niet drukken. Die dag 
werd het laat en moesten we nog acht kilometer langs het water teruglopen, dat 
was best afzien maar zeker de moeite waard. Jos, Hans Kluz en Hans Boomsluiter 
landden die dag 23 zalmen. Ik drilde die dag 9 zalmen en landde er 5 (als bijvangst 
5 prachtige vlagzalmen), Hans Klutz landde er 8 en miste er 2, Jos Vanrunxt 
landde er 10 en drilde er nog 10. Die dag (12-06-2009) maakte Jos van Hans 
Boomsluiter een zalmvisser en heb ik hem aan de rivier de Indel "King Salmon" 
gekroond. Ik zeg tegen Jos "en toch kan ik iets wat jij niet kan", je kunt jezelf niet 
tot Koning kronen, dat moet een ander doen. Na een lifetime zalm kroon ik je 
hierbij "King salmon" en ik heb hem met mijn hengel tot ridder geslagen. Zegt Jos 
tegen mij "hoe laat is het, zullen we even pauze nemen" dus ik zeg ja dat is goed. 
Het is half zeven. Oh, dan ga ik liever nog even door als het pas half twee is. Zo 
gaat dat, even aan het vissen en alles vergeten, de tijd, de honger, de kou alles 
vergeten behalve het vissen. Misschien had ik het wel verdiend een paar mooie 
zalmen te vangen. Na een goede voorbereiding had ik in Nederland immers al tien 
keer in Oostvoorne geen forel gevangen wel haring. Zo gaat dat, vissen heet dat, 
zalmvissen. 



 16 

 

 
 
 
 
 
 De andere dagen hebben we gevist in de Indel, de Pana, de Varzuga en de Kola 
allemaal totaal ander water en dat vraagt een andere techniek. Omdat mijn doel de 
eerste dag was bereikt heb ik de rest van de reis met zoveel meer plezier staan 
vissen. Van de kou, regen enz. heb ik niets gemerkt. Mooie tijd gehad, vissen 
drillen, uren niks vangen, beter leren werpen, genieten van het zalmvissen. Veel 
geleerd ook van Jeroen Wohe over technieken, over materiaal maar ook waar 
zwemt de vis en waarom. Jeroen weet daar zeer veel van. Waar vis je op running 
fish of holding fish of allebei en hoe doe je dat. Erg belangrijk is een goede 
gestrekte worp kunnen maken. En zeker bij groter water speelt afstand een grote 
rol. Oefenen en oefenen. Als je vlieg direct goed door het water gaat en je werpt 10 
meter verder dan heb je al snel 25 keer meer kans om een zalm te haken. Even naar 
Jeroen luisteren en je weet het. Zitten we alweer in het kamp zegt Jeroen ik ga nog 
even naar de rivier een zalm vangen voor ons voorgerecht, ik ben zo terug. Ik denk 
het zal toch niet. En jawel, binnen een half uur komt hij terug met het bewijs. Als 
iemand ze kan vangen! 
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Inzet loont. 
Zegt Jos tegen mij, " ik heb nog nooit gezien dat iemand na een paar dagen vissen 
met een tweehandige hengel worpen van 35 meter maakt, en de eerste dag zoveel 
zalm vangt". Dus ik zeg; vliegvissen kan ik al 40 jaar en Rene had gezegd. Je moet 
minstens 5000 worpen maken, dus heb ik er voor de zekerheid maar 2 keer 5000 
gemaakt. 
Er zijn de laatste jaren in Nederland zoveel mensen met veel verstand van 
vliegvissen. Doe wat ik heb gedaan, zelfs als je al een leven lang vliegvist. Sta 
open voor advies, neem les luister en kijk. En vooral ga daar naartoe waar de zalm 
zit. En eenvoudig maar waar, om zalm te vangen moet de vlieg op de juiste plaats, 
op de goede manier en zo lang mogelijk het water in. Welke vlieg? 
 
Haken en drillen. 
Negen zalmen sta ik die eerste dag te drillen, mooi toch. En toch gaan er 4 los 
soms na een kwartier soms na 5 minuten drillen. Als een zalm merkt dat hij vastzit 
dan neemt hij een run. De jongens hadden het al gezegd en gecontroleerd of mijn 
slip goed stond. Die eerste run moet je niet willen tegenhouden dat kan niet, die 
tweede run kun je ook niet stoppen, ook met een 40 honderdste onderlijn niet, en 
toch val je dan terug in je oude visgewoonten. Als zo'n vis ervandoor gaat, 
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fantastisch. Welke haak? Je kunt vissen met dreggen, dubbele haken en enkele 
haken. Als hij zo goed vastzit dat je hem 5 minuten kunt drillen dan heb je hem 
goed gehaakt. Je kunt er elke theorie op los laten, alleen over haken en het waarom 
kun je al dagen van gedachten wisselen. Voor mij is het mooist de TAKE en het 
eerste stuk van de DRIL. Vanaf nu vis ik het liefst met enkele haak en de weerhaak 
knijp ik plat. Minder beschadiging aan de vis, net zoveel plezier. Meer is niet 
nodig. Ieder doet het op zijn eigen manier. Onthaken het liefst in het water. Een 
zalm kun je het best met de hand vastpakken bij de staartwortel. Til hem zo niet het 
water uit daar is hij te zwaar voor, de kans bestaat dan dat door het gewicht de rug 
van de vis breekt met als gevolg dat het dier zal sterven. 
 
Mijn volgende doel. 
 
Het vangen van de meterplus zalm in Kola. Zie foto, Jeroen ving hem wel. Dus 
staat de reis naar Rusland, Kola met Jos en Jeroen alweer gepland. Heb je interesse 
of wil je ook dat avontuur beleven, neem tijdig contact op met Jos. Het 
zalmseizoen is kort. Het aantal mensen wat mee kan is beperkt.  
En natuurlijk is mijn volgende doel Pacifische zalm vangen in BC met Jeroen. 
Jeroen woont in BC Canada. 
En misschien ooit Pacifische Zalm vangen in Kamtsjatka, Rusland. Dat kan het 
zalmparadijs van de wereld worden. (lees nationalgeographic augustus 2009) 
Wil je iets van Hans Boomsluiter weten kijk dan op mijn nieuwe 
site HYPERLINK 
"http://web.me.com/boomsluiter/66parallel/Welkom.html"http://web.me.com/boo
msluiter/66parallel/Welkom.html 
66parallel north, daar ving ik mijn eerste zalm. 
 
 
Wil je ook naar Kola, Rusland of naar BC, Canada mail Jos Vanrunxt of Jeroen 
Wohe. Voor een fantastische betaalbare zalmtrip. 
HYPERLINK "mailto:jvanrunxt@epo.org"jvanrunxt@epo.org 
HYPERLINK "mailto:jbhwohe@hotmail.com"jbhwohe@hotmail.com 
 
Kola 2010 
Van Jos weet ik dat de reis in 2010 weer anders gaat. Elke reis is anders. Elke dag 
is anders. Ik ga in 2010 zalmvangen in Kola en doe mijn best voor die meterplus 
Zalm. In 2010 gaan we naar een camp van Mischa (een Rus) 
van hem zijn ook die legertrucks (zie foto). Slim van Jos, die Russen weten de 
beste plaatsen. Ik ga het zeker weer goed voorbereiden, binden, werpen, les nemen, 
luisteren, voorpret. Over de hele reis heb ik een i-DVD  gemaakt 
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Hans Boomsluiter 
Teacher 
Salmon angler 
HYPERLINK "mailto:boomsluiter@me.com"boomsluiter@me.com 
 
 
P.S. Mijn reisgenoten: Gerrit van Middelkoop, Hans Klutz, Ruud van Deursen en 
natuurlijk Jeroen Wohe en Jos Vanrunxt King Salmon. 
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