Succes bij het vliegvissen is vaak gelegen in de goede combinatie van een viertal zaken: presentatie van de juiste vlieg, op het
juiste moment, op de juiste plaats, op de juiste wijze. Om eens een understatement te gebruiken: dat is niet altijd eenvoudig.
Succesvolle vliegvissers spreken dan ook van het kraken van de code, wanneer alle stukjes in elkaar vallen. Menig lezer zou
graag de code willen kennen voor het vliegvissen op zeeforel rond Funen. Samen met vliegvismaatje Marco Wismeijer ontdekte
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ik, min of meer bij toeval, een perfecte combinatie van genoemde factoren - succes verzekerd!
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ZALIGE ZOUTE ZAGERS
TEKST & FILM HANS BOCK

FOTOGRAFIE HANS BOCK & MARCO WISMEIJER
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Na een aantal jaren van afwezigheid gaat de reis dus tóch weer een
keer naar de prachtige Oostzee rondom Funen. Voor mij betekent het ook
een belangrijke verandering in de manier waarop ik eigenlijk het liefst
vliegvis. Geen tent en een do it yourself-aanpak, maar verblijven in een
lodge. Voor een korte trip, met netto drie visdagen, heeft een lodge uiteraard een aantal voordelen. Zo hoef je geen tijd aan het kopen en maken
van maaltijden te besteden. In de lodge wordt elke dag afgestemd, hoe
laat we willen ontbijten en hoe laat we voor het avondeten aan willen
schuiven. Een vers gemaakt, kant-en-klaar lunchpakket krijgen we na
het ontbijt mee. Onze dag bestaat zodoende louter uit vliegvissen en
heeft de volgende indeling. Van 05.30 tot 8.00 uur vissen.
Daarna naar de lodge voor het ontbijt. Vervolgens, voorzien van een lunchpakket, verder vissen tot in het donker
en rond 20.30 - 21.00 uur avondeten. Dit alles zal ook met
een bed & breakfast te organiseren zijn, als je ’s avonds
ergens uit eten gaat. Los ervan dat dit in Funen niet zo
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Sommige lezers herinneren zich misschien het artikel over Gotland, dat
in nummer 99 van DNV is verschenen. Daarin beschrijf ik een reden om
het prachtige Funen links te laten liggen: de vele vaak illegale netten
en fuiken, die je rondom het eiland aantreft. Het bedierf mijn visplezier
dusdanig, dat ik mijn geluk op Gotland ging beproeven. Uiteraard weet
de Deense overheid van dit probleem. Maar het recht om met netten te
vissen, is diep geworteld in de Deense cultuur. Dat kan niet zomaar van
de ene op de andere dag worden verboden. Door een krachtige lobby
heeft men voor elkaar gekregen, dat er in de Odense Fjord geen forelnetten meer geplaatst mogen worden. Ook is de minimummaat verhoogd
naar 45 centimeter. Een zegen voor de vliegvisserij. Uiteraard is Funen
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NOCINO EN BIER

In drukke tijden, wanneer Omar in zijn eentje de vraag naar een gids niet
kan afdekken, schakelt hij officiële Deense vliegvisgidsen in. Dat gebeurt
onder andere ook via Go Fishing, de welbekende vliegviswinkel in Odense. Het voordeel van een dergelijk netwerk van gidsen is dat Omar altijd
precies weet, waar de zeeforel rondom Funen zich ophoudt en wat de vis
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groter dan de Odense Fjord, maar het begin is gemaakt. Overal verwijzen voorstanders van het afschaffen van de nettenvisserij op forel naar
het zogenaamde Odense-model. Zo wordt momenteel op Helnæs veel
werk verzet, om rondom dat (schier)eiland, inclusief de gehele Helnæs
Bugt, hetzelfde voor elkaar te krijgen. Een van de mensen die zich daar
intensief mee bezighoudt, is Omar Bo Gade. Een Deense vliegvisser die
op Helnæs een outdoor- en vliegvislodge heeft. Vanwege de goede berichten over zijn lodge besluiten we om in het voorjaar van 2015 terug te
gaan naar Funen, om ons geluk rondom Helnæs te gaan beproeven. We
zullen overnachten in de lodge van Omar.

makkelijk gaat, mis je dan wel de lokale kennis die Omar
met zijn klanten deelt. In de lodge kun je verblijven, zonder
dat je ook een gids moet boeken. Dat betekent echter niet
dat dergelijke gasten onthouden worden van de laatste
updates omtrent de visserij. Over het belang van lokale
kennis en over zogenaamde frocals en vocals heb ik in
nummer 87 van DNV al geschreven. Dat Omar een echte
vocal, een volleerde-lokale-vliegvisser is, geeft de lodge
een enorme toegevoegde waarde. Zeker in het geval van een korte trip.
Met veel vertrouwen kun je naar een stek, waarvan je weet dat er gister
nog zeeforellen uithingen. Iets wat je zonder een dergelijke tip eerst zelf
maar moet zien te ontdekken.
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op het menu heeft. Prettig voor de vliegvissers in de lodge én prettig voor
de lodge-eigenaar, omdat het vissen op zeeforel zonder dergelijke kennis
soms taai kan zijn. Vanwege de actuele kennis wordt er door de gasten
van de lodge eigenlijk zelden geblankt. Een uitzondering hierop vormen
twee Belgische vrienden, die samen met ons in de lodge te gast zijn.
Deze mannen vliegvissen pas een paar maanden en werpen nauwelijks
tien meter. Uiteindelijk hebben ze hun gidstijd aan het water omgezet
in werplessen. Toch hebben deze vrienden geen enkele spijt van hun

IN MAART HEB JE ZE BIJ DE STAART

Het eerste contact met Omar verloopt via de mail. We informeren of er
in mei nog ergens een lang weekeinde vrij is. In eerste instantie zijn we
teleurgesteld, dat we in mei niet terecht kunnen. Ik heb goede herinneringen aan de lange visdagen, waarop van vijf uur in de ochtend tot elf
uur in de avond kilometers kustlijn kunnen worden afgevist. Vaak is er
veel actie in de vroege ochtend, gevolgd door een kort dutje in het gras,
halverwege de middag, en nog een interessante aasperiode in de avond.
Omar verzekert ons dat de visserij in maart en april ook bijzonder goed
kan zijn. Afhankelijk van het type winter komen de zeeforellen, na het
paaien, in die periode flink foerageren. Zodoende wordt een lang weekeinde in maart vastgelegd.
Een maandje voor het eindelijk zover is, zoeken we nogmaals contact
met Omar met de vraag of er nog specifieke patronen gebonden moeten
worden. Vanwege eerdere trips beschikken we over voldoende klassieke
patronen zoals Pattegrisen, Magnus en Mysis. Maar we willen niets
aan het toeval overlaten. Omar drukt ons op het hart, om vooral
voldoende zagerimitaties mee te nemen. Zeeforel zou zich
in maart helemaal volproppen met deze lekkernij.
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Vanwege de vele files op de snelweg in Duitsland lopen we ruim drie uur vertraging op ons
reisschema op. Het gevolg is dat we pas
rond twee uur ’s nacht zullen arriveren.
Omar beantwoordt ons berichtje hierover
met de geruststellende mededeling dat
de buitendeur voor ons opengelaten zal
worden en dat de sleutel van onze kamer
gewoon in het slot zit. Hij zal ons de volgende ochtend bij het ontbijt verwelkomen.
Hoe heerlijk is het, dat er nog plaatsen zijn waar dit mogelijk is?!
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Na een warm welkom op de binnenplaats van de lodge zijn we blij dat
we Omar bij het ontbijt een aantal brandende vragen kunnen stellen. Het
blijkt dat de vangsten momenteel goed te noemen zijn. Er wordt vooral
gevangen met zagerimitaties. Het is dus duidelijk niet zo dat dergelijke
patronen hoofdzakelijk gebruikt worden wanneer de zagers, tijdens hun
paaiperiode, massaal in het oppervlak zwemmen. Het patroon kan aan
een drijvende lijn of een slow-intermediate lijn gevist worden. Wij kiezen voor het laatste, om de invloed van de wind op de vliegenlijn zoveel
mogelijk uit te schakelen. Omar adviseert om stukken kust met een zandbodem goed uit te vissen en vooral ook dicht bij de kant te vissen. Dat
laatste betekent dat je tien meter afstand tot het water moet houden,
je vlieg van daaruit moet presenteren en helemaal tot aan de kant moet
terugvissen.

rit vanuit Brussel. In de avonden horen ze met veel plezier de verhalen
van de andere vissers aan. Ze worden overladen met allerlei adviezen
en vliegvistips. Dit alles uiteraard onder het genot van een biertje en
een Italiaans Nocino delle Streghe, een notenlikeurtje. Deze Italiaanse
invloed vind je ook terug in de gerechten die worden geserveerd. Elke
avond wordt aan de gasten een combinatie van Deense en Italiaanse
gerechten voorgeschoteld. Een leuk en lekker concept dat is ontstaan
doordat Omar is getrouwd met een Italiaanse schone. Zij is verantwoordelijk voor alles wat de keuken verlaat.

4L - 6R - 7L - 2L EN OPEN!
Met behulp van Google Maps en Google Earth wordt ons een aantal
goede stekken aangewezen. We hebben de keuze uit stekken tot een
uur vanaf de lodge en stekken die zowat op loopafstand te bevissen zijn.
Ook zijn er stekken waar een bellyboot of pontoon nodig is om ondiepten
en riffen te kunnen bereiken en stekken waarop gewoon wadend gevist
kan worden.
In feite is voor ons op deze manier de code al gekraakt. Het feest kan beginnen! We beschikken over de juiste vlieg, zijn op het juiste moment ter
plaatse en worden naar de juiste stekken gestuurd. Normaal gesproken
beleef ik veel plezier aan het uitzoeken van dergelijke zaken. Maar het
is ook best prettig om voor een korte trip deze essentiële informatie in
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MET DE BEK VOL ZAGERS

Aan het water voelen we een vreemd soort van spanning. Zal alles in
de praktijk echt kloppen? Een gevoel van eerst zien, dan geloven… Hoe
vaak ben je als vliegvisser op een bepaalde stek net een week te laat, of
zijn er ineens factoren veranderd, die roet in het eten gooien. Naar het
oosten draaiende wind, volle maan, of het volledig wegvallen van wind
die juist de laatste dagen zo heerlijk op de kust gericht stond…
Zittend op zijn hurken in het gras, maakt Marco zijn eerste worpen. Zijn
vliegenlijn ligt slechts een paar meter in het water. Met de leader erbij
gerekend, landt de zagerimitatie nog geen vijftien meter uit de kant in
het ondiepe zoute water. Zijn retrieve wordt brutaal afgestopt. Zonder
aarzeling heft hij zijn hengel en komt overeind. De vis neemt een run en
springt een vijftal keren volledig uit zijn element. Wanneer de vis het
schepnet in glijdt, spuugt deze een handvol halfverteerde, groenbruine
zagers uit. Geen bijzonder fris gezicht, wel een duidelijke bevestiging dat
we met de juiste vlieg vissen.

Gedurende de dag vangen we vele dikke forellen aan de zagervlieg. Het
verbaast ons dat de forel al zo in conditie is, na de winter en een paaiperiode. Hoewel de relatief grote vlieg voorzien is van een maraboustaart van ongeveer drie centimeter, levert die geen enkele staartbijter
op. Keer op keer wordt de vlieg zonder aarzeling snoeihard naar binnen
geslokt.
Bij het vissen in maart heb je als vliegvisser het grote voordeel dat de
vis de gehele dag door actief is. Er is geen sprake van geconcentreerde
aasmomenten. Voor ons is het duidelijk: maak in maart van lokale kennis
gebruik en bied op de juiste stekken een zagerimitatie aan, die je op de
juiste manier laat zwemmen. Dan kraak je de code!
Na drie dagen heerlijk te hebben gevist, van onze luxe kamer en de gezelligheid en gastvrijheid in de lodge te hebben genoten, rijden we met
een heerlijk voldaan gevoel terug naar Nederland.
Zoals een Chinees spreekwoord op de placemat in de lodge luidt: There
is a time for fishing and a time to dry the nets.
Een filmpje van de lodge, onze avonturen het bindfilmpje van de succesvolle zagerimitatie vind je hier:
www.vnv.nu/zoutezagers

V L I E G V I S S E N

de schoot geworpen te krijgen. Het vissen met een zagerimitatie is ons
verder bekend: rustig en gelijkmatig binnenstrippen, waarbij ook heel
effectief een trage roly poly-techniek toegepast kan worden.

