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 G
ino begon met vissen toen hij 
ongeveer twaalf jaar oud was. 
Met zijn vader ging hij mee naar 

forellenvijvers en viste hij met 
powerbait onder een buldo. On-
geveer dertien jaar geleden zag 
hij op het reservoir van Rabais 
voor het eerst vliegvissers bezig. 
“Ik was gelijk verkocht. Ik wist 
meteen dat ik dat ook wilde le-

ren. Via een oom van een vriend 
kreeg ik de tip om lid van een club 

te worden. Ik heb dat direct gedaan en 

binden | gino cozijns

ben inmiddels al zo’n dertien jaar lid van de C.C.F., de Casting Club of 
Flanders. Ik kan elke beginnende vliegvisser aanraden om lid van een 
club te worden. Je leert alles veel sneller dan wanneer je in je eentje 
via boeken en internet zaken probeert te ontdekken. Bovendien is het 
gezellig en kun je met andere leden afspreken om samen te gaan vis-
sen.” 
Voor het interview had Gino me uitgenodigd in het clubhuis van de 
Hawthorn Fly Fishing club. Dit clubhuis staat op een privélandgoed in 
het dorpje Kruishoutem in de buurt van Gent. Op dit landgoed beheert 
de club ook een eigen vliegviswater. Gino vertelt: ”We hebben een 
limiet van 35 leden, omdat het anders op sommige momenten te druk 
op het water zou kunnen worden. Het meer is ongeveer negen hectare 
groot en er ligt een aantal bootjes die clubleden kunnen gebruiken. 

Gino is een veelzijdig vliegvisser. Hij is succesvol 

reservoirvisser en heeft behoorlijk wat ervaring met het 

zeebaarsvissen langs de Belgische kust. Hij bezocht onder 

andere Noorwegen, Slovenië, Ierland en Spanje om er te 

vliegvissen en strikt op hoog niveau zijn vliegen. De hoogste 

tijd dus om hem eens op de vingers te kijken! 
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Men mag er ook een eigen bootje gebrui-
ken. Als men een motor wil gebruiken, 
moet dat een elektromotor zijn. We zet-
ten vier keer per jaar forel uit. Vanwege 
het gevaar van aalscholvers zetten we 
altijd vis van minimaal 45 centimeter uit. 
Tot nu toe hebben we geen last van aal-
scholvers gehad. In het clubgebouw ligt 
een logboek, waarin men na het vissen 
de vangsten moet noteren. Ook kan men 
opmerkingen achterlaten die andere vis-
sers kunnen helpen om succesvol te zijn. 
In het weekeinde gebeurt het geregeld 
dat er na afl oop van het vissen, onder het 
genot van een pintje, nog lang en gezellig 
over het vliegvissen wordt nagepraat.”

ZeeBAARs

Gino vist al een aantal jaren met veel 
succes op zeebaars voor de Belgische 
kust. Hij heeft er geen probleem mee om 
zijn kennis met de lezers van De Neder-
landse Vliegvisser te delen. “Het vissen 
vindt plaats vanaf oude strekdammen die 
op verschillende plaatsen voor de Belgi-
sche kust liggen. Nieuwe strekdammen, 
die nog helemaal intact zijn, worden door 
de zeebaars niet interessant gevonden. Waarschijnlijk 
zijn er te weinig schuilplaatsen voor de baars en is de 
stroming te gelijkmatig verdeeld rondom de kop van zo’n 
strekdam. De koppen van oude, afgebrokkelde strekdam-
men zijn dus interessant. Soms liggen er tientallen me-
ters voor de kop van de dam nog fl inke keien waar de vis 
tussendoor jaagt.
Om die afstand te kunnen overbruggen, is een fl inke hen-
gel nodig. Daar komt nog bij dat er per se over de bodem 
gevist moet worden, zodat een 400 grains-lijn vereist is. 
Als je zo’n lijn met een fl inke clouser tientallen meters, 
vaak tegen de wind in, wilt werpen, is een aftma 10 
onontbeerlijk. Vergeet ook niet dat we in het gunstigste 
geval ook nog een zware baars in de stroming moeten 
kunnen drillen! Ik gebruik daarom een tweehandige hen-
gel. Zo’n hengel gooit de zware zinklijn veel prettiger en 
sneller tegen de wind in dan een enkelhandige hengel. 
Het vissen vindt plaats van anderhalf uur voor laag water tot ander-
half uur na laag water. De reden hiervoor is overigens niet dat er op 
andere momenten geen vis zou zitten. Het heeft te maken met de be-
reikbaarheid van de kop van de strekdam. Alleen in die periode kun je 
naar de kop van de dam waden. Gedurende de rest van het getij staat 
er gewoon te veel water. Er zijn wel fanatiekelingen, zoals Patrick de 
Schutter, die met een surfpak aan langer blijven staan en dan terug-
zwemmen, maar dat doe ik niet.

Als vlieg gebruik ik bijna altijd een clouser die upside-down op een 
cirkelhaak is gebonden. Cirkelhaken zijn een vereiste. Ik gebruik zelf 
graag de Mustad 71SS-haak. Zelfs met cirkelhaken verspeel ik soms 
meerdere vliegen per sessie. Omdat er met 45/00 gevist wordt, is het 

soms moeilijk om de leader kapot te trekken als je vastzit. Ik gebruik 
daarom een stukje 35/00 tussen de vliegenlijn en de leader, dat als 
breeklijn dient. Naast de clouser gebruik ik een garnaalimitatie als 
droppervlieg. Op het einde van de drift vang ik geregeld de wat klei-
nere baars aan de garnaalimitatie. Die garnaalpatronen bind ik op een 
wat minder zware cirkelhaak, zoals die van Gamakatsu. Er is wel een 
aantal factoren dat roet in het eten kan gooien. Wanneer er te veel 
wind op de kust staat, is het onmogelijk om op deze manier te vissen. 
Ook wanneer de wind ongunstig staat en er te veel zand omgewoeld 
wordt, is het lastig. Het water is dan niet helder, maar bruin. Ik vis dan 
nog wel en gebruik op zulke momenten een krabpatroon, dat ik lang-
zaam over de bodem vis. De vangsten zijn onder die omstandigheden 
echter altijd minder. Uiteraard kan het moment waarop het laagwater 

Het vergt de nodige moeite en 

doorzettingsvermogen, maar 

de resultaten mogen er zijn!
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is, niet goed uitkomen. Het liefst heb ik laagwater in het begin van de 
avond. Er zijn dan vaak minder toeristen en ik heb het gevoel dat de 
baars actiever is in de schemering.” Omdat Gino het over toeristen 
heeft, vraag ik naar de periode waarin deze visserij plaatsvindt. “De 

echte zoutwaterliefhebbers, zoals mijn maatje Simon 
Desmet, beginnen al in mei met het vliegvissen op zee-
baars. Ik vis zelf gedurende de zomermaanden op baars. 
Het seizoen loopt tot eind oktober. We merken wel dat 
het steeds bekender en daardoor ook drukker wordt met 
zeebaarsvissers. Omdat je eigenlijk maar met één per-
soon tegelijk op een strekdam terecht kunt, ga ik al twee-
enhalf uur voor het laagwater aan de kant zitten om op 
die manier de stek als het ware bezet te houden.”  

snoek

Gino vist bijzonder graag met de vlieg op snoek in Ierland: 
“Ik ga altijd naar County Leitrim. Het is vanuit België in 
een dag te reizen. Eerst neem ik de veerboot van Calais 
naar Dover. Dan rijd ik Engeland door naar Holyhead, 
waarvandaan ik in drie uur met de boot naar Dublin vaar. 

Van daaruit is het nog maar een klein stukje tot Leitrim. Vanuit het 
huisje dat ik huur, rijd ik naar de vele kleine meertjes die er in de buurt 
liggen. ’s Avonds kun je tot negen uur in de pubs terecht voor een 
stevige maaltijd. Ik haal dat meestal maar net! Bij het uitkiezen van 
een meer let ik erop dat het rondom flink begroeid is met riet. In dat 
geval zal er niet veel vanaf de kant gevist worden. Ook let ik erop dat 
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het meer geen trailerhelling heeft, zodat er geen bootvissers terecht 
kunnen.
Het snoekvissen doe ik daar in de periode tussen midden april en mid-
den mei. Het is dan meestal lekker weer om de hele dag buiten te 
kunnen zijn en de vis trekt in die periode naar de ondiepe kanten van 
de meren. Opvallend is dat de snoeken erg sterk zijn en tijdens de 
dril vaak springen. Heel anders dan de Nederlandse poldersnoeken. 
Ik vind het ook prettig dat het water zo helder is. Op die manier vis ik 
met veel vertrouwen met de streamer. De snoek kan de streamer van 
meters afstand zien. Normaal gesproken vis ik vanuit de bellyboot naar 
het riet toe. Ik gebruik dan een aftma 8-hengel en een intermediate 
lijn. De intermediate is bedoeld om door de golven te zakken, zodat 
je met wind toch goed contact met je vlieg houdt. Overigens heb je 
voor het vissen op snoek in die regio geen vergunning nodig. Dit jaar 
was het nog erg koud toen ik er was, waardoor de vis nog niet naar de 
kant gekomen was. Ook het riet stond nog geen tien centimeter hoog, 
terwijl het anders al een meter hoog staat. Uiteindelijk vond ik met 
behulp van de visvinder de aasvis tegen de taluds op vijf tot zes meter 
diepte. Door een zinklijn en een flinke flashy streamer te gebruiken, 
wist ik toch behoorlijk wat snoek te vangen, al was het minder dan de 
voorgaande jaren.” Als ik vraag naar de details van zijn montage, ant-
woordt Gino: “Mijn vlieg bevestig ik met een speciale wartel, die men 

bij het muskyvissen ook gebruikt. Het is er een die nooit opengaat. 
Het is de Stay-Lock Pro Snap van Stringease. Verder gebruik ik een 
35/00 leader van ongeveer twee meter lang. Tussen de wartel, waar-
aan de vlieg zit, en de leader gebruik ik Knot2kinky-titaniumdraad. Het 
is knoopbaar, kinkt nooit en bestaat uit één draad. Mijn vliegen bouw 
ik op een Gamakatsu Worm 36-haak, die ik zelf een beetje zijwaarts 
uitbuig.”           

coq de leon

Via een Spaans vliegvisforum kwam Gino in contact met de voorzit-
ter van een vereniging van hanenkwekerijen: “Inderdaad een kwekerij, 
speciaal voor de wereldbekende Coq de Leonveren. De man had ook 
een bed & breakfast en al snel spraken we af dat ik een aantal dagen 
bij hem in de riviertjes in het hooggebergte zou komen vissen. Ik was 
al langere tijd geïnteresseerd in de vliegviscultuur van die streek, die 
geheel los van de traditioneel Engelse cultuur staat. Uiteraard kreeg 

Montage zeebaarssysteem.

Montage snoeksysteem.
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ik na aankomst een uitgebreide rondleiding op het bedrijf. Het viel 
op hoe goed de hanen verzorgd werden. De dieren liepen los rond en 
kregen het beste voedsel. Natuurlijk is het wel zo, dat één keer per jaar 
de Coq de Leonveren van de rug van de hanen worden geplukt. In de 
bergriviertjes huizen relatief kleine, wilde beekforelletjes. De vissen 
groeien niet door vanwege het koude water en het geringe voedsel-
aanbod. Het vissen gebeurt met kleine droge vliegjes en het viel me 
niet mee. Ik kreeg voldoende beet, maar sloeg vaak te laat aan, nadat 
de vis de vlieg alweer uitgespuugd had. Uiteindelijk werd mij door de 
voorzitter gedemonstreerd hoe het beter kon en hielp hij mij daarna om 
meer succes te hebben. De kunst bestond onder andere uit het gebruik 
van een 12-voets tapered leader, waaraan nog eens een lange tip van 
maximaal 10/00 of 12/00 geknoopt werd. Het was lastig om zo’n lange 
leader, in combinatie met een zeer klein droog vliegje, aan een 9-voets 
aftma 4-hengel te werpen en de vlieg stroomopwaarts aan te bieden. 
Uiteindelijk lukte dat wel en ving ik ook mijn vissen. Tegenwoordig ge-
bruik ik deze in Spanje geleerde techniek in de Ardennen. Wanneer het 
water glashelder is en zeer laag staat, zeggen velen dat het vangen 
van vis onmogelijk is. Ik weet nu wel beter!”

TIPs

Gino vertelt nog honderduit over zijn avonturen in IJsland en Zweeds 

Lapland, samen met Dominic De bruyn; over 
zijn succes met grote spents op de Sora in 
Slovenië en over de rol van buzzers bij het 
wedstrijdvissen op reservoirs. Omdat niet al-
les in dit artikel uitgewerkt kan worden, is het 
misschien leuk om te weten dat Gino en zijn 
vismaten ook fanatiek fotograferen en fi lmen. 
Na afl oop van hun trips wordt het geschoten ma-
teriaal tot interessante vliegvisfi lms gemonteerd. 
Op verzoek komt men graag naar clubs om van de 
trips, aan de hand van de fi lms, verslag te doen. 
Gevraagd naar het leukste aspect van het maken van 
vliegvisreizen, zegt Gino: “De mensen die je ontmoet. 
Gelijkgestemden, waarmee je vaak nog jaren contact 
onderhoudt. Maar ook bijzondere types. Zo vroeg ik ooit in 
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IJsland de weg bij een afgelegen boerderij. Het leek alsof de persoon 
die opendeed al tien jaar geen daglicht had gezien. Tijdens diezelfde 
trip sprak iemand op mijn vraag waar ik met mijn vergunning naartoe 
moest, om de sleutel van een hut te krijgen, de legendarische woor-
den: ‘You have to take the pepper from the bank to the keeper of the 
key!’”
Tenslotte heeft Gino de volgende bindtips voor beginnende vliegbin-
ders: “Koop niet meteen alles wat je tegenkomt. Bekijk eerst waar 
je gaat vissen. Bind dan bewezen vangers na van websites, of van 
vliegen die je van locals hebt gekregen, of die je hebt gekocht. Het 
heeft weinig zin om zelf te gaan variëren op bestaande patronen. Al-
les is al geprobeerd. Wat heb je aan een doos vol variaties die je nooit 
gebruikt, omdat dat ene basispatroon altijd vis oplevert? Als je bindt 
omdat je het gewoon leuk vindt en het niet gericht op het vissen doet, 
kun je je natuurlijk van harte uitleven. Ik bind echter om te vissen en 
doe dat vaak gericht op een trip. Bovendien geloof ik dat vaak niet 
de vlieg het verschil maakt, maar dat het veel meer aankomt op de 
manier waarop er mee gevist wordt. Ik doel dan op de stripsnelheid, 
de diepte waarop gevist wordt en het tijdstip van vissen.”   

Voor de verschillende bindfi lmpjes surf je naar 
www.vnv.nu/opdevingers of scan je nevenstaande QR-code
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