TECHNIEK

Het hoe en
waarom van
beter leren werpen
Tekst en foto’s: Hans Bock
Sinds een aantal jaren vind
je in De Vlaamse Vliegvisser de advertentie van
vliegvisschool Hooked on
Flyfishing uit Nederland.
De activiteiten van deze
vliegvisschool vallen in
drie categorieën uiteen. U
kunt er terecht om beter te
leren vissen. Zo worden
onder andere workshops
reservoirvissen op De Ronde Bleek aangeboden.
Daarnaast kan men er terecht voor de begeleiding
van een vistrip. Gedurende
de zomermaanden is Hooked on Flyfishing bijvoorbeeld als gids actief in IJsland en Groenland. En last
but not least kunt u bij deze vliegvisschool terecht
voor werplessen. Menig
Belgisch vliegvisser heeft
inmiddels de rit richting de
omgeving van Breda gemaakt om zijn werptechniek te verbeteren. Hans
Bock, stuwende kracht
achter deze vliegvisschool,
gaat in dit artikel in op zaken als: wat zijn de voordelen van het beter leren
werpen? Is het verbeteren
van uw werptechniek altijd
noodzakelijk? Waaraan
voldoet een goede werples
en wat maakt een goede
werpinstructeur?
Enkele praktijksituaties: op een tropische flat bent u op jacht naar bonefish. Zoals gewoonlijk waait er een
straffe bries. Van links komt een
fraaie bonefish aangezwommen, op
zoek naar krabjes, garnalen en ander
eetbaars. De vis zwemt op ongeveer
15 meter voor je langs. Ideaal. Ware
het niet dat de vis een hoge snelheid
heeft waardoor je maximaal tijd heeft
voor 1 worp. Die worp moet, ondanks
de wind, precies goed geplaatst zijn
om de vis niet te verschrikken. Bo-

vendien moet de worp snel uitgevoerd worden; er is geen tijd voor
een aantal valse worpen. Lijnsnelheid,
precisie en omgaan met de wind zijn
factoren die hier het verschil maken
tussen haken of afhaken.
In Patagonië maakt u een floattrip op
een glasheldere rivier. De gids stuurt
de driftboot continu op ongeveer 15
meter langs de oever en legt uit dat
de regenboogforellen overdag in de
brandende zon, onder de overhangende wilgentakken liggen te loeren
op alles wat binnen hun gezichtsveld
valt. Je opdracht is duidelijk: je
Chernobyl Ant moet vanuit de boot, al
driftend, onder de takken landen.
Geen 30 centimeter ervoor en natuurlijk ook niet in de takken. Ook hier is
een goed uitgevoerde worp de sleutel
tot succes.
Maar ook dichter bij huis: hoe vaak
zorgt een grote steen in het midden
van de rivier niet voor een prima
standplaats voor een salmonide? De
vis aast recht achter de steen en de
kunst is om je vlieg netjes achter de
steen te presenteren. Uiteraard is de
steen aan de bovenkant begroeid,
zodat de lijn niet over, maar juist
rondom de steen geworpen dient te
worden om op die manier te voorkomen dat de vlieg bovenop de steen
vast komt te zitten. Het toepassen
van een zogenaamde aerial mend is
hier de manier om de vlieg perfect te
kunnen presenteren. Beheers je deze
worp?
Uit genoemde voorbeelden wordt
duidelijk dat een goede werptechniek
vaak bepalend is voor het succes tijdens het vissen. Daarnaast zorgt een
juiste techniek voor ontspanning in de
beweging, zodat vermoeidheid en
blessures achterwege blijven.
De vraag is hoe een werpinstructeur
de techniek van een vliegvisser kan
verbeteren. Naar mijn mening vraagt
het lesgeven in het uitvoeren van een
beweging, waarbij ook de timing een
grote rol speelt, om een analytische
aanpak.
Een goede werpinstructeur is iemand
die allereerst de fouten en onvolkomenheden in de werptechniek van de
cursist goed kan analyseren. Vergelijk
het met een fysiotherapeut. Wanneer
die een onjuiste analyse van de oorzaak van een blessure maakt, kan de
De Vlaamse Vliegvisser wintereditie 2018
p.62

daarbij gekozen therapie nooit tot
het gewenste resultaat leiden.
Na een goede analyse komt de instructeur, op basis van de geconstateerde fouten, stapsgewijs met de
juiste oefeningen zodat de cursist
zijn techniek kan verbeteren. Hierbij
is het van belang dat de cursist ook
begrijpt waarom een gedeelte van de
beweging incorrect is en waarom een
andere uitvoering ervan tot een betere worp zal leiden. Uiteraard moet
de cursist een beeld hebben van hoe
(een deel van) de beweging er uiteindelijk uit moet gaan zien. Om de
cursist, in zijn hoofd, een goed beeld
van de beweging te kunnen laten
vormen kan het noodzakelijk zijn dat
de instructeur de juiste beweging
demonstreert. Hier zie ik het in de
praktijk vaak fout gaan. Instructeurs
blijven eindeloos demonstreren terwijl de cursist er bij staat te kijken.
Natuurlijk is het leuk om te zien hoe
nauw de lus in de worp van de instructeur is en hoe ver hij, zichtbaar
moeiteloos, kan werpen. De cursist
leert er echter niets van. En daar
kwam hij nu juist voor naar de les.
Nog sterker; de cursist kan zich er
juist heel onbekwaam door gaan
voelen, omdat hij inziet hoe ver hij
verwijderd is van het niveau van de
instructeur. Voor mij is het duidelijk
dat een goede werper nog geen goede instructeur is. Een goede instructeur is wel per definitie zelf ook een
goede werper. Alleen is hij zó goed
dat hij niet de behoefte heeft om er
tijdens de door de cursist betaalde
les mee op te scheppen.
Het constant demonstreren van een
instructeur is een beetje als een visgids die zelf voordoet hoe hij een
aantal vissen vangt, terwijl de cursist
op de kant toe mag kijken. De omgekeerde wereld, vind ik het. Ik adviseer elke vliegvisser die tijdens een
werples meer dan 10% van de tijd
naar de zogenaamde “instructeur”
moet kijken om iemand anders in te
schakelen. Tijdens het leren werpen
gaat het om een gevoel dat onder
begeleiding moet ontstaan en dat
gebeurt niet door toe te kijken. Om
zekerheid te hebben dat je met een
bekwame werpinstructeur te maken
hebt, raad ik iedereen aan eerst een
proefles te nemen alvorens een cursus van meerdere lessen te boeken.
Tijdens die proefles merk je meteen

Een zak in de lijn direct uit de top.

wat de kwaliteiten van de instructeur
zijn; wordt je geholpen een betere
werper te worden, of ben je toeschouwer tijdens je eigen les? Het is eigenlijk net als vroeger op school. Daar
had je ook na 1 les door of de docent
bekwaam was of niet. Het is een van
de redenen waarom ik bij Hooked on
Flyfishing iedereen een gratis en vrijblijvende werpanalyse aanbied. Hierbij
wordt in kaart gebracht op welke onderdelen een vliegvisser zijn worp kan
verbeteren en wordt besproken hoe
de weg naar een beter eindresultaat
er uit kan zien. De analyse wordt op
papier uitgewerkt en aan de vliegvisser meegegeven. Tijdens de werpanalyse heeft de vliegvisser ervaren hoe
de werpinstructeur te werk gaat en
kan hij een inschatting van diens didactische kwaliteiten maken.
Een van de leukste zaken aan het
geven van werplessen vind ik de zogenaamde aha-ervaring bij de cursist.
Vliegvissers die ineens echt voelen dat
ze iets goed doen, waarbij de lijn zomaar 10 meter verder komt dan men
tot dat moment ooit kon. Die oprechte
verbazing gecombineerd met blijdschap, dat maakt het voor mij de
moeite waard.

Waardoor wordt deze veroorzaakt en hoe
corrigeren we dit bij de werper?

Een enorme wijde lus.

Wat is het nadeel hiervan en hoe kunnen we de werper
instrueren zodat deze de lus nauwer krijgt?

Ook het verbeteren van de techniek
bij vliegvissers die al vele jaren vliegvissen vind ik erg leuk om te doen.
Veel van deze werpers hebben hun
fouten in de loop van de jaren zodanig
ingeslepen, dat ze niet kunnen geloven dat ze een bepaalde fout in hun
beweging maken. In die situaties
maak ik meestal video opnamen van
de cursist. Die bewerk ik na de les
met slow motion- en stilstaande beelden die ik van pijlen en lijnen voorzie.
Ontkennen van de gemaakte fout(en)
heeft dan geen zin meer en de cursist
ziet heel duidelijk wat er fout gaat.
Bijzonder confronterend maar ook
uitermate leerzaam. Wanneer zo’n
ervaren cursist na een paar subtiele
aanpassingen uiteindelijk veel verder
en preciezer werpt, geeft me dat veel
voldoening.
Wanneer je meer wil weten over de
activiteiten van vliegvisschool Hooked
on Flyfishing, bezoek dan de website:
www.hooked-on-flyfishing.com.
Mocht u interesse hebben in het verbeteren van je werptechniek, dan kan
je mailen naar
info@hooked-on-flyfishing.nl

Een driedubbele tailing loop.

Waardoor wordt deze veroorzaakt? Wat is een goede
corrigerende oefening voor deze werper op dit moment?
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