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In een serie artikelen gaan
Guido Vinck en Patrick
de Schutter in op de fijne
kneepjes van het vissen op
reservoirs.
Dit artikel werd mede
mogelijk gemaakt door de
vliegvisclub van Rabais:
www.rabaisfishingclub.be

In deel 1 van deze rubriek, zoals in DNV
nr. 105 verschenen, zijn verschillende
striptechnieken en het vissen on the bung
besproken. In dit artikel staat de zogenaamde
washing-linetechniek centraal.

W

anneer wordt de washing-linetechniek toegepast? Guido antwoordt op deze vraag: “Het komt geregeld voor dat je op reservoirs forellen in het oppervlak ziet azen. Het aanbieden van droge
vliegen, emergers, Klinkhamervarianten en shuttlecocks, hoe subtiel
ook gepresenteerd, levert niets op. Je bent ten einde raad omdat je
niets vangt, terwijl er volop oppervlakactiviteit van azende vis is. Het
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probleem zit hem erin dat de forel niet met zijn neus in de lucht wil en
net onder de waterspiegel aan het azen is. Hierbij helpt de vis zichzelf
soms door voedsel, dat op het wateroppervlak drijft, met de staart
onder te soppen, zodat het daarna opgegeten kan worden. De kunst
is dus om je vlieg in de bovenste waterlaag aan te bieden. En dat is
precies wat je met de washing-linetechniek prima kunt doen.”

TECHNIEK

Foto boven:
Een mooie
selectie boobies
als puntvlieg.
Grote foto links:
Patrick drilt zijn
vis.
Inzet: een forel
uit de bovenste
waterlaag.

Hoe werkt de washing-linetechniek?
Patrick legt uit: “Bij deze techniek wordt meestal gebruik gemaakt van
een drijvende vliegenlijn, waaraan een leader met meerdere vliegen
zit. De leader is niet getaperd, maar bestaat in zijn geheel uit een stuk
fluorocarbon van 16/00 tot 23/00. De leader wordt ongeveer 6 meter
lang gemaakt om de vliegen ver van de drijvende vliegenlijn te presenteren. De leader kan ook weer niet te lang gemaakt worden, omdat op
het einde van de dril de vis nog geschept moet kunnen worden. Hierbij
moet je er rekening mee houden dat je niet verder kunt binnenstrippen
als de bovenste vlieg bij het topoog van de hengel komt. Kenmerkend
voor de washing-linetechniek is dat op de punt een zeer goed drijvende
vlieg wordt aangeknoopt. Veelgebruikte puntvliegen zijn boobies, fat
ass blobs, blobbies, floating fry’s, chernobyl ants en dikke sedges. De
meeste puntvliegen bevatten dus foam omdat het essentieel is dat het
einde van de leader te allen tijde blijft drijven. Aan de droppers komen
altijd onverzwaarde patronen. Hiervoor worden vaak onverzwaarde

buzzers, diawl bachs, cormorans, nimfen, crunchers of nemo’s gebruikt.” Schematisch ziet een washing-linesysteem er als volgt uit:
Guido vervolgt: “Het idee is dat je na het inwerpen contact houdt met

de washing-line door langzaam binnen te strippen of langzame achtjes
te draaien. Een combinatie van factoren bepaalt hoe diep de droppervliegen uiteindelijk gevist worden. Het belangrijkste is de snelheid van
binnenvissen. Verder spelen de dikte en de lengte van de leader, het
gewicht van de haken van de droppervliegen, de lengte van de dropperlijntjes en het drijfvermogen van de puntvlieg een rol. Het is met
deze methode in ieder geval mogelijk om je vliegen gedurende langere
tijd in de bovenste waterlaag aan te bieden.”
Patrick merkt op dat er ten aanzien van de leader nog twee zaken van
belang zijn: “Gebruik altijd een fluorocarbon leader. Fluorocarbon zal
eerder door het oppervlak zakken dan nylon en schrikt de vis daardoor
minder af. Ontvet de leader voor gebruik, zodat deze makkelijk en snel
door het oppervlak kan breken. Je kunt hiervoor allerlei modderachtige producten kopen, maar een simpel dubbelgevouwen grassprietje,
waar je de lijn tussendoor trekt, werkt ook prima.”
Hoewel de washing-linetechniek het meest met een drijvende vliegenlijn wordt toegepast, kun je hem in principe met alle soorten vliegenlijnen toepassen. Guido vertelt: “Als je geen vis in het oppervlak
ziet, dan kan deze techniek ook met een zinkende vliegenlijn toegepast worden. Dat kan van een slow intermediate tot een di7 zijn. Deze
techniek wordt vooral toegepast als je je vliegen zo lang mogelijk op
dezelfde diepte of in een bepaalde waterlaag wilt aanbieden. Als je
de washing-linetechniek met een zinkende vliegenlijn vist, dan bepaalt
het drijfvermogen van de puntvlieg de zinksnelheid van de vliegenlijn.
De snelheid waarmee je binnenvist, bepaalt de diepte waarop de vliegen worden aangeboden.”
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Als ik Patrick vraag hoe een washing-line geworpen moet worden, legt
hij uit: “Een ongetaperde leader van ongeveer 6 meter gooit voor de
meeste vissers niet bijzonder prettig. Daar komt nog bij dat de puntvlieg flink wat foam bevat. Dat remt enorm af in de lucht, terwijl de
droppervliegen vanwege hun slanke vorm en het ontbreken van foam
de puntvlieg willen inhalen. Een pruik van 6 meter fluorocarbon met
drie vliegen ligt bij deze methode dus op de loer. Door een ruime open
lus te gooien, kun je dit voorkomen.”
Tijdens het vissen vangt Patrick met de washing-linetechniek met een
langzame roly-poly aan een zinklijn een forel. Gelijktijdig landt Guido
er een met de washing-line aan een drijvende vliegenlijn. Het valt op
dat de forel van Patrick vol bloedzuigers zit, terwijl de vis van Guido
er geen enkele met zich meedraagt. Guido verduidelijkt: “De vis van
Patrick heeft gedurende de winter tegen de bodem van het reservoir
gelegen, waardoor de bloedzuigers een kans kregen te parasiteren.
Mijn vis is waarschijnlijk na de winter uitgezet en aast in de bovenste
waterlaag, waar hij geen last van de bloedzuigers heeft. Je ziet ook
dat de overwinterde vis magerder is dan zijn pas uitgezette soortgenoot.”
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sen zullen door het kabaal van de
lijnen naar het midden vluchten.
Er zullen er ook zijn die de diepte
zoeken”, nuanceert Guido.
Omdat voor veel lezers de reservoirtechnieken nieuw zijn, zet Patrick de belangrijkste verschillen
en overeenkomsten van het on
the bung- en het washing-linesysteem nog eens op een rij: “Bij on
the bung bepaalt de lengte van je
leader hoe diep je vist. Met een
washing-line vis je, ongeacht de
lengte van je leader, met een drijvende vliegenlijn altijd in de bovenste waterlaag. Met een bung
kun je eenvoudig de diepte waarop je vist veranderen door je leader te verlengen of in te korten.

De washing-linetechniek kan ook gebruikt worden om een patroon statisch in de bovenste waterlaag aan te bieden. “Zowel de puntvlieg als
de bovenste vlieg moeten dan een groot drijvend vermogen hebben.
Daar tussenin presenteer je een of twee onverzwaarde droppervliegen. Na het inwerpen houd je alleen contact met het systeem en laat
je de wind het werk doen of strip je zelf tergend langzaam de vliegen
door de bovenste waterlaag, waarbij je af en toe een stop inbouwt.
Op het moment waarop je niet stript, zullen de droppervliegen heel
langzaam zinken en de drijvende vliegen naar elkaar toe drijven. Met
behulp van een korte strip kun je de droppervliegen laten stijgen en
komt het geheel weer strak te liggen, met de drijvende vliegen weer
op maximale afstand van elkaar. Op sommige dagen kan dit een dodelijk systeem zijn!”, vertelt Guido vol enthousiasme.
Zoals op de video te zien is, gooien zowel Guido als Patrick hun montages erg ver op het water. Met name Patrick werpt geregeld verder
dan 35 meter. Het nut hiervan is eenvoudig uit te leggen, zegt Patrick:
“Vanaf het moment waarop het startschot van een wedstrijd is gegeven, vallen er uren aan een stuk constant lijnen op het water. Wanneer
er vanaf de kant gevist wordt en de vissers om de 15 tot 20 meter
van elkaar staan, wordt de hele oeverzone dus constant met lijnen
bestookt. Vissen trekken hierdoor van de kanten weg naar het midden.
De vissers die het verste gooien, maken dan de beste kans om nog vis
te vangen. Als ik tegen het einde van een wedstrijd na het ingooien
binnen de eerste paar strippen geen aanbeet krijg, strip ik zo snel mogelijk binnen om een nieuwe worp te maken. Het maakt wel verschil of
je met een washing-line of bijvoorbeeld een zinklijn met een streamer
vist. Met de zinklijn werp je makkelijker ver en heb je minder risico
om de boel in de war te gooien dan met een complexe washing-linemontage. Het is tijdens een wedstrijd ook niet de bedoeling dat je
constant nieuwe montages aan het knopen bent, omdat je de boel in
een pruik gooit om een paar meter verder te vissen.” Toch is het niet zo
dat alleen werpkanonnen vis vangen: “Je kunt bijvoorbeeld met het on
the bung-systeem twee of drie vliegen op verschillende dieptes aanbieden en vervolgens volledig passief vissen. Op die manier verstoor
je het water niet en kun je tot wel 6 meter diep vissen. Niet alle vis-
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Foto boven:
Binnenvissen van de
washingline.
Met de klok
mee: Whoofta,
Skateboard,
Pop-up black buzzer,
Diawl Bach,
Sugar cube.

Met het washing-linesysteem kies je een ander type vliegenlijn om
dieper te vissen. Bij de washing-line gebruik je onverzwaarde vliegen,
terwijl je met de bung juist een flink verzwaarde puntvlieg gebruikt.
Beetregistratie gebeurt bij de bungvisserij door het ondergaan van de
bung, terwijl je bij de washing-line de aanbeet voelt. Beide systemen
kunnen ook statisch gevist worden”.

Voor de verschillende bindfilmpjes en de vistechniekvideo surft u naar:
www.vnv.nu/reservoirvissen02 of scan de QR-code
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