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Wanneer wordt de straight-linetechniek toegepast? Patrick antwoordt 
op deze vraag: “Zoals we eerder besproken hebben, kies je voor het 
washing-linesysteem, als het duidelijk is dat de vis in de bovenste 
waterlaag aast. Wanneer je bovenin nauwelijks of geen actie ziet, zul 
je de vis dus dieper moeten zoeken. Een effectieve manier om dat te 
doen is de straight-linetechniek.” Als ik vraag waarom deze techniek 

zo effectief is, vult Guido aan: “Met de straight-linetechniek is het 
mogelijk om continu drie of vier waterlagen tegelijk af te vissen. Je 
biedt voortdurend je vliegen op drie of vier verschillende dieptes aan. 
Het ligt voor de hand dat je op die manier snel de juiste waterlaag 
vindt waar de vis aast.” 

TECHNIEK  | RESERVOIRVISSEN

In deel 1 van deze rubriek, zie nummer 105, 

zijn verschillende striptechnieken en het 

vissen on the bung besproken. In deel 2, 

geplaatst in nummer 106, werd ingegaan op de 

washing-linetechniek. In dit artikel staat de 

zogenaamde straight-linetechniek centraal.
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Hoe werkt de straight-linetechniek? 
Patrick legt uit: “Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een drij-
vende vliegenlijn of van een speciale midgetiplijn, ook wel buzzerlijn 
genoemd. Het bijzondere van deze lijnen is dat ze opgebouwd zijn uit 
een drijvend gedeelte, waaraan naadloos een intermediate gedeelte 
zit. Het intermediate gedeelte is in de meeste gevallen ongeveer een 
meter lang. Onze voorkeur gaat uit naar de midgetip, boven de vol-
ledig drijvende lijn, omdat je er subtieler mee kunt vissen. Dat heeft 
te maken met het meer gelijkmatige verloop van de vliegenlijn naar de 
vliegen.” Figuur 1 illustreert dit verschil. “Aan de intermediate punt 
komt de leader, die meestal uit fl uorocarbon van een en dezelfde dikte 
is geknoopt. De leader bevat een puntvlieg en een aantal vliegen aan 
een dropper.”

Guido legt het systeem verder uit: “Bij het inwerpen zorg je ervoor dat 
de leader met vliegen netjes overslaat, zodat de vliegen mooi gestrekt 
op het water landen en je meteen contact hebt als je de vliegen af laat 
zinken. Tijdens het afzinken, beweeg je de vliegen langzaam terug. Je 
gebruikt de zogenaamde fi gure of eight: je draait dus heel langzaam 
achtjes met de vliegenlijn. Over striptechnieken hebben we het al in 

Figuur 1 

Grote foto: Een klassiek 

en ook nog eens een 

verleidelijk beeld: 

vliegvissen vanuit een 

driftende boot op een 

goed gevuld reservoir.

Inzet uiterst links: 

Plezier om een fi jne 

regenboog.

Inzet links: Patrick 

vist zijn vliegen 

geconcentreerd terug.
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het eerste artikel gehad; soms willen de vissen een constante, lang-
zame retrieve, terwijl op andere momenten gevarieerd binnenstrippen 
beter werkt. Meestal bewegen we bij de straight-linetechniek door 
middel van achtjes de vliegen zo langzaam, dat de vliegen tijdens het 
terugvissen steeds verder afzakken. Op die manier vis je de vliegen 
door de verschillende waterlagen en ben je in staat om uit te vinden 
op welke diepte de vis aast.” Patrick vervolgt: “Bij de straight-line-
techniek is de puntvlieg altijd de zwaarste vlieg. Deze vlieg bepaalt 
voor een deel de diepte waarop alle vliegen gevist worden. Als de 
puntvlieg niet de zwaarste vlieg zou zijn, maar een vlieg die aan de 

dropper ergens voor de puntvlieg hangt, dan registreer je een voor-
zichtige aanbeet veel lastiger, of helemaal niet. Als alle vliegen onver-
zwaard zijn, dan moet de puntvlieg op de zwaarste haak gebonden zijn. 
Een Kamasan B175 bijvoorbeeld. Op die manier kun je met drie of vier 
onverzwaarde vliegen vissen.” Guido gaat in op het aantal vliegen: 
“We vissen bij de straight-linetechniek meestal met vier vliegen. Op 
die manier vissen we namelijk ook vier verschillende diepten af. De 
eerste vlieg komt op ongeveer drie meter van de vliegenlijn. Tussen 
de vliegen houd je dan steeds iets meer dan een meter afstand. Op 
die manier ontstaat een leader van ongeveer zes meter. Die is onder 
de meeste omstandigheden nog goed te werpen. Bij het drillen kun je 
de eerste drie meter van de leader binnenstrippen en hangt er dus nog 
ongeveer de hengellengte aan leader met vliegen uit het topoog, zodat 
je de vis nog kunt scheppen.” 
Over het gebruikte aantal vliegen zegt Guido: “Als het water erg hel-
der is en de vis steeds de hele trein van vier vliegen voorbij ziet komen, 
schakelen we vaak terug naar drie vliegen. De leaderopbouw kan dan 
aangepast worden, waarbij de vliegen verder uit elkaar komen.” Fi-
guur 2 illustreert dit verschil.
“Er zijn ook momenten waarop we naar twee vliegen teruggaan. Dat 
kan met de wind te maken hebben. Het is natuurlijk geen pretje om 
geregeld een zes meter lange leader met vier vliegen in de war te heb-
ben. Maar ook als we dunner dan 16/00 willen vissen, gebruiken we 
om breuk te voorkomen niet meer dan twee vliegen.”
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Patrick gaat in op de meest gebruikte vliegen: “Bij de straight-line-
techniek gebruiken we vaak buzzers, crunchers, nimfen, cormorans en 
diawl bachs. Kies gewoon vliegen waarin je gelooft. Ik geloof dat het 
vaak niet gaat om welke vlieg je gebruikt, maar om de manier van vis-
sen: de striptechniek en het gebruikte systeem, omdat dat de diepte 
bepaalt waarop gevist wordt. Wat nog wel eens succes kan opleveren, 
is het gebruik van een felgekleurde blob als puntvlieg bij het straight-
linesysteem. De blob werkt als attractor. Als de forel de blob achterna 
zwemt en een aanbeet weigert, neemt hij vaak wel de vlieg die ervoor 
gevist wordt.” 

Als ik vraag wat precies het voordeel van die ene meter intermediate 
lijn is in vergelijking met een volledig drijvende lijn, antwoordt Patrick: 
“Dat stuk intermediate vliegenlijn zorgt voor meer stabiliteit van de 
lijn, de leader en de vliegen in het water als er golven staan. Je hebt 
als het ware meer grip en registreert veel beter. Daarnaast vis je met 
deze techniek op een manier waarbij je de vliegen langzaam af laat 
zinken. Door het stuk intermediate lijn ontstaat er een meer vloeiende 
overgang tussen de drijvende vliegenlijn en de leader met vliegen.” 
Het voordeel boven een volledige intermediate vliegenlijn is volgens 
Guido: “Een volledige intermediate lijn zinkt te snel in zijn geheel. 
Met de straight-linetechniek wil je langzaam een aantal verschillende 
waterlagen afvissen.” Patrick vult aan: “Je kunt het afzinken van een 
gehele intermediate lijn natuurlijk afremmen door een fl inke fat ass 
blob aan de punt te knopen of door sneller binnen te strippen. Dat 
verzwakt echter de voordelen van de straight-linetechniek. Door de fat 
ass blob blijven de vliegen onderling namelijk meer op één diepte. Je 
schuift als het ware meer op naar de washing-linetechniek en vist dus 
minder verschillende waterlagen af. Door sneller te strippen, voorkom 
je het snelle afzinken én door de snelheid vis je de vliegen meer op 
dezelfde diepte en beperk je het effect van het tegelijk afvissen van 
verschillende waterlagen.”  

ON THE DROP EN ON THE HANG

Volgens Guido zijn er binnen de straight-linetechniek bij het binnenvis-
sen drie belangrijke fasen te onderscheiden: “Als je na het inwerpen 
de vliegen niet of nauwelijks beweegt, zakt het systeem met vliegen 
door de waterkolom, met de zwaarste puntvlieg voorop en de andere 
vliegen erboven. Als je tijdens het afzinken niets doet en alleen zorgt 
voor contact, voel je een aanbeet als de vis met de vlieg wegzwemt. 
We zeggen dan dat je on the drop vist. Als je niet on the drop vist, 
maar ervoor kiest om continu zeer langzaam binnen te strippen (acht-
jes), vis je de vliegen, terwijl deze zinken, langzaam naar je toe. Een 
aanbeet wordt makkelijk geregistreerd, omdat je vanwege het bewe-
gen altijd contact hebt met het gehele systeem. Als je een worp hebt 
gemaakt van meer dan 25 meter en langzaam met vier vliegen terug 
hebt gevist, zul je verbaasd zijn hoe diep de vliegen op het einde van 
het terugvissen zijn gezakt. De vliegen komen op het einde van de 
retrieve vaak van iets meer dan zes meter recht omhoog. Het kan nu 
effectief zijn om tijdens het recht omhoog vissen van de vliegen af en 
toe een moment in te lassen waarop je niet stript. We maken het heel 
vaak mee dat forel de vliegen heeft gevolgd, zonder deze te pakken. 
Door niet meer te strippen, moet de forel kiezen om af te draaien en 
de vliegen dus te weigeren, of de vlieg te pakken. In helder water zien 
we de vis vaak volgen. Na de stop, wanneer de vliegen dus enkele 
meters onder de hengeltop stil hangen, zien we de vis soms even rond 
de vliegen zwemmen. Vaak beslist de vis om de vlieg op zo’n moment 

te pakken. We eindigen standaard elke retrieve met 
zo’n stilhangmoment. De Engelsen spreken van het 
vangen on the hang. Een worp met het straight-line-
systeem kan dus beginnen met het on the drop vissen, 
vervolgens overgaan in het langzaam binnenstrippen 
door middel van achtjes en on the hang eindigen.” 

Patrick merkt op dat het belangrijk is om altijd een 
fl uorocarbon leader te gebruiken: “Fluorocarbon zal 
eerder door het oppervlak zakken dan nylon en de vis 
ziet het minder goed dan nylon. Ontvet de leader ook 
altijd voor gebruik, zodat deze makkelijk en snel door 
het oppervlak kan breken. Zoals we al eerder opmerk-
ten, kun je hiervoor allerlei modderachtige producten 
kopen, maar een simpel dubbelgevouwen grassprietje 
waar je de lijn tussendoor trekt, werkt ook prima.”

Omdat voor veel lezers de reservoirtechnieken nieuw zijn, zet Patrick 
de belangrijkste verschillen en overeenkomsten van het on the bung, 
het washing-linesysteem en het straight-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. Bij de straight-
linetechniek vis je verschillende waterlagen tegelijk af. Het aantal 
verschillende waterlagen hangt af van het aantal gebruikte vliegen. 
Met een bung kun je eenvoudig de diepte waarop je vist veranderen, 
door je leader te verlengen of in te korten. Met het washing-linesy-
steem gebruik je een ander type vliegenlijn om dieper te vissen. Bij de 
straight-linetechniek bepalen de stripsnelheid, het aantal vliegen, het 
gewicht van de vliegen en de lengte van de leader de diepte waarop 
gevist wordt. Bij de washing-line gebruik je een goed drijvende vlieg 
en onverzwaarde vliegen, terwijl je met de bung juist een fl ink ver-
zwaarde puntvlieg gebruikt. Bij de straight-linetechniek gebruik je 
nooit drijvende vliegen, maar altijd onverzwaarde of verzwaarde vlie-
gen, waarbij de zwaarste vlieg altijd op de punt komt. Beetregistratie 
geschiedt bij de bungvisserij door de het ondergaan van de bung, ter-
wijl je bij de washing-line en de straight-line de aanbeet voelt.”    

Voor de verschillende bindfi lmpjes/vistechniekvideo’s surf je naar 
www.vnv.nu/reservoirvissen of scan je nevenstande QR-code

Grote foto: Guido vist on the hang.

Inzet: Patrick knoopt zijn systeem.

Diawl Bachs worden 

vaak aan de straight line 

gebruikt.

Een regenboog gevangen aan de puntvlieg 

van het straight-line systeem.


