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In de drie voorgaande afleveringen van deze
rubriek zijn Guido en Patrick ingegaan op het
gebruik van verschillende striptechnieken en is
het vissen ‘on the bung’ besproken. Verder zijn
de ‘washing-line- en de straight-linetechniek’
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uitgelegd. Op het moment van het verschijnen van
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dit blad start op de meeste reservoirs het seizoen
weer. Daarom gaan Guido en Patrick in dit artikel in
op zaken die daarbij van specifiek belang zijn.
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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 het
Engelse reservoir Bewl Water:
www.bewlwater.co.uk
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punt, met daarboven twee zwarte buzzers op haakmaat 12. De rode
butt imiteert de tere bloedvaatjes in de uitkomende muggenpop. In
maart zijn de meeste reservoirs glashelder, dus is het zaak om met
ﬂuorocarbon te vissen. Deze lijn laat je ook toe om dun te vissen,
daarmee bedoel ik 18/00 of dunner. De iel gebonden buzzers of nimfen hebben van zichzelf weinig actie, dus dik nylon is uit den boze.
Vis je met de bung, dus zo goed als statisch, dan is dun nylon een
absolute noodzaak. Een knoop met dik nylon laat de buzzers zeer
onnatuurlijk in het water hangen. Vanwege het heldere water hang
je de buzzers/nimfen het beste ver uit elkaar. Dit hangt natuurlijk
ook af van de diepte van het water, maar vissend vanuit een boot
of bellyboot moet er tussen de vliegen toch 150 tot 180 centimeter
ruimte zijn. Het is namelijk belangrijk dat de vliegen de vissen niet
verschrikken, zelfs al zijn ze dun gebonden.”
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houden en binnenvissen met de meest trage figure of eight is al
meer dan snel genoeg.” Volgens Patrick is het traag buzzeren vanuit
een boot gemakkelijker: “Vis je vanuit een driftende boot of bellyboot, dan wordt het een stuk eenvoudiger. Je hoeft alleen contact te
houden met de vliegen, of net iets sneller binnen te vissen dan de
snelheid van de boot.”
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Guido legt uit waarom maart het begin van het seizoen voor reservoirvissers vormt: “Medio maart beginnen de eerste zwarte buzzers
hun opwachting te maken. Bij de eerste maartse zonnestralen vullen
kleine zwartgekleurde muggen vaak massaal de late winterlucht.
Dat kan zelfs bij een milde winter al in februari plaatsvinden. Muggen in de lucht betekent natuurlijk buzzers in het water. Die foerageren door het water in de groottes tussen haakmaat 10 en 16. De
tijd van actie beperkt zich meestal rond de middag als de buiten- en
watertemperatuur op hun hoogst zijn - hetgeen niet uitsluit dat je ’s
morgens vroeg of ’s avonds laat ook met zwarte buzzers of nimfen
geen succes zou kunnen hebben. Rond deze tijd van het jaar vind
je de buzzers in het warmste deel van het reservoir. Dat kan in een
ondiepe zone zijn, of in een baai die uit de wind ligt en waarin de
lentezon het water sneller
opwarmt dan in open water.”
Patrick vult aan: “Kijk dus uit
naar stekken met een schuin
aﬂopende bodem, die niet te
diep zijn en bij voorkeur met
een modderige ondergrond,
omdat muggen gemakkelijker hun eitjes deponeren
in een zachte dan in een
harde bodem.”

Dun

Guido legt uit waar je op moet letten als je met drie of vier vliegen
vist: “Om de ‘vliegentrein’ van buzzers en nimfen
na een worp goed te laten overslaan, start ik
altijd met een relatief zware DTC Black
Red Butt buzzer, haakmaat 10 op de
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De benadering van het water is volgens Guido juist in deze tijd van
het jaar van groot belang: “Als je de dag start, storm dan niet als
een bezetene naar de rand van het water, maar benader de stek
behoedzaam. Vaak zwemmen de forellen dicht bij de oeverzone op
zoek naar muggen- en andere insectenlarven. Een voorzichtige start
kan je enkele vissen opleveren. Meestal gaat dit feest niet lang door
omdat de vissen in het ondiepe water snel verstoord zijn. De wind
speelt ook een belangrijke rol. Als je je stek uitzoekt om te starten,
kies dan voor een lichte dwarswind, want die laat de buzzers op
een natuurlijk manier ‘swingen’. De meest voorkomende fout bij
het ‘subtiel’ buzzeren is dat er te snel wordt gevist. Muggenlarven
zijn geen olympische zwemmers, maar worden meegevoerd door de
lichte stroming die opgewekt wordt door de wind. Gewoon contact

Guido met een mooie
voorjaarsvis uit Bewl.

Van boven naar beneden: 3D Traffic Light buzzer, DTC Black red butt buzzer,
Black twinckle buzzer, UV black & gold buzzer en Two colour black cruncher.

wisselen
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Als de temperatuur op een mooie maartse voorjaarsdag stijgt, kunnen de beten soms zomaar wegvallen. Volgens Guido is dit eenvoudig te verklaren: “Naarmate de watertemperatuur stijgt, komen de
forellen in de hogere waterlagen foerageren. Het is dus belangrijk dat je niet ‘onder’ de vis vist. Forellen kijken meestal naar boven en zullen zelden voedsel tot zich nemen dat onder hen wordt aangeboden. Wanneer de aanbeten plots ophouden, is de kans groot dat de vissen hoger in de waterkolom
zijn gaan azen. Dat is het moment om de buzzers op de droppers te vervangen door nimfen. Vooral
crunchers of diawl bachs. Dat zijn ongelakte vliegen, die zakken minder snel door het water en vissen
daardoor hoger. Op de punt kun je de zware buzzer laten zitten. Dat is je ankervlieg en door die buzzer
slaat de vliegentrein goed over.” Patrick geeft aan dat actief vissen van belang is: “Regelmatig verkassen is tijdens de eerste lentemaanden een gouden regel. Blijf niet lang op dezelfde plaats vissen.
Vanuit een driftende boot of bellyboot is dat natuurlijk evident, maar vanaf de oever blijf ik zelden
langer dan een halfuur op dezelfde stek. Forellen zijn nog loom en gaan niet de hele dag op zoek naar
nog schaars aanwezig voedsel. Dus moet je de vissenzelf zoeken. Concentreer je op ondiepe, kalme
inhammen en kijk uit naar vissen die zich roeren in, of net onder het wateroppervlak. Let tijdens het
vissen voortdurend op uitkomende buzzers. Gegarandeerd dat er forellen in de buurt zwemmen.”
buzzers en crunchers
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Guido heeft voor de lezers een selectie gemaakt van zes goede voorjaarsvangers: “Kiezen met welke
vliegen je in het begin van het seizoen aan de slag gaat, is zeer belangrijk. Wij hebben allemaal
duizenden striksels in onze dozen en voor buzzers, crunchers en diawl bachs geldt dit niet anders. Ik
kies zelf voor een kleine groep in één bepaalde kleur, nu zwart dus. Ik bind die vliegen bewust in verschillende groottes en op haken met verschillende diktes van haaksteel. Er wordt te weinig rekening
gehouden met de dikte van de haak. Vergeet niet dat de haak, bij onverzwaarde buzzers en crunchers,
bijna eenderde van het gewicht van de totale vlieg uitmaakt.” Guido stelde speciaal voor ons zijn
vijf favoriete voorjaarsvliegen ter beschikking. Marco Wismeijer heeft deze op professionele wijze
nagebonden. Guido benadrukt hoe belangrijk het gebruik van een heel klein beetje kleur in de zwarte
vliegen is: “Bij de zwarte buzzers valt het op dat een ‘vleugje’ rood net dat sprankeltje kleur geeft!”
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Voor de verschillende bindfilmpjes surft u naar www.vnv.nu/reservoirvissen
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