
H
hoe het begon

Op 1 januari 1980 werd door George Tömpe en Gerrit Tijdeman in Hooge-
veen de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging opgericht. Men organi-
seerde clubavonden in het Julianagebouw in Beilen en er werden vlieg-
visuitstapjes naar Duitsland georganiseerd. George Tömpe benaderde 
namens de club de gemeente met het plan om forellen te gaan kweken, 
in de door afgravingen ontstane plas Baggelhuizen. De gemeente ging 
akkoord, maar nadat alle voorbereidingen achter de rug waren en de 
opening kon plaatsvinden, overleed onverwacht George Tömpe. De ver-
eniging benaderde de gemeente hierna met een gewijzigd plan. In plaats 
van forellen te gaan kweken, stelde men voor om forel voor de leden uit 
te zetten, zodat erop gevliegvist kon worden. De gemeente stemde met 
het plan in en de vereniging mocht de plas pachten en ook gebruik maken 
van het oude boerderijtje op het terrein rondom de plas. Als tegenpresta-
tie moest men wel zorgdragen voor het onderhoud van het gehele terrein. 

TEKST & FOTOGRAFIE HANS BOCK BINDEN MARCO WISMEIJER FILM STEPHAN OUDE NIJEWEME

Dit keer staat Vise N Vis niet alleen in het teken van een of meer-

dere vliegen. Er wordt ook aandacht besteed aan de bij de VNV 

aangesloten Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging, de NNVV. 

De NNVV beschikt over een 3,5 hectaren grote forellenplas in het 

recreatiegebied Baggelhuizen. Het Vise N Vis-team had vooraf 

intensief contact met een aantal leden en het bestuur van de 

club. De vraag was welk weekeinde het meest geschikt was om 

te komen fi lmen en welke vliegen, die ook op Baggelhuizen met 

succes gebruikt kunnen worden, voor de lezers van de rubriek 

Vise N Vis interessant zouden zijn. De keuze viel uiteindelijk op 

het laatste weekeinde van maart. 
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avonden georganiseerd en zonodig lessen in het dubbelhandig werpen. 
In het verleden gingen leden op deze manier naar onder andere Yellows-
tone en Canada.
aanpakken en elkaar helpen 
Binnen de NNVV is het de gewoonte dat alle leden de armen uit de mou-
wen steken en samen zaken voor elkaar krijgen. Leden zijn duidelijk geen 
consumenten die bediend worden. Verder is het de traditie in de club dat 
men elkaar verder helpt met de vliegvishobby. Zo worden nieuwe leden 
met raad en daad bijgestaan wanneer zij daarom vragen. Ook kunnen 
zij deelnemen aan een cursusprogramma waarin het werpen, binden en 
vissen aan bod komt.
De vis uit het glasheldere water smaakt erg goed. Vandaar dat door de 
vissers behoorlijk wat vis wordt meegenomen. De NNVV kan hierdoor op 
Baggelhuizen een actief uitzetbeleid voeren. Per jaar wordt vijf keer een 
partij van 400 kilo vis uitgezet. Dat zijn hoofdzakelijk regenboogforellen.
Onze keuze om in het laatste weekeinde van maart op Baggelhuizen af 
te spreken, bleek een schot in de roos. Het was heerlijk zonnig weer met 
een zwakke wind, die precies voor de juiste kabbel op het water zorgde. 
Door het warme voorjaar was de vis al bijzonder actief in de bovenste 
waterlaag. Zelfs met zwarte foamtorretjes en bibio’s strikten we diverse 
forellen. 

ijvogeltjes en eekhoorns

We hebben wadend gevist en vanuit de bellyboot. Het waden in Bag-
gelhuizen gaat prettig, omdat je door het heldere water goed kunt zien 

waar het water te diep wordt. Langs het grootste deel van de plas kun je 
tientallen meters uit de kant waden. Hierdoor heb je bij het werpen geen 
last van de begroeiing rondom het water.
Ook rondom het water was het genieten. Zo zagen we diverse eekhoorns, 
futen, waterhoentjes en ijsvogeltjes, die in de houtwal tussen het club-
gebouw en het water een veilig plekje gevonden hadden. Na het vissen 
was het heerlijk nagenieten in het clubgebouw onder het genot van een 
koud biertje en de befaamde ‘Baggelhuizen ballen’. 
Enthousiast geworden over deze vliegvisplas? Niet-leden betalen per 
dagdeel € 8 om op Baggelhuizen te mogen vliegvissen. Op vertoon van 
je VNV-lidmaatschapskaart ontvang je 30 procent korting. Voor het vis-
sen vanuit de bellyboot wordt € 3,50 extra in rekening gebracht. Per dag 
worden maximaal tien bellyboten toegestaan. Voor meer informatie kun 
je terecht op: http://hsvnnvv.mijnhengelsportvereniging.nl/ , of op de fa-
cebookpagina van de vereniging: https://www.facebook.com/nnvv1980
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wachtlijst en clubgebouw

Vanaf het begin heeft de NNVV het ook voor niet-leden moge-
lijk gemaakt om, tegen een bescheiden financiële vergoeding, 
op Baggelhuizen te vissen. Vanaf de opening was daar ont-
zettend veel belangstelling voor. Vliegvissers kwamen vanuit 
heel Nederland om in Assen op een groot water op forel te 
vissen. Sommige vliegvisclubs boekten hele zaterdagen of 
zelfs een geheel weekeinde om te komen vissen. Ook het le-
denaantal groeide gestaag. Toen er op een bepaald moment 
65 leden waren, werd een wachtlijst ingesteld. Onder leiding 
van Gerrit Tijdeman werd met een groepje leden het boer-
derijtje grondig opgeknapt en omgetoverd tot een prachtig 
clubgebouw. 
Een ander groot project dat met de leden uitgevoerd werd, 
was het aanleggen van een stromende beek. Hiertoe werd 
eerst een stuk van de plas afgedamd en een waterloop gegra-
ven. Het door de afdamming ontstane reservoir werd gevuld 
met water. Een flinke pomp zorgt ervoor dat het water via de 
gegraven beek weer in de plas terugstroomt.

beheer

Bij het beheer van een eigen forellenplas komt heel wat kij-
ken. Het terrein moet onderhouden worden; als er gastvissers 
komen, moeten die van een vergunning voorzien worden; de 
bar moet bemenst zijn om de vliegvissers van een natje en 
een droogje te voorzien en er moet controle op onder andere 
de vangsten zijn. Vooral het onderhoud van het terrein rondom 
de plas was erg veel werk en kostte heel veel tijd. Sinds een 
paar jaar wordt dit volledig verzorgd door cliënten van Zorgor-
ganisatie Vanboeijen. Onder leiding van professionele bege-
leiders van Vanboeijen werkt een groep autistische jongeren 
van maandag tot en met vrijdag aan het onderhoud van het 
terrein. Deze jongeren zaten voorheen de hele dag binnen en 
hadden weinig te doen. Door het werk bij de NNVV komen 
ze buiten en zijn ze lekker aan de slag. De jongeren zijn door 

het werk veel vrolijker geworden en hebben het geweldig naar hun zin. 
Voor de leden van de club was het in het begin even wennen, maar te-
genwoordig zijn er leden die overdag speciaal even langskomen om in 
het clubhuis met de jongeren een kop koffie te drinken. De club heeft 
hierdoor een bredere maatschappelijke functie gekregen.

actief 
Voor de huidige 78 leden betekent de samenwerking met Vanboeijen dat 
men per persoon nog op vijf dagdelen per jaar in de weekeinden of op 
zomeravonden een beheerstaak moet vervullen. Bestuursleden en leden 
die cursussen aan clubgenoten geven, zijn van deze taken vrijgesteld. Elk 
lid beschikt over een sleutel van het clubhuis. Dat is noodzakelijk om de 
beheerstaak te kunnen uitvoeren en om zelf in het clubhuis te kunnen als 
men komt vissen. 
De NNVV is een actieve club. Elke eerste dinsdag van de maand wordt 
er in het clubhuis onder leiding van een van de leden een bepaald pa-
troon gebonden. Elke tweede dinsdag is er een gastspreker of een acti-
viteit voor de leden. Elk jaar worden er vliegvisreizen voor beginners op 
stromend water georganiseerd. Acht beginners vissen dan op een beek 
in Duitsland, onder begeleiding van twee ervaren vissers. In de herfst 
wordt de jaarlijkse snoektrip georganiseerd. Een aantal leden spaart elke 
maand een vast bedrag om deel te kunnen nemen aan de driejaarlijkse 
intercontinentale vliegvisreis. Hiervoor worden ook speciale themabind-

En mooi dat het daar is! (foto: Hyppo Wanders)





vliegen

We visten op Baggelhuizen met een aantal patroontjes waarvan de dam-
selnimf, de zwarte tor en de Baggelhuizen Killer het meest succesvol 
waren.

damselnimf

Damsels zijn het larvenstadium van libellen en waterjuffers. Ze komen 
voor in stilstaande en langzaam stromende wateren. Het liefst houden 
ze zich op in de buurt van onderwaterbegroeiing. Damsels komen voor 
in nagenoeg alle kleuren: van zwart tot bruin en felgroen. Op Baggelhui-
zen worden het meest olijfgroene imitaties gebruikt. Damsels zijn echte 
rovers en voeden zich met visbroed, torretjes en ander rondzwemmend 
klein spul. Het zijn dus vleesetende nimfen, die op zicht jagen. Kenmer-
kend zijn dan ook de grote facetogen. Omdat damsels zich graag tus-
sen de bodemvegetatie ophouden, kun je de vlieg met een zinklijn daar 
aanbieden. Om de beweging van de nimf goed na te bootsen, moet je 
langzaam strippen, waarbij je af en toe een klein, pittig rukje geeft en de 
vlieg ook geregeld stil laat liggen. Om zich voort te planten, zwemmen 
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damsels naar het oppervlak. Ze verlaten dus de beschermende water-
planten op de bodem en zijn op dat moment kwetsbaar, omdat ze in die 
fase relatief goed opvallen. Dit gebeurt in de zomermaanden. Je kunt 
damsels daarom ook met een intermediate of drijvende lijn vissen. Wij 
gebruikten op Baggelhuizen een drijvende lijn, met aan de punt een dam-
sel en ongeveer een meter daarvoor een natte vlieg. Vooral op zaterdag 
boekten we hiermee in de hoek waar de wind op stond goede resulta-
ten.

baggelhuizen killer

Elk water heeft wel zo zijn eigen specifieke vlieg die altijd vis oplevert. 
Dat geldt ook voor Baggelhuizen. De Baggelhuizen Killer is een wit strea-
mertje met een behoorlijk zware, roze tungsten kop. Wat het precies imi-
teert, is niet duidelijk. Waarschijnlijk zullen de forellen er een klein visje 
in zien. Wel is duidelijk dat de vlieg heel vaak succesvol is. Zowel op za-
terdag als op zondag leverde de Baggelhuizen Killer vis op. We visten de 
vlieg aan een drijvende lijn, waarbij we na het uitwerpen contact hielden 
terwijl de vlieg afzonk. Tijdens het afzinken werd de vlieg al vaak door de 
forellen genomen. Bij het binnenvissen kun je de stripsnelheid variëren. 
Wij visten de vlieg pittig terug, hetgeen tot harde aanbeten leidde.

zwart torretje

Omdat we op zondag bijzonder veel oppervlakactiviteit zagen en er ook 
bibio’s vlogen, probeerden we met bibio’s en zwarte torretjes vis te van-
gen. Dat leverde wel wat weigeraars en een enkele aanbeet op. Het was 
duidelijk dat de vis veel meer net onder het wateroppervlak aasde. Door 
op ongeveer 60 centimeter voor het zwarte foamtorretje aan een drop-
perlijntje een buzzer te monteren leek de code gekraakt. We hielden na 
de inworp contact met het torretje en lieten dat met de wind rustig over 
het water drijven. Soms zagen we de tor drijven, soms werd deze door de 
buzzer net door het oppervlak getrokken. De aanbeten werden meestal 
geregistreerd door het straklopen van de lijn, omdat de forel de buzzer 
had genomen. Af en toe werd ook de droog geviste tor van het waterop-
pervlak gesnoept. Helaas waren we in die situaties vaak iets ‘te scherp’ 
en zetten we de haak te vroeg, waardoor de vis niet altijd gehaakt werd. 
Zo vroeg in het seizoen zat het bekende God save the Queen er nog niet 
goed in bij ons.

Voor de bind- en visfilmpjes surf je naar www.vnv.nu/visenvis


