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De Pimp
In 1999 stond ik op een
zwoele augustusavond
in de schemer op
een dammetje in het
Oostvoornse Meer te
vissen. Ik kreeg niets
gevangen, terwijl er
wel vis actief was.
Flinke kolken in het
oppervlak maakten mij
duidelijk dat ik iets verkeerd deed; de vis was duidelijk ergens op aan het azen. Terwijl
ik vertwijfeld in mijn vliegvisdoos neusde, waadde er een vliegvisser door de binnenbak
naar het dammetje naast mij. Binnen enkele minuten stond de visser met een kromme
hengel. Vanuit mijn ooghoeken hield ik de visser in de gaten en in het paarse licht zag ik
het silhouet van iemand die een vis terugzette.

W

at een geluksvogel, dacht ik. Amper een half uur later ving de man
nog een forel. Toen hij zijn derde vis binnen een uur landde en ik
nog geen aanbeet had gehad, besloot ik om te proberen naar hem

viste. Op een bepaald moment haalde Klaas zijn vliegendoos tevoorschijn en daaruit een streamertje van ongeveer 8 centimeter . Het was
een zagerimitatie met een rood buikje en daarover een, matuka stijl
gebonden, witte zonkerstrip. Klaas stelde voor dat
ik vanaf hetzelfde dammetje verder zou vissen en
stond er op dat ik zijn vlieg zou gebruiken. Dat wilde
ik maar al te graag. Diezelfde avond vingen we allebei nog een paar forellen aan zijn zagerimitatie. De
spectaculairste was de vis die minder dan een halve
meter vanaf het dammetje kolkte en de daarna aangeworpen vlieg zonder aarzeling opslokte.
SLIKZAGERTJES

toe te waden in de hoop dat hij dat niet vervelend zou vinden en zijn
geheim met mij zou willen delen. Toen de man mij op een uiterst vriendelijke manier aanwijzingen gaf over hoe ik op de beste manier zijn
dammetje kon bereiken, wist ik dat het goed zat. Eenmaal veilig op het
dammetje beland, stelde ik mij aan de vliegvisser voor en vertelde hem
dat ik niet begreep hoe het kon dat hij zo goed ving en dat ik bijzonder
benieuwd was naar zijn vlieg. De man bleek Klaas van der Heijden te
zijn. We raakten aan de praat en Klaas vertelde me dat hij een winkel
met dierbenodigdheden in Den Haag had. Hij bleek een fanatiek vliegvisser te zijn, die vaak en met veel plezier op het Oostvoornse Meer
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Jaren later kom ik op de website van 0031flyfishing
een variant van de vlieg van Klaas tegen. Deze zager imitatie heeft echter een foamkopje. Zijn naam
ontleent de vlieg aan de bontstrip en de roze, rode
kleur: pimp! De Pimp imiteert ook duidelijk een slikzagertje. De slikzager is een kleine zagersoort met
een wit-roze gekleurd lichaam die in zand- en moddergrond leeft. Overdag zit dit zagertje meestal in
een zelfgemaakt gangetje in de bodem. Als het gaat
schemeren, komt het tevoorschijn en zwemt rond,
op zoek naar voedsel. Uiteraard is dat het moment
waarop de forel interesse in deze eiwitbom heeft.
Er zijn avonden waarop je rondom de dammetjes en
boven de ondiepe zandgronden van de binnenbakken van het Oostvoornse Meer, met behulp van een
zaklampje, tientallen slikzagertjes kunt zien zwemmen. Net zoals op de augustusavond in 1999 laat de
reactie van de forel dan nooit lang op zich wachten.
Vliegvissers die in het voorjaar in Funen zijn, hopen dat ze het paaimoment van de zagers meemaken en hebben in feite een vergelijkbaar
fenomeen in eigen land. Het verschil met de Deense situatie is dat het
een andere soort zager betreft, die ook niet vanwege de paai door het
water(oppervlak) zwemt. Het belangrijkste is echter de overeenkomst:
forellen lusten er wel pap van!
De reden waarom de vlieg door 0031flyfishing van een foamkopje is
voorzien, ligt in het feit dat de zagertjes vaak net een paar centimeter onder het wateroppervlak zwemmen. Door het foamkopje kan dit
goed nagebootst worden. Wanneer er met de vlieg gevist wordt, zal
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de zonkerstrip verzadigd raken met vocht, waardoor de vlieg, ondanks
het foamkopje toch langzaam zinkt. Je kunt op dat moment de vlieg
gewoon langzaam verder laten zinken. Hoewel een echte slikzager
zich niet zo beweegt, is dit een actie die forellen slecht kunnen weerstaan. Meestal zul je echter de vlieg, nadat deze door de oppervlakte
is gebroken, gaan binnenstrippen. Het foam zorgt ervoor dat de vlieg
hierbij constant op een paar centimeter onder het wateroppervlakte
blijft; precies de diepte waarop de zagertjes zich bewegen.
HOE WORDT ER MET DE PIMP GEVIST?

Het fijne van de Pimp is dat je eigenlijk niets verkeerd kunt doen. De
zagertjes zwemmen soms best snel, dan weer langzaam en soms helemaal niet. Je kunt na het inwerpen de pimp dus even laten driften,
terwijl hij drijft of langzaam zinkt. Daarna kun je hem langzaam binnen strippen of juist met een flinke snelheid terugvissen.
Je kunt de Pimp vanaf de dammetjes vissen. Vergeet hierbij niet om
ook parallel aan de dammetjes te vissen. De zagertjes azen graag
tussen de stenen van het dammetje die net onder water liggen. Een
andere manier is om naar de dammetjes toe te vissen. Langs de dammetjes loopt op veel plaatsen een diepere geul. Azende forel zwemt
hier vaak doorheen. Door vanaf het ondiepe naar de dammetjes te
werpen, vis je de pimp door deze geul, hetgeen bijzonder effectief
kan zijn. Uiteraard zoeken de zagertjes ook direct boven hun verblijfplaats naar voedsel, zodat je er zeker ook effectief mee op de ondiepe zandgedeelten van de binnenbakken mee kunt vissen. Hoewel
de slikzagertjes pas vanaf de schemer tevoorschijn komen, kun je er
ook overdag mee vangen. Op de een of andere manier lijkt de forel
ervan uit te gaan dat de slikzager wat ‘aan de vroege kant is’ en laat
hij de kans op een vervroegde hap niet voorbij gaan. Ondanks de vaak
onstuimige aanbeten, waardoor het lijkt alsof de forel de Pimp volledig vertrouwt, vissen we de vlieg vanwege de lijnschuwheid van de
forel op het Oostvoornse Meer voor de zekerheid toch aan een leader
van 2 tot 2,5 keer de hengellengte. In het donker kan de leader iets
ingekort worden. Om de Pimp goed door het oppervlak te laten zinken
heeft een fluorocarbon leader de voorkeur.

dunnen we de haartjes van de strip dus behoorlijk uit. Om de pimp
duurzaam te maken, is het belangrijk om het foamkopje met een
laagje bindlak af te werken. Tenslotte moet de roze-rode kleur met
een stift op de witte zonkerstrip aangebracht worden.
Voor de opnamen werd op twee behoorlijk zonnige dagen op het
Oostvoornse Meer gevist. Niet de meest ideale omstandigheden voor
het vissen met de Pimp. We wisten toch diverse forellen te foppen,
maar zagen wel behoorlijk wat vissen naar de Pimp komen kijken, die
het toch te onlogisch vonden om een slikzager op klaarlichte dag in
het zonnetje te zien zwemmen en vervolgens afdraaiden.
Uit ervaring weten we dat de Pimp ook voor een slikzager aangezien
wordt door geep, makreel en zeebaars.
Voor de verschillende bindfilmpjes / visvideo surft u naar
www.vnv.nu/visenvis of scan de QR-code
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Bij het binden van de Pimp is het belangrijk om een smalle zonkerstrip
te gebruiken. Eventueel kan een te brede zonkerstrip in de lengte door
midden gesneden worden, zodat de strip in ieder geval niet breder
dan 3 millimeter is. Om de pootjes van de slikzager na te bootsen
moet de zonkerstip niet al te ‘vol’ zijn. Voor het inbinden
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