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De fuzzy bug nimf

BINDEN  | VISE N VIS

Als je de fuzzy bug nimf ziet, kun je je mis-
schien niet voorstellen dat het zo’n geweldi-
ge vanger is. En misschien geloof je het niet 
eens. Misschien komt dat ongeloof voort uit 
het idee dat een goede vlieg toch minstens 
uit een aantal verschillende materialen moet 

bestaan en niet zo eenvoudig van opzet kan zijn. Niets is minder waar. De fuzzy 
bug nimf vangt geweldig en is er een van dertig in een uur!

Als redacteur voelde ik een lichte aarzeling om over de fuzzy bug nimf 
een artikel te schrijven. Om een aantal redenen is dat toch gebeurd. 
Ten eerste geeft onze hoofdredacteur elke redactievergadering aan 
dat veel vliegvissers expliciet om eenvoudige patronen vragen. Ten 
tweede weet ik uit eigen ervaring dat de vlieg in de winter geweldig 
vangt en gun ik iedereen het plezier van een goed vangende en snel, 
eenvoudig en goedkoop te binden vlieg.
Tenslotte moet ik denken aan hetgeen Patrick de Schutter in dit num-
mer van De Nederlandse Vliegvisser in het derde artikel over de reser-
voirtechnieken zegt: “Kies gewoon vliegen waarin je gelooft. Ik geloof 
dat het vaak niet gaat om welke vlieg je gebruikt, maar om de manier 

van vissen; de striptechniek en het gebruikte systeem, omdat dat de 
diepte bepaalt waarop gevist wordt.” Frappant is ook dat Gino Cozijns 
in dit nummer in de rubriek ‘Op de Vingers gekeken’ opmerkt: “Boven-
dien geloof ik dat vaak niet de vlieg het verschil maakt, maar dat het 
veel meer aankomt op de manier waarop er mee gevist wordt. Ik doel 
dan op de stripsnelheid, de diepte waarop gevist wordt en het tijdstip 
van vissen.”  

WAAR EN WANNEER WORDT ER MET DE FUZZY BUG 
NIMF GEVIST?
Hoewel ik met de fuzzy bug nimf op voorjaars- en zomeravonden ruis-

voorns in stadswater heb gevangen, 
gebruik ik de vlieg hoofdzakelijk tij-
dens de wintermaanden in de havens. 
De vraag waar dat dan kan, is elk jaar 
weer een hele puzzel. Op diverse fora 
wordt er vaak geheimzinnig gedaan 
over havens waar de vis te vangen is. 
Zelfs binnen vliegvisclubs zijn er groep-
jes vissers die hun stekken niet aan 
andere clubgenoten prijsgeven. Goede 
havens zijn blijkbaar goud waard. Veel 
vliegvissers doen wel alsof het delen 
van stekken bij het vliegvissen de nor-
maalste zaak van de wereld is, maar 
voor de havenvisserij gelden blijkbaar 
andere regels.

Toch zijn er wel richtlijnen om zelf uit 
te zoeken waar de vis uithangt. Plons 
gewoon met je bellyboot elke haven in 
waar dat is toegestaan. Door bescha-
digingen aan boten, veelal veroorzaakt 
door kunstaas, zijn sommige havens 
inmiddels verboden terrein voor vis-
sers. Meestal staat dat duidelijk aan-
gegeven, of anders word je vanzelf 
weggestuurd! In de haven kan het 
belangrijk zijn om deze minutieus uit 
te vissen. Een dieptemeter kan hierbij 
goed van pas komen. Het is namelijk 

meestal niet zo dat de vis overal in de haven rondzwemt. Heel vaak 
ligt de vis, in grote hoeveelheden, dicht bij elkaar en vang je in ne-
gentig procent van de haven helemaal niets. Op een paar plekjes 
daarentegen, vang je met elke worp vis. Houd hierbij in gedachten 
dat de vis vaak beschutting zoekt. Tegen aalscholvers bijvoorbeeld. 

In de havens kun je in de 

winter niet alleen veel vis 

vangen, maar ook veel 

uiteeenlopende soorten.
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Soms lopen er steigers vanaf de kant naar de aanlegsteigers voor de 
boten. Onder dergelijke steigers is vaak ruimte om te vissen en er ligt 
vaak vis.
Een ander aspect om rekening mee te houden is de temperatuur van 
het water. Als er bewoonde woonboten in de haven liggen, of er zijn 
andere oorzaken waarom het water ergens net iets warmer is, dan zijn 
dat vaak plaatsen waar de vis zich ophoudt. Soms valt niet te verkla-
ren waarom grote scholen vis zich op bepaalde plaatsen ophouden en 
vang je tussen twee afgemeerde boten ineens vis, terwijl je tien meter 
ervandaan geen stootje krijgt. Het is dus belangrijk om de haven echt 
goed uit te kammen.

HOE WORDT ER MET DE FUZZY BUG NIMF GEVIST?
De ervaring leert dat het merendeel van de grote vis in de havens 
tegen de bodem te vinden is. Omdat de meeste havens niet veel dieper 
dan vier meter zijn, is het geen probleem om de vlieg daar aan te bie-
den. Dat kan met een drijvende lijn en een lange leader met daaraan 
een of twee of meer vliegen. Omdat de fuzzy bug nimf verzwaard is 
met een tungsten kraal, bereik je vrij snel de gewenste diepte. Zelf 
gebruik ik liever een intermediate lijn. Die lijn zakt langzaam door het 
water en er ontstaat een gelijkmatigere, meer vloeiende overgang 
naar de leader, waardoor je nauwkeuriger aanbeten kunt registreren. 
Niet dat registreren altijd zo lastig is; soms knalt de vis op de vlieg en 
is de aanbeet overduidelijk. Vis de fuzzy bug nimf langzaam terug. Het 
zogenaamde achtjes draaien is een geschikte manier om deze nimf 
te vissen. Omdat er soms weinig ruimte is om te werpen en er maar 
heel korte driften gemaakt kunnen worden, kun je er voor kiezen om 
on the bung te vissen. In nummer 105 van De Nederlandse Vliegvisser 
is deze techniek uitgebreid beschreven in het artikel over reservoirvis-
sen. In het kort komt het erop neer dat je een beetverklikker bovenaan 
je leader gebruikt, met daaronder de vlieg(en) op de juiste diepte. Na 
het inwerpen laat je de vliegen afzinken en doe je verder in principe 
niets. Je vist dus statisch en wacht op beweging van de beetverklik-
ker. Bij de meeste aanbeten zal de beetverklikker als een dobbertje 
onderschieten. Natuurlijk kun je de beetverklikker af en toe iets 
terugvissen, zodat je de vliegen iets laat bewegen en je een aan-
tal meters afvist. 

TE VEEL VIS

Het kan voorkomen dat tijdens het afzinken van de intermedi-
ate lijn de vliegen steeds gepakt worden door kleine vis 
die op half water hangt. 
Datzelfde kan uiter-
aard ook ge-
beuren als 
je met een 

beetverklikker vist, al zinken de vliegen met dat systeem sneller. Door 
een zwaardere puntvlieg te gebruiken - een fuzzy bug nimf met een 
zwaardere tungsten kraal bijvoorbeeld - kun je dan proberen om door 
die laag met kleinere vis te komen, zonder dat de kleine vis de vlieg 
pakt. Havenwater is in de winter vaak glashelder en soms kun je onder 
je bellyboot de wolken witvis zien. 
Een van de leuke aspecten van havenvissen met de fuzzy bug nimf is 
dat je er zoveel verschillende soorten mee kunt vangen. Ruisvoorn, 
blankvoorn, bliek, roofblei en baars kunnen aan deze allrounder ge-
vangen worden! Zelfs snoek pakt de traag geviste nimf. Om een snoek 
ook te kunnen landen, moet je bij het drillen wel wat geluk hebben 
en moet de vis precies goed gehaakt zijn. De meeste snoek haak je 
overigens tijdens het drillen van de vele witvis, die je met de fuzzy 
bug nimf vangt!
Voor de verschillende bindfi lmpjes/visvideo’s surf je naar 
www.vnv.nu/visenvis
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ker. Bij de meeste aanbeten zal de beetverklikker als een dobbertje 
onderschieten. Natuurlijk kun je de beetverklikker af en toe iets 
terugvissen, zodat je de vliegen iets laat bewegen en je een aan-
tal meters afvist. 

TE VEEL VIS

Het kan voorkomen dat tijdens het afzinken van de intermedi-
ate lijn de vliegen steeds gepakt worden door kleine vis 
die op half water hangt. 
Datzelfde kan uiter-
aard ook ge-
beuren als 
je met een 


