De laatste jaren verschijnen in het
voorjaar de eerste vangstberichten
van fint op de diverse vliegvisfora
en social media. Afhankelijk van het
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VISE N VIS
FINTVISSEN

weer in het voorjaar en de daarmee
samenhangende watertemperatuur
kan dat al aan het eind van april of in

D

het begin van mei zijn.

De vissen trekken vanuit zee de rivieren op
wanneer de watertemperatuur tot meer
dan 10˚ Celsius stijgt. Finten zijn namelijk
zogenaamde anadrome vissoorten; ze paaien in het zoete water, maar groeien op in
zout water. Voor de ontwikkeling van de eitjes en de larven van de fint is een geleidelijke overgang van zoet naar zout water van essentieel belang. Wanneer
het water te zout is, sterven ze namelijk. Door het op een kier zetten van
de Haringvlietsluizen bereikt de fint sporadisch het Haringvliet. Ook op
de Oosterschelde worden finten gevangen. De makkelijkste plaats om
het zoete water te bereiken, is voor de fint de Nieuwe Waterweg. Vanaf
de Maeslantkering richting zee verzamelen zich elk jaar grote hoeveelheden finten.
WAAR EN WANNEER?

Om de stek te bereiken, zoek je naar de Noordzeeweg in Rozenburg.
Wanneer je op deze weg aan je rechterkant de Maeslantkering passeert,
kun je in de rechterberm parkeren. Tot aan het einde van de landtong
kun je overal langs dit ruim twee kilometer lange stuk van de Nieuwe
Waterweg fint verwachten.
Finten zetten hun kuit in het wateroppervlak af, waarbij de paaiende vissen volop spetteren en lawaai maken. De eitjes zwellen op en zinken
naar de bodem. De finten in de Nieuwe Waterweg vertonen precies dit
gedrag. Toch lopen de meningen hierover uiteen. Er zijn vissers die denken dat de fint niet in de Nieuwe Waterweg paait, maar dat de vissen
aan het jagen zijn. Wat de reden van het gedrag ook is, de finten verraden er duidelijk hun aanwezigheid mee. Het gebruik van een verrekijker
kan handig zijn om, al lopend langs de dijk, de scholen spetterende vis
te ontdekken. Omdat de finten vaak in de stroomnaden actief zijn, geven
veel vissers er de voorkeur aan om te vissen vanaf de strekdammen die
het water inlopen. Deze stekken hebben namelijk het voordeel dat je, bij
laag water, de stroomnaden beter kunt bereiken. Toch kun je ook tussen
de strekdammen fint vangen. Omdat de bodem bijna overal uit hard zand
bestaat, is dit comfortabeler dan vanaf de gladde, met wier begroeide
stenen van de strekdammen. Wanneer je vist van twee uur voor laagwater tot twee uur erna, is het water tussen de strekdammen op de meeste
plaatsen ondiep genoeg om er wadend te kunnen vissen. Ook liggen de
dammetjes in dat tijdsbestek voor het grootste deel droog en kun je desgewenst ook de uiteinden ervan bereiken. Houd bij deze visserij altijd
goed in de gaten hoe diep je het water ingaat en of je voldoende stevig
staat. Er komen voortdurend grote zeeschepen langs, die enorme waterverplaatsingen teweeg kunnen brengen. Wanneer je geconcentreerd aan
het vissen bent en niet stevig, of te diep staat, kun je hierdoor verrast
worden, met alle gevolgen van dien.

WAARMEE EN HOE?

tien. Deze stippen zijn echter niet
altijd goed zichtbaar. De fint (AloAlosa fallax fallax) en de elft (Alosa
Alosa
alosa),), zijn familieleden van de
haring. De uitklapbare bek en het
vetvlies over het oog zijn duidelijk
kenmerken van soorten die behoren tot de familie van haringachtigen.
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V L I E G V I S S E R

Fint en elft verliezen heel gemakkelijk schubben. Het is dus van
het grootste belang om ze nooit
vast te pakken! Gebruik daarom
het liefst weerhaakloze haken of
cirkelhaken, zodat je de vissen
terug kunt zetten zonder vastpakken. Wanneer een vis vastgepakt
is, zwemt deze nog wel weg, maar
de kans is bijzonder groot dat deze door het verlies van de schubben
later dood gaat. Wanneer vastpakken echt noodzakelijk is, doe dat dan
in íeder geval met natte handen.

N E D E R L A N D S E

Voor het vissen op fint wordt meestal een aftma-6 of zwaarder gebruikt.
Op de landtong kan het flink waaien en een lichte hengel kan dan minder
handig zijn. Daarnaast wordt er gevist met een zinklijn die 5 tot 7 inch per
seconde zinkt en een verzwaarde vlieg, hetgeen met een lichtere hengel
ook minder makkelijk gaat.
Het gebruik van een stripmandje is aan te raden. Tijdens het binnenvissen van je vlieg, zakt de binnengeviste zinklijn naar de bodem, of ligt
tussen de stenen. Bij de volgende worp heb je daar last van. Dat werpt
minder prettig dan wanneer de lijn op de bodem van een stripmandje ligt.
Door de sterke, grillige stroming in de stroomnaden is een lange leader
af te raden, omdat deze door de stroming in allerlei bochten gewrongen
kan worden. Daardoor wordt een aanbeet niet of onvodoende geregistreerd. Een 25/00-nylon leader van een meter is voldoende. Deze vissen
zijn niet lijn- of leaderschuw. De gebruikte vlieg is meestal voorzien van
een tungstenkop zodat die, samen met de lijn, goed afzinkt.
Eventueel kun je halverwege de leader, aan een dropperlijntje, nog een
tweede, onverzwaarde vlieg knopen. Op fora en langs de waterkant worden vliegen in de kleur chartreuse het meest aanbevolen. Ook wij vingen aan chartreuse streamertjes, maar ook aan blauwe, witte en oranje
exemplaren werd vis gevangen. Realiseer je goed dat het water zout is
en gebruik dus een reel die daar tegen kan. Spoel je gebruikte spullen na
het vissen goed af met zoet water.
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Een fint onthaak je het
liefst in het water.

VANGSTGARANTIE

Wanneer je een school fint binnen werpbereik in het oppervlak actief
ziet, lukt het bijna niet om er geen te vangen. Je vangt zelfs fint wanneer
je na het inwerpen alleen contact houdt en je lijn, zonder te strippen,
laat afzinken terwijl deze door de stroming wordt meegenomen. Het is
natuurlijk leuker om je lijn te laten afzinken en dan pittig binnen te strippen. Wanneer de fint zich dan op je vlieg stort, voel je een flinke beuk
en kan de dril beginnen. Tijdens het gevecht springt fint vaak meerdere
keren spectaculair het water uit.
ELFT

De fint wordt vaak verward met de elft. Er zijn wel uiterlijke verschillen, maar die zijn niet altijd duidelijk te zien.
Zo heeft de elft een hoger gebouwd lichaam en is de
fint dus minder gedrongen dan de elft. Waar de elft
meestal maar één, en maximaal drie stippen achter
zijn kieuwplaat heeft, telt de fint er drie tot wel

Voor het bind- en vliegvisfilmpje surft u naar www.vnv.nu/fintvissen

