
Van de voorzitter, 

 

Het is een bizarre tijd met corona. Voor iedereen, 

ongeacht leeftijd. Het corona virus heeft heel de wereld 

in zijn greep en zowel menselijk als economisch brengt 

het veel miserie en voor velen een financiële kater. Ook 

de sportvisserij zal er onder lijden. Onze visreizen zijn 

onmogelijk geworden of moeten worden uitgesteld. 

Wanneer alles opnieuw een beetje normaal zal zijn blijft 

in een glazen bol kijken en is het afwachten op een 

efficiënt vaccin. 

 

We stonden met Fly Only te popelen om aan het nieuwe 

hengelseizoen te beginnen. Helaas, slechts enige tijd na 

onze laatste activiteit – onze promotie dag in februari – 

viel alles stil. Geen activiteiten in groepsverband konden 

nog doorgaan en er werd sterk aangedrongen om in ons 

さkotざ te Hlij┗eﾐ. We hoopteﾐ ﾐa eﾐkele ┘eken tanden 

bijten er door te geraken maar dat was kennelijk 

misrekend. Eerst moesten we onze geplande workshop 

tweehandig werpen opschorten, gevolgd door onze 

clubuitstap naar Millennium lake. Wat later dienden we 

onze werplessen te annuleren. We hadden lang gewacht 

maar uiteindelijk viel de beslissing en waren we in de 

onmogelijkheid om onze clubuitstap naar Grafham 

verder uit te bouwen en diende dus ook te worden 

geschrapt. Normaal stond er op de planning voor juni 

nog een clubuitstap naar de Vesder maar door de 

onzekerheid met het corona virus en de opgelegde 

maatregelen moesten we ook deze annuleren. 

 

Op dit ogenblik – 28 juli - hebben we al te maken met 

nieuwe maatregelen om het corona virus te lijf te gaan. 

Een nieuwe opstoot van het corona virus was immers al 

enige tijd aan de gang. Ik hoop echter dat we alsnog in 

september kunnen starten met enkele clubuitstappen 

zoals Meerheuvel en Kluizen. In normale 

omstandigheden starten op 4 oktober onze bindlessen. 

Eind juni hadden we een nieuwe editie van ons clubblad 

voorzien. Omdat er geen enkele clubactiviteit meer was, 

waren we echter in de onmogelijkheid een clubblad 

samen te stellen en genoodzaakt eentje over te slaan. 

We hopen bij de start van onze bindlessen een nieuw 

nummer klaar te krijgen. Om dit enigszins op te vangen 

versturen we jullie dit infoblad in pdf vorm waarin we 

wat informatie willen meedelen. Ook enkele artikeltjes 

zijn toegevoegd zodat er ondanks alles nog wat over het 

vissen te lezen valt. Wat clubactiviteiten in het najaar 

betreft en in de hoop er niet opnieuw specifieke 

maatregelen worden opgelegd, staan volgende 

clubactiviteiten op het programma: 

 

- Meerheuvel zaterdag 12 september. 

- Kluizen zaterdag 3 oktober. 

- Bindlessen zondag 4 oktober. 

- Snoekvissen in Nederland za 24 oktober. 

- Fly Happening weekend 21 & 22 november.  

(Indien mogelijk wegens corona maatregelen). 

- Clubfeest zaterdag 28 november.  

(Indien mogelijk wegens corona maatregelen). 

- Oostvoornse meer (december). 

- Thema avond(en). 

 

Wat de samenkomst op onze bindlessen betreft, zullen 

we in samenspraak met I.Z.R. ons moeten schikken naar 

de opgelegde maatregelen tegen het coronavirus. Dit 

geldt eveneens voor alle andere clubactiviteiten. Zo 

gaan we geen BBQ organiseren bij onze clubuitstappen. 

De inschrijving voor Meerheuvel Hedraagt € ヲヰ 
(inschrijven / betaling ten laatste toegekomen op  

vr. 4 september. Het bedrag voor deelname Kluizen 

bedraagt € ヱヰ (gratis voor houders jaarvergunning 

Kluizen). Betaling ten laatste op 25 september. Je 

inschrijving is pas geldig na ontvangst van het gevraagde 

bedrag op: 

FINANCIËLE REKENING FLY ONLY  

IBAN: BE15 1325 0252 6830 

BIC: BNAGBEBB 

met vermelding clubuitstap Meerheuvel, Kluizen of 

allebei. 

Indien door de corona maatregelen onze 

clubuitstappen niet kunnen doorgaan wordt je 

verwittigd en betalen het inschrijvingsgeld  terug. 



Fly Happening 21/22 november 

Met de vernieuwing van de grote zaal verkoos FVV 

ervoor om alle exposanten en activiteiten onder te 

brengen in deze grote zaal. Dat betekent dat alles – van 

cafétaria tot exposanten, binders en werpmogelijkheden 

– daar plaats vinden. Ook werd het toegangsgeld voor 

bezoekers afgeschaft. 

Zoals voorgaande jaren zal Fly Only opnieuw zijn 

medewerking verlenen om van deze vliegvisbeurs een 

geslaagd evenement te maken. Niet te vergeten dat de 

club hiervoor een financiële bijdrage ontvangt. 

Bijkomend gaan we een Fly Only clubstand neerpoten 

met extra aantrekkingskracht. Met Frank De Roeck als 

bedenker en stuwende kracht achter het idee, werd het 

plan opgevat iets te doen voor: “het-goede-doelざ. Eeﾐ 
voorstel dat goed onthaald werd op onze jaarlijkse 

ledenvergadering. De bedoeling is dat we – Fly Only 

leden – voldoende snoekstreamers binden en deze te 

koop aanbieden tijdens de Fly Happening. De opbrengst 

gaat integraal naar een goed doel. (nog te bepalen). 

Frank en enkele leden hebben al een behoorlijk aantal 

snoekstreamers bijeen gebonden maar er kunnen er nog 

altijd bij! Mogelijk binden we tijdens onze bindlessen 

nog een aantal snoekstreamers om het aanbod nog 

verder aan te vullen. Dit alles geldt slechts indien de Fly 

Happening 2020 kan doorgaan, wat op dit ogenblik 

onzeker is. 

 

Website & Facebook groep Fly Only 

Marc De Wit houdt zich sinds enige tijd bezig met onze 

website up-to-date te houden of te vernieuwen. 

Natuurlijk kan dit slechts in zoverre er regelmatig 

nieuwigheden en clubactiviteiten te vermelden zijn. 

Covid-19 laat ook hier haar sporen na want geen 

activiteiten, geen nieuws en weinig vernieuwing op onze 

website. 

 

Gesloten Facebook groep Fly Only 

In tegenstelling tot vele aﾐdere pagiﾐaげs ﾏet als 
kenmerk さ┗lieg┗isseﾐざ, ┗alt er weinig beweging te 

noteren in onze (gesloten) Facebookgroep. Momenteel 

zijn slechts 33 onder onze leden aangemeld wat in 

verhouding tot het aantal leden weinig is. Niet iedereen 

is Facebook fan, het kan nochtans een leuke plaats zijn 

om allerhande zaken wat onze club betreft kenbaar te 

maken. Heb je iets in aanbieding aan overbodig 

hengelmateriaal mag je gerust posten. Ook bestaat de 

mogelijkheid vrienden uit te nodigen om bijvoorbeeld 

een dagje hengelen. Maak er gebruik van! 

Zoals ik al zei is het een bizar jaar en wat mij betreft een 

beetje dubbel. Sinds eind februari, iets na onze promotie 

dag lag ik in de lappenmand door een rughernia die me 

het normale leven en vooral het vissen onmogelijk 

maakte. Ondertussen heb ik sinds begin juni een 

operatie achter de rug en hoop na een aantal weken 

revalidatie opnieuw een vishengel te kunnen hanteren. 

Geniet nog van jullie vakantie maar vooral, hou jullie 

gezond! 

De voorzitter, 

Paul De Neef 

 

Verslag promotie dag  

Fly Only 23 februari 2020. 

Door Emiel Goormans 

 

Al weken aan het aftellen naar de promotiedag. 

Hopend op redelijk weer, geen ijs op de vijver. Zou 

er wat volk op af komen, zouden de vissen goed 

bijten? Eindelijk was het zover, mijn visgerei stak al 

van de avond voordien in de wagen. Daar rode 

streamers het vooral vorig jaar goed deden de week 



voordien nog een klein voorraadje gebonden. Type 

damsel nimf met of zonder goudkopje. Het weer 

scheen wel mee te vallen, niet te koud, alleen wat 

veel wind. 

Rond 7 uur vertrokken naar Kessel en aan de vijver 

aangekomen stond het ontvangstcomité al klaar, 

onze dames van de kantine. Vlug een koffietje 

gedronken en mijn hamburger al besteld. De eerste 

verkopers van de tweedehandsbeurs waren al 

aanwezig en bezig met hun waren uit te stallen. 

Het begon stilaan licht te worden, dus tijd om een 

forelletje te verschalken. Ten opzichte van vorige 

jaren verliep de visvangst niet zoals verwacht. Er 

was weinig beweging in het water en de aanbeten 

bleven uit. Net of de vis stil op de bodem lag. 

Eindelijk dan toch beet, het bleek een karper te zijn. 

Zo zouden er die dag nog een 6-tal volgen 

waaronder enkele fraaie exemplaren. Rond 9 uur 

kon ik dan eindelijk mijn eerste forel landen. Nadien 

nog enkel missers gehad die er afgingen net voor 

het schepnet. Stilaan kwam er meer volk en de 

kantine was goed gevuld met kopers en 

sympathisanten. Ook waren er nog enkele vissers 

verschenen, maar over het algemeen werd er 

weinig of niets gevangen. Er stond wel een 

vervelende wind die nogal eens van richting 

veranderde. 

De beer begon te grollen, hoog tijd voor een 

hamburger en een warme tas koffie. Even langs de 

verschillende standen gelopen en nog wat 

materiaal aangeschaft. Terug gaan vissen, maar de  

 

beet zat er niet in, buiten de karper. Als de wind 

ging liggen en het werd even wat warmer werd de 

vis ook actiever, dit was maar van korte duur. Veel 

vis werd er niet gevangen, hier en daar soms een 

forelletje, maar karper werd er regelmatig 

gevangen. Deze waren zeer actief en zag men dan 

ook geregeld aan de oppervlakte zwemmen. 

Aan het einde van de dag had ik een vijftal forellen 

gevangen en evenveel missers, ze gingen er 

gemakkelijk af dit jaar. De eerste dag zijn er hoop 

en al een 10 tal vissen gevangen. Hopelijk de 

komende dagen beterschap. Wie had kunnen 

denken dat we een drietal weken later in Lock-

down zoudeﾐ Helaﾐdeﾐ… 



Catch and Release 

 

Een aantal jaren geleden is dit artikel van Bram 

Jansen al eens verschenen in ons clubblad. Meer en 

meer zijn we immers tot besef gekomen dat catch & 

release bijna vanzelfsprekend is. Niet dat er nooit 

nog een visje mag worden meegenomen, maar we 

moeten zuinig zijn en vooral er voor zorgen dat 

beken en rivieren - hun weinig aan wildbestand -

kunnen behouden en uitbreiden. 

 

Bij het surfen op het net kwam ik onlangs enkele 

artikels tegen die handelden over catch & release. 

Interessant genoeg om te delen met onze clubleden 

dacht ik, dus heb ik hier min of meer een 

overzichtje & samenvatting van de verschillende 

artikels die ik tegenkwam gemaakt. Catch & Release 

is meer dan enkel de vis die je ┗aﾐgt さteruggooieﾐざ. 

We beginnen Hij het けIatIhげ gedeelte. 

Om een vis te kunnen terugzetten moet je hem 

immers eerst kunnen vangen. En zonder haak is dat 

moeilijk uiteraard. Een haak zonder weerhaak is al 

een eerste goede stap om de vis zo min mogelijk te 

beschadigen. Weerhaakloze haken zijn 

tegenwoordig al redelijk goed ingeburgerd, mede 

doordat ze in de meeste wedstrijden gewoonweg 

verplicht zijn. Onze wedstrijdvissers hebben 

hiermee in elk geval het goede voorbeeld gegeven. 

De weerhaakloze haken zijn dan ook in kwaliteit al 

heel wat verbeterd de laatste jaren. Ik herinner me 

nog dat ik in het begin van mijn vis carrière (ik had 

toen wat vliegen gebonden op Tsjechische 

weerhaakloze haken) regelmatig te maken had met 

een afgebroken haakpunt. 

Ook het gebruik van aangepast materiaal (lijnklasse, 

leaderdikte) is belangrijk. Hier en daar lees ik op 

een forum bij onze noorderburen dat een snoekje 

vangen op een #5 lijntje toch veel leuker is omdat 

de dril dan meer sport geeft... Voor de visser veel 

fun inderdaad. De snoek aan de andere kant van de 

lijn zal die mening echter niet delen wanneer hij of 

zij totaal uitgeput in het schepnet terecht komt en 

dan bij het terugzetten in het water pas na lange 

tijd eindelijk terug wat kracht terugvind om terug te 

vertrekken. Hoe sneller de vis na het haken in het 

net terecht komt, hoe beter. Hoe langer een vis 

gedrild wordt, hoe meer stress hij oploopt. Een 

snelle dril is voor de vis dus altijd voordeliger. 

Nog even iets over het net zelf... zorg dat dit ook 

aangepast is aan de grootte van de vis. Een snoek 

van 70 cm moet je in 2 plooien als je je 

forellennetje van op de rivier gebruikt. Een grote vis 

in een klein net proppen gaat meestal niet vanzelf 

en duurt dus doorgaans langer. Soms is het gebruik 

van een net niet nodig. Met een weerhaakloze haak 

die mooi vooraan in de bek zit kan je ervoor kiezen 

om de vis in het water zelf te onthaken. Je hoeft de 

vis dan niet of nauwelijks aan te raken. En – in geval 

van een korte niet-uitputtende dril – kan de 

gevangen vis dadelijk weer verder zwemmen. 

Een vis in het water onthaken, zonder net dus, is  

niet altijd de beste oplossing. Een snelle dril 

betekent meestal ook dat de vis nog energie 

genoeg heeft. Zonder net heeft de vis dan soms de 

neiging om nog wat korte runs te doen, of heftig te 



spartelen aan het uiteinde van de lijn. Lijnbreuk kan 

daardoor soms optreden, en het laatste wat we 

willen is de vis terug het water insturen met een 

vlieg in de bek en halve meter nylon die daar nog 

ergens aan bengelt. 

De keuze van het net kan ook belangrijk zijn. De 

slijmlaag en schubben van de vis zijn een natuurlijke 

bescherming tegen parasieten en infecties. Daarom 

zien we ook meer en meer plastic/rubber of 

geplastificeerde netten. Deze zijn stukken zachter 

dan de traditioneel geknoopte netten zodat de 

slijmlaag minder wordt beschadigd. Overweeg dus 

zeker de aankoop van dit soort netten als je op zoek 

zou zijn naar een nieuw exemplaar. Hoe groter de 

mazen hoe beter trouwens. Grotere mazen wil 

zeggen dat er minder materiaal is dat tegen de vis 

schuurt, dus minder kans op schade aan de 

slijmlaag. 

Zorg er in elk geval voor dat je de vis in het water 

laat. Ga niet met je net naar de oever om daar net 

plus vis op het droge te leggen en dan te onthaken. 

Blijf bij voorkeur ter plaatse in het water. Meestal is 

het ook ﾐiet zoげﾐ goed idee oﾏ eeﾐ oﾐdiepe plek op 
te zoeken en daar de vis (in het net) in het water te 

houden. Het water is daar doorgaans warmer, en 

bevat minder zuurstof. Het recuperatievermogen 

van de vis zal er niet op verbeteren! 

De vis zit in het net (of niet), dus we kunnen over 

naar de volgende stap: het onthaken. Dit is meestal 

nog de makkelijkste stap, als je tenminste 

weerhaakloze haken gebruikt. Doorgaans kan je de 

vis zelfs zonder hem aan te raken onthaken. Zorg 

dat je altijd aangepaste tools bij hebt (een 

onthaaktangetje) voor de moeilijkere gevallen. Bij 

diep gehaakte vissen zit er soms niets anders op 

dan de draad over te knippen. Begin zeker niet te 

trekken aan de draad, om toch wat beweging in de 

vlieg te krijgen. Als je de draad moet doorknippen, 

doe dit dan zo dicht mogelijk bij de haak. Niet 

prettig voor de vis, maar de kans op overleven is 

groter dan dat je toch op alle mogelijke manieren 

de vlieg probeert te recupereren. 

Bij het onthaken van een vis is het meestal nodig 

om de vis ook vast te nemen en wil je daarna ook 

nog een mooie foto, dan is het manipuleren van de 

vis zeker onvermijdelijk. Als je de vis dan toch moet 

aanraken, maak dan zeker je handen nat (denk aan 

de slijmlaag van de vis!). Blijf ook in alle geval van 

de kieuwen van de vis af. Sommige vissoorten kan 

je eventueel langs de kieuwen onthaken, maar doe 

dit zeker nooit bij forel, vlagzalm, witvis, ... en 

vermijd het ook zoveel mogelijk bij vissoorten waar 

het wel zou kunnen (vb. grote snoek). De kieuwen 

zijn uiterst gevoelig. 

Als je de vis effectief moet oppakken om hem te 

kunnen onthaken (of voor een foto), bedenk dan 

dat hoe langer de vis uit het water is, hoe kleiner de 

kans is dat hij zal overleven. Dus geen uitgebreide 

fotosessies ﾏet eeﾐ hele reeks fotoげs eﾐ poses! 
Zorg dat je je fototoestel bij de hand hebt zodat je 



snel een foto kan maken. Vraag bij voorkeur een 

vismaat om hulp zodat dit snel en efficiënt kan 

gebeuren. 

De plaats waar je de vis vastneemt, en de druk die 

je hierbij uitoefent is ook uiterst belangrijk. Kijk 

even naar volgend plaatje over de anatomie van 

een forel (en bij uitbreiding zo goed als alle 

vissoorten). De zone waar het hart van de vis ligt is 

belangrijk. Dit is doorgaans de plaats waar je de vis 

oﾐdersteuﾐt ふik sIhrijf speIifiek さoﾐdersteuﾐtざ eﾐ 
ﾐiet さvastknijptざぶ. Net daar┗oor liggen de kieuwen 

en de lever. Uiteraard levensbelangrijke organen. 

Hoge druk in dit gebied (door inwaartse druk... vb. 

nijpen) kan nefast zijn. De schade die je daar 

veroorzaakt hoeft niet noodzakelijk te leiden tot het 

dadelijk overlijden van de vis. Zelfs al zwemt de vis 

verder na het terugzetten, dan nog kunnen de 

gevolgen van schade in deze zone achteraf leiden 

tot sterfte. 

 

Hoe neem je de vis dan wel op een goede manier 

vast? Zorg er eerst voor dat de vis rustig is. Bij een 

vis die ligt te spetteren in het landingsnet heb je al 

sﾐel de ﾐijgiﾐg oﾏ けkraIhtげ te zetteﾐ ┘aﾐﾐeer je 
hem wil vastpakken. Een simpele truc: houd je 

vingers voor de bek van de vis en plooi je hand dan 

zodat je de ogen van de vis bedekt. Forellen 

kalmeren heel snel als hun ogen bedekt worden 

(met natte handen!). Neem met de ene hand de 

staart van de vis vast. Gebruik niet te veel druk. 

Controleer of je de staart voldoende goed vast hebt 

door die iets omhoog te liften. Als de grip oké is, ga 

dan met je andere hand rustig onder de buik van de 

vis door, tot aan de borstvinnen (net achter het 

hoofd). Het hoofd van de vis moet min of meer op 

je wijsvinger steunen. Zorg ervoor dat de rest van je 

vingers parallel met de zijkant van de vis blijven, 

zodat je dus niet met je vingers in de vis gaat 

duwen. Op deze manier ondersteun je dus met 1 

hand het hoofd van de vis, met de andere hand zorg 

je voor een goede grip aan de staart. Til de vis ook 

niet onnodig hoog uit het water. Wil je toch 

ﾏeerdere fotoげs ﾏakeﾐ, Hlijf daﾐ laag tegeﾐ het 

wateropper┗lak zodat je de ┗is tusseﾐ de fotoげs 

door in het water kan houden. 

De laatste stap: terugzetten. Gooien is uiteraard uit 

den boze. Laat vooral de vis zelf wegzwemmen. Als 

de vis eerst op krachten moet komen kan je in het 

geval je in een rivier staat zijn hoofd richting 

stroming draaien. De vis wat heen en weer 

bewegen helpt dan om voldoende water door de 

kieuwen te stuwen. Op traag stromend water of 

reservoir is bij gebrek aan stroming deze vorm van 

けHeadeﾏiﾐgげ het ﾏeest effiIiënt. Soms duurt het 

een poosje vooraleer de vis zelf vertrekt. Heb 

gewoon geduld. Als de vis niet zelf vertrekt heb je 

veel kans dat hij bij het terugzetten toch nog op zijn 

rug gaat liggen. De kans op overleven is dan een 

heel stuk kleiner geworden. 

Denk nog eens terug aan dit artikeltje wanneer je 

aan de waterkant staat zodat jijzelf, of anderen na 

jou, de kans krijgen om de vis die je net gedrild hebt 

ook nog eens te vangen. 

Bram Jansen 

Artikel gebaseerd op verschillende bronnen: 

http://greatoutdoors89.blogspot.co.uk/; 

http://www.bishfish.co.nz/; 

http://globalflyfisher.com/ 
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Onze Sponsors! 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

  
 

 

 

 

 
 


