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Countrylife 
 

Tijdens het paasweekend is in De 

Schorre (Boom) de eerste Countrylife

-beurs georganiseerd, zeg maar de 

Belgische outdoor fair. FVV tekende 

present en de nieuwe voorzitter, Gert 

Roclée, zag bij zijn eerste officiële 

‘optreden’ dat het goed was. Een 

handvol FVV-medewerkers stonden 

vier dagen garant voor initiatie, 

vliegbinden en castingdemo’s. Zowat 

alle hengelsportdisciplines waren 

vertegenwoordigd en iedereen zette 

zijn beste beentje voor, maar het viel 

toch op dat vliegvissen de minst 

bekende discipline was bij de andere 

vissers. Daar is nu zeer zeker 

verandering in gekomen, want de 

interesse van bijv. karper- vastestok-

, feeder- en roofvisvissers was 

behoorlijk. Een kruisbestuiving die 

navolging verdient en we mogen dus 

spreken van een geslaagde missie. 

Zeker omdat verschillende bezoekers 

de intentie hadden de nodige stappen 

te ondernemen om toe te treden bij 

de FVV, eventueel via een 

vliegvisclub.  

Fasna Cup 
 

Na 2 jaar onderbreking door covid 

kon de internationale Fasna Cup op 

de reservoirs van De Kool (NL) weer 

doorgaan. 35 ploegen uit Nederland, 

België, Italië en zelfs Finland maakten 

hun opwachting begin april, uitkijkend 

naar een spannende wedstrijd. Het 

was een koude start met -4°C en met 

forellen die het waarschijnlijk ook 

koud hadden. Op slechts enkele 

stekken werd goed vis gevangen en 

dat was zo de hele dag door. Door 

loting moest je op zo’n goede stek (of 

meerdere) terechtkomen en op de 

mindere plekken net die blank 

kunnen vermijden. Een wedstrijd die 

alle kanten uit kon, favorieten of niet: 

als je niet goed roteerde, zakte je ver 

weg; deed je dat wel, dan stond je 

dicht bij of op het podium. Uiteindelijk 

wonnen toch één van de 

favorietenduo’s, met name Alex van 

Roon en Pascal Rommelaere, 

gefeliciteerd. Het zilver ging naar J. 

Lorquet – D. Di Marco en het brons 

naar B. Devries – H. Huzemeijer. 

Fasna zorgde voor een prachtige 

prijzentafel. 

Catch & release Sauvignon 

blanc 
 

Een flesje wijn met een ‘touch’ van 

vliegvissen, dat is mooi 

meegenomen. We zagen het in de 

Languedoc (Les Domaines Auriol) dus 

gingen we aan het proeven! Een 

ideale wijn voor bij gekookte en 

gebakken visproducten, maar ook 

lekker om te drinken op een zomers 

terras. Voor de oenologen: “dit is een 

droge wijn met een typische 

Sauvignon in de neus. De smaak is 

exotisch fruitig en heeft tonen van 

citrus en kruidigheid. Hij heeft een 

mooie balans in frisheid en zuren. 

te lijf te gaan. Deze eitjes zijn altijd 

aantrekkelijk voedsel voor alle 

soorten vissen. Visseneitjes zijn 

zeer voedzaam en een geweldig 

alternatief voor nimfen, vooral als 

het water koud en gekleurd is. De 

imitatie-eitjes zijn gemakkelijk over 

de haaksteel te schuiven, eventjes 

vastzetten met wat binddraad, wat 

flash of dubbing er omheen en je 

bent klaar. We zagen ze bij ADH en 

ze zijn verkrijgbaar in 6 en 10 mm, 

20 stuks per verpakking. www.adh-

fishing.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sybai mobile flash 
 

Weer een mondvol Engels dat staat 

voor fijn synthetisch Mylar hair, 15 

cm lang en mooi samengehouden in 

strengen. Waterafstotend, zodat 

grote vliegen niet loodzwaar worden 

om te werpen. De zachte 

kunstharen geven een geweldige 

pulserende actie en zorgen ook voor 

een groot volume in het water. 

Gemengd met wat glitter of flash 

ideaal voor snoekstreamers,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

‘Catch & Release’ is één van de 

wijnen van Les Domaines Auriol en 

alle wijnen zijn cépagewijnen, wat 

betekent dat deze overwegend zijn 

gemaakt van één of twee 

druivenrassen. Kenmerkend voor de 

wijnen is hun fruitige, toegankelijke 

karakter, wat ze uitermate geschikt 

maakt als huiswijn.” Deze korte 

wijncursus hebben we niet zelf 

geschreven, wel genoteerd uit de 

mond van een kenner. Misschien een 

tip voor het eindejaar? Te koop in de 

betere wijnhandels.  
 

Stripee 
 

In aanvulling op de reeds bestaande 

finger guards (strip fingers) van 

Poseidon heeft deze groothandelaar 

de Stripee finger guard opgenomen. 

Made in USA, leverbaar in drie 

maten (M, L, XL) en op meer 

manieren inzetbaar dan de strip 

fingers. Door de degelijke 

constructie en de vilten pads zijn 

deze Stripees ook ideaal voor het 

schoonmaken van je lijn en het 

behandelen met bijvoorbeeld Loon 

Line Speed, Scandinavian Line 

Cleaner of Streamline. Een must-

have voor zoutwatervissers en groot-

wild-jagers. Gezien bij 

www.poseidonflyfishing.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapsi Otters Soft Milking 

Salmon Eggs 
 

Deze imitatie van zalmeitjes is één 

van de meest realistische die we 

konden vinden. Het was Walt 

Mueller, bekend vliegvisser en 

vliegbinder van de Colorado Rockies 

(USA), die dit ‘Soft Milking Egg fly-

pattern’ initieerde om de steelhead 

gecoate mesh mazen, waarin een vis 

niet snel zal beschadigen. De XDS 

Power Rubber landingsnetten van 

45/35/35 en 50/40/40 cm 

beschikken over iets ruimere, rubber 

gecoate mazen. Het grootste model 

is prima voor reservoirvissers. ‘Stinkt’ 

na een visdag niet naar vissenslijm 

en je haken blijven er niet in haken. 

Meer info op www.arca-bifa.com Te 

koop bij de meeste 

hengelsportzaken, vooral waar het 

vastestokvissen de plak zwaait. 

Op zoek naar? 
 

Ben je op zoek naar buitenaardse 

waadschoenen, dan moet je  

www.youtube.com/watch?

v=qD7Os5oJZxo van Korkers maar 

eens bekijken. De River OPS Boa 

waadschoenen van Korkers hebben 

iets ‘extra terrestrial’ met o.a. 

verwisselbare zolen in vilt, Vibram, 

met of zonder studs, een uiterst slim 

draaisluitingssysteem voor de veters, 

extra versterkte hielsteunen en 

waterafvoerende zolen, zodat je 

waadschoenen niet als een klomp 

modder aan je voeten kleven. 

Durability Exo-Tec™ technology 

schuurwerend materiaal, snel 

drogend, EVA steun voor de 

middenvoet, wat extra stabiliteit en 

steun geeft, kortom, te veel om op te 

noemen. Simms heeft in dezelfde 

trend ook waadschoenen. O.a. gezien 

bij www.allfish.be/nl/home/ 

zeebaars en andere predatoren. Per 

verpakking 2 gram materiaal (en 

dat is behoorlijk veel) en 

verkrijgbaar in zestien verschillende 

kleuren. Elke goed gestoffeerde 

vliegviszaak heeft het in de rekken 

hangen. 

 

Textreme bobbin tree 
 

Een ‘spoeltjesboom’? Engels is vaak 

moeilijk te vertalen zodat het goed 

‘bekt’. In elk geval is dit een soort 

‘boom’ waarin je 84 klosjes 

bindgaren kunt opslaan, verdeeld in 

vier etages voor 21 spoeltjes per 

etage. De Textreme bobbin tree is 

29 cm hoog, heeft een diameter van 

22 cm en geeft een totaal overzicht 

van de klossen die je op voorraad 

hebt. Wie een beetje handig is, kan 

met een label de verschillende 

bindgarendiktes meteen zichtbaar 

maken. Zou te koop moeten zijn bij 

alle Textreme-dealers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig scheppen 
 

Af en toe kom je wat leuks tegen 

tussen materialen van andere 

hengelsportdisciplines. Zo zagen we 

een heel handig landingsnet bij 

Arca, van het Italiaanse Trabucco. 

Groothandel Arca komt namelijk 

met nieuwe modellen XDS 

landingsnetten op de markt. Het 

XDS Easy Scoop is beschikbaar in 

drie formaten van 40/30/30 cm, 

45/35/35 cm en 50/40/40 cm. Door 

de grove mazen kun je het snel 

door het water bewegen. De XDS 

Micro Rubber landingsnetten van 

45/35/35 en 50/40/40 cm 

beschikken over zeer fijne, rubber 

Nu ook te lezen op: 
www.vliegvissen.be 
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