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VAN DE VOORZITTER

Havendag Huizen
Misschien is het je niet eens opgevallen maar op de voorpagina staat prominent 
Huizerhavendag aangekondigd. Dit behoeft toch enige uitleg in de zin waarom hier aan-
dacht aan besteden.

Het is namelijk zo dat ik vorig jaar een gesprek opving waarbij een aantal mensen de
Huizerhaven en de watersport in zijn algemeen wilde promoten. Uiteraard kon ik het niet 
laten om mij in het gesprek te mengen met de vraag: Waarom wij als hengelsportvissers 
niet bij de onderhandelingen en de gesprekken hierover waren uitgenodigd? Het antwoord 
was even simpel als onnadenkend. Niemand had hierover nagedacht. Het resultaat van de 
discussie, het was meer een overleg, was dat men het er mee eens was en wij als organisa-
tie van harte werden uitgenodigd om mee te denken en gelijktijdig onze mooie hobby, de 
vissport, te promoten. Uiteraard hebben wij dat als bestuur met beide handen aangegrepen.

De organisatie van de Huizerhavendag was zeer verrast wat wij allemaal te bieden hadden 
voor de bezoekers van de havendag. We werden door iedereen overladen met complimen-
ten op de manier zoals wij onze sport hebben uitgedragen naar de aanwezige bezoekers. 
Het was dan ook te danken aan dit succes dat wij nu een op de Huizerhavendag 2019 een 
prominente plek hebben toegewezen gekregen.

En nu komt het waarom ik hier speciale aandacht vraag voor deze speciale dag in Huizen. Er is 
namelijk een flink aantal vrijwilligers die daar aanwezig is die in diverse takken van onze sport 
hun kunnen laten zien, er over vertellen en informatie verstrekken over de hengelsport en onze 
vereniging in het bijzonder. Wij zijn echter op zoek naar jou, om met een aantal gepassioneer-
de hengelsporters onze mooie sport een extra stimulans te geven en te promoten.

Wil je meer informatie lees dan het artikel verderop in de DDD over de Huizerhavendag 
2019. Mocht je het leuk vinden om er ook bij  aanwezig te zijn en een steentje te willen 
bijdragen aan het slagen van deze dag, geef mij dan even een belletje of benader een van 
de andere bestuursleden. En denk nou niet: een ander doet het wel, maar doe zelf eens 
mee, want daar zijn er al veel te veel van die het een ander laten doen, en vervolgens 
wel lopen zeveren als zij iets willen en niet 
direct wordt gerealiseerd. Dus pak de hand-
schoen op, geef er een positieve draai aan 
en reageer op mijn oproep.

Ik hoop van vele wat te horen

Gert-Jan

Trouwens mijn telefoonnummer staat op 
de derde pagina bij het overzicht van alle 
bestuursleden.
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VLIEGVISSTEKKEN

Vliegvisstekken (1)
Als wij als vliegviscommissie aan de waterkant staan te vissen, krijgen we geregeld de 
vraag of je met de vliegvishengel wel wat kan vangen in Nederland en waar je dan wel 
met de vliegenlat binnen ons 
verenigingswater je hobby kunt 
uitoefenen. Wij als vliegviscommis-
sie hebben dan ook gemeend om 
een aantal aantrekkelijke stekken 
op de kaart te zetten. Dat doen 
wij door onder andere een aantal 
foto’s van de betreffende stekken 
te plaatsen, inclusief wat ach-
tergrondinformatie, zoals welke 
kunstvliegen het doen en wat 
er aldaar gevangen wordt en/of 
gevangen kan worden. Wij hebben 
in ieder geval een mooie visdag 
als herinnering aan over gehouden.

De eerste stek die wij bezochten, 
fotografeerden en die wij afvisten is 
het alom bekend ’t Mouwtje in Bussum. Een stukje viswater waar menig Bussummer zijn/-haar voet-
sporen als visser heeft gezet. De afgelopen jaren een stuk minder aantrekkelijk geworden doordat het 
water op vele plaatsen dusdanig ondiep is geworden dat het voor zowel de vis zelf als voor de sportvis-
ser minder interessant is geworden om er je hobby uit te oefenen. De afgelopen jaren is dan ook vaak 
geklaagd bij de gemeente om er wat aan te doen, maar er gebeurt niet veel. Ook zijn er meldingen 
van dode vis binnengekomen. Hieronder brasem, voorn, karper en snoek. Daarbij komt dat het de 
verschillende wateren vrijwel niet meer met elkaar in verbinding staan, omdat het water onder de 
bruggen is verland en er voor de vis geen doorkomen meer aan is. Het betekent feitelijk dat alleen het 

water van de grote plas aan de 
Dr. Frederik van Eedenweg nog 
in aanmerking komt. Dit stukje 
water is nog redelijk bevisbaar 
en bevat voornamelijk karper, 
brasem en voorn. Snoek hebben 
wij daar niet meer gespot, maar 
zou er nog kunnen zitten.

Een aantal foto´s laat zien waar 
we staan, waar we mee vissen 
en geeft inzicht hoe het water er 
voor staat tijdens onze visdag in 
april 2019.
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De volgende plaats die wij 
bezoeken binnen het kader 
van deze vliegvisstekkenspe-
cial deel 1 ligt in Naarden 
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aan de Burgemeester M.P. van 
Wettumweg. Het is een stukje water 
waar, vooral in het voorjaar, vaak 
mooie ruisvoorns en brasem is te 
vangen op de kunstvlieg. Later in 
de zomer wordt het lastiger, omdat 
het water dan dichtgroeit en het 
riet dusdanig hoog wordt dat het 
voor de vliegvisser lastig wordt om 
fatsoenlijk het vliegje te presenteren 
zonder bij de eerste de beste worp 
zijn vlieg al te verspelen. We vissen 
met een leader met een dikte van 
0,10 mm en 0,12 mm. De kunst-
vliegjes die wij hier toepasten zijn 
de Pheasant Tail (originele uitvoe-
ring), de Red Tag en de ........ .

Naast de genoemde vissoorten zijn hier, maar dan meer naar het open water toe, ook baarzen en snoe-
ken te vangen. Vaak zitten hier karpervissers die richting de binnenvesting werpen om hun visjes te 
verschalken. Als vliegvisser heb ik hier nog geen karper gevangen, alle andere vissen wel.

Richting de brug is zelfs snoekbaars op de vlieg gevangen. Of dat een toevalstreffer was, is niet bekend. 
Wat wij wel weten is dat in er geregeld snoekbaars in de vesting wordt gevangen.

De volgende 
stek die wij 
bezoeken ligt 
aan het einde 
van de Anna 
van Burenlaan 
(het beging 
van de 
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Karnemelksesloot) bij het houten bruggetje vrijwel tegenover het 
Vogelopvangcentrum. Hier wordt vaak gevist, zij het meestal met de 
vaste stok of de werphengel. Vliegvissers zie je hier minder alhoewel 
het een ondergewaardeerde plek is. Hier worden vele vissoorten 
gevangen, van rietvoorn, brasem, blei, baars, snoek, winde en nog 
veel meer. De vliegvisser kan hier weliswaar op de punt redelijk vis-
sen, maar dieper het water op richting de Balletschool en langs het 
Vogelopvangcentrum kan het alleen in een bootje. De foto hiernaast 
geeft dat visueel weer.
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De volgende plek die wij bezoeken ligt aan de 
Van Limburg Stirumlaan in Naarden even ver-
derop. Hier liggen onder andere ook de bootjes 

van onze leden. Het water is hier even wat warmer 
dan in de vesting zelf, en hier volgen een aantal 
mooie aanbeten op de Pheasant Tail en de White 
Tag (variant op de Red Tag). In dit stukje water, en 
dan vooral in het doodlopende einde, wordt door 
de vliegvisser mooie vis gevangen, waaronder riet-
voorn, baars en tussen de bootjes snoek. Het is niet 
altijd even makkelijk om met de vliegenlat uit de 
voeten te kunnen, maar al doende leert men.

Wat wij als vliegviscommissie hier hebben getracht 
om de (vliegvis)leden en zij die geïnteresseerd 
zijn inzicht te geven in de vliegvismogelijkheden 

binnen onze vereniging. In dit eerste deel zijn we weliswaar vrij centraal gebleven, maar de komende 
nummers komen wat meer vliegvisplekken aan bod binnen onze viswateren. Hiermee hopen wij als 
vliegviscommissie niet alleen de vliegvissers aan te spreken, maar ook de niet-vliegvissende leden.



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser

Hengelsportcentrum Nijkerk is verhuisd en is nu 
gevestigd aan de Watergoorweg 51A in een geheel 
nieuw pand aan de rand van Nijkerk en is makke-

lijk via de A28 of binnendoor via Baarn bereikbaar. 
Het is er binnen gezellig en staat de koffie altijd 

klaar. Daarnaast krijg je het juiste advies, namelijk 
wat je moet doen om welke vissoort te vangen!  

 
Jerk Baits

“Eindelijk is het weer zover: na twee jaar zijn de jerkbaits, in een aantal forma-
ten en vele kleur- en patroonvariaties, weer terug van weggeweest.” Gert, de ei-

genaar van Hengelsportcentrum Nijkerk 
is trots op het feit dat er een groot aantal 
nieuwe producten aan het assortiment 

is toegevoegd, waaronder deze jerkbaits. 
“Het zijn altijd goede vangers geweest, 

dus we zijn blij dat ze weer verkrijgbaar 
zijn.”

Hard frog
Kikkers staan hoog op de menulijst van vele roofvissen die actief in het op-

pervlak jagen. Op sommige wateren is het tevens een must om topwaterbaits 
te gebruiken in verband met de aanwezige plantengroei of beperkte diepte. Als 
voorbeeld de Ikuru Hard Frog. Deze ABS kunststof kikker is uitgevoerd met 

een attractieve skirt op de achterzijde en voorzien van een superscherpe, extra 
sterke double hook.



Hengelsportcentrum Nijkerk met uitgebreid 
assortiment voor iedere visser

Ratten
Martijn: “Deze levensgrote rat imi-
tatie zal het hart van menig roofvis-
ser sneller doen kloppen. Met een 

totale lengte van ruim 25 centimeter 
creëert dit realistische knaagdier een 

dressuur doorbrekend silhouet en 
een onnavolgbare actie in de boven-
ste waterlaag. Een must in de kist!”

Gunki shad
Deze softbait moet u echt uitproberen! De grote staartpeddel produceert een 
uitgesproken “rolling actie” en laat het hele 

lichaam werken. De driehoekige vorm func-
tioneert zoals de kiel van een boot en daar-
door loopt de G’BUMP bij alle snelheden 

heel erg stabiel. Een ideaal kunstaas voor het 
lineair vissen op snoekbaars, baars of snoek.
Zonder alle andere spullen te verwaarlozen, 
moet het enorme scala aan visstoelen nog 

worden genoemd: voor elk wat wils!

Hengelsport Centrum Nijkerk
Watergoorweg 51C
3861 MA Nijkerk
Tel: 033-2450704
info@hengelsportcentrum.nl
www.hengelsportcentrum.nl
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Hebben jullie suggesties, wij houden ons aan-
bevolen.

Jullie vliegviscommissie.



Al 70 jaar een vertrouwd adres voor assurantiën en makelaardij 
 Assurantiën 035-694 51 42  Makelaardij 035-699 11 88  

Prins Hendriklaan 10 1404 AT Bussum  info@albers.nl  www.albers.nl 

Wij zorgen dat u de juiste 
 

verzekering aan de haak 
slaat! 

 Betrouwbaar 
    Dichtbij 
        Waardevol 
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INCASSOFORMULIER

Formulier incasso-opdracht

Als u overgaat tot automatisch incasso voor 2020 betaalt u geen  €37,50 maar slechts  €32,00.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ledenadministratie  : Mevr. G. Rebel, Meentweg 1,   1271 PV Huizen

Graag in blokletters invullen

NAAM EN VOORLETTERS: ...................................................................... .....................

STRAAT EN HUISNUMMER: ...........................................................................................

POSTCODE EN WOONPLAATS: ....................................................................................

GEBOORTEDATUM: .......................................................................................................

E-MAIL: ...........................................................................................................................

TELEFOONNUMMER: ....................................................................................................

IBAN REKENINGNUMMER:  .........................................................................................

BIC:  ...............................................................................................................................
(voor leden in het buitenland)

Voor leden jonger dan 18 jaar dient tevens één van de ouders/verzorgers te tekenen.

Naam lid:   ................................    handtekening rekeninghouder/lid

    ................................................

Datum  :   ................................    handtekening ouder/verzorger

    .................................................

Hebt u ons al gemachtigd! Wilt u dit dan niet nogmaals doen! Het bespaart iedereen 
veel extra moeite en problemen in verband met mogelijk dubbel incasso.



Waar is de VISpas/VBL verkrijgbaar:
(VBL = Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap)

Patty’s Petshop, Holleblok 28-30, 1273 EG Huizen
Exclusive Flyfishing, Karel Doormanlaan 50 1403 TN Bussum

Hengelsport Het Gooi, Burgemeester Juriaan Visserlaan 8, 1411 BS Naarden

Website en informatie
Raadpleeg onze website:  http://www.hsvnb.nl en/of kijk op de sociale media
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HSV Naarden-Bussum wederom aanwezig op de 
Huizerhavendag 2019
Aanstaande zaterdag 22 juni 2019 is het weer zover. Hengelsportvereniging HSV Naarden 
Bussum laat zich weer van zijn beste kant zien op de Huizerhavendag 2019. We staan 
dit jaar op de kop van de haven bij de Bestevaar. Een andere plek dan voorgaande jaren, 
maar wordt door ons gezien als de ideale plek voor de hengelsportvereniging. Op de 
stand is van alles te zien, worden boekjes (De Dansende Dobber) meegegeven, en is veel 
vissportmateriaal te bekijken en te bevoelen. Bovendien vinden op de vele takken van 
vissportbeleving verscheidene demonstraties plaats, waaronder op het gebied van vlieg-, 
snoek-, karper-, witvis- en wedstrijdvissen. Tevens zijn er bellyboten en trapkano’s beschik-
baar waarmee geïnteresseerden een rondje door de haven kunnen maken. Uiteraard 
ontbreken de roofvisboten niet en kunnen enthousiastelingen proberen een roofvis aan 
de haak te krijgen. Iets wat vorig de vorige Huizerhavendag uitstekend lukte. Bovendien 
vinden er weer vliegbinddemon-
straties plaats en is het bestuur 
aanwezig evenals een aantal 
leden die iedereen weer op 
de gebruikelijke joviale manier 
te woord staan. Het is kortom 
een unieke ontmoetingsplaats 
voor iedere vissportliefhebber 
die meer wil weten over zijn 
hobby en voor een ieder die 
een hobby wil beginnen en een 
eerste kennismaking met de 
Hengelsportvereniging van ’t 
Gooi ‘aandurft’. 

Algemene informatie
Bottermarkt, meevaren met botters, RIB demonstraties, duiksport, watersportverenigingen, muziek 

optredens en nog veel meer! De Huizer Havendag 
is een initiatief van vijftien aan watersport gerela-
teerde verenigingen bedoelt om de bewoners van 
Huizen en wijde omgeving kennis te laten maken 
met de unieke watersport mogelijkheden op het 
Gooi- en Eemmeer en de overige randmeren.

Een feest voor jong en oud dat gratis toeganke-
lijk is. Vol met demonstraties, muziek, cultuur, 
sport, wedstrijden, shanty koren, een gezellige 
braderie en vaartochtjes op onder andere botters. 
Daarnaast kunt u ook de botterwerf met het nieu-
we havenkantoor, het gebouw van de KNRM en 
het gebouw van de watersport vereniging AVOH 
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bezichtigen. De Havendag wordt 
gehouden aan beide zijden van de 
oude haven en een voetveer brengt 
bezoekers gratis naar de overkant. 
En de inwendige mens? Die wordt 
niet vergeten want overal zijn 
drankjes en lekkere hapjes te koop. 
De dag wordt s’avonds afgesloten 
met een optreden van een tweetal 
harmonie orkesten die op een 
podium midden in de haven zor-
gen voor een “Midzomer Avond” 
spektakel. Bezoekers kunnen vanaf 
de kant maar ook in eigen bootjes 
of sloepen genieten van deze muzi-
kale afsluiting.

Openingstijden: Zaterdag 22 juni 
2019 Vanaf 10:00 tot en met 22:00

Wie er aan meewerken
Aan deze editie van de Huizer Havendag werken verschillende organisaties mee. Vanuit de traditio-
nele watersport zijn dat de AVOH, Stichting Jachthaven, Gooierhaven en de Surfclub. Deelnemende 
organisaties met een sociaal maatschappelijk doel zijn Vaarkracht, Gooimeerzeilen en Sailability. 
Ondersteunende organisaties zijn De KNRM, reddingsbrigade, Sportplatform Huizen en scouting. 
Verder zijn van de partij Modelbouw Club Huizen, het Duikgenootschap, de Hengelsportvereniging 
Naarden-Bussum en Zwem- en Polovereniging IJsselmeer. En last but not least: de smederij het Huizer 
Museum en de Stichting 
Huizer Botters.

Kortom: een feest voor ieder-
een en met voor een ieder 
wat wils.
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Kunstvliegjes voor de regio Gooise Meren
Als vliegvisser ben je meestal afhankelijk van lokale bronnen en vliegvissers die bekend zijn met het 
water aldaar. Dat betekent dat je gebruik moet maken van de kennis ter plaatse of van de hengelsport-
winkelier ter plekke. In ons geval, waarbij wij enkele vliegvisstekken in onze De Dansende Dobber 
hebben besproken, maken we niet alleen gebruik van de lokale vliegvissers waaronder Hendrik van 
Geffen, Marcel Luntungan en Dirk Scheper, maar ook van de vliegviswinkelier bij uitstek in onze 
regio: Exclusive Flyfishing in de hoedanigheid van Peter van Ruitenbeek. Peter is niet alleen winkelier 
die alle vliegvisbenodigdheden en –materialen verkoopt, hij is ook de levende encyclopedie als het 
gaat om het praktisch vliegvissen. Dus waarom geen gebruik maken van zijn kennis en de best van-
gende kunstvliegjes die hij verkoopt voor het vliegvissen in onze wateren. In dit artikel volgt een aan-
tal kunstvliegjes met wat uitleg hoe ze te zelf te binden, maar die je zonder problemen tegen een goede 
prijs ook bij Peter kunt halen. Dit laatste is wel zo makkelijk. Niet alleen voor ons als vliegvisser met 
relatief weinig tijd, maar is ook goed voor de middenstand en Peter in het bijzonder.

Pheasant Tail
De Peasant Tail is in de loop der jaren vele malen gewijzigd en aangepast sinds de vlieg voor het 
eerst openbaar werd gemakt door Frank Sawyer, een ‘river keeper’ voor de hengelsportvereniging in 
Wiltshire, Engeland. De bekendste rivier in het district is de River Avon. De oorsponkelijke versie 
maakt gebruik van enkel een haakje, enkele fazantenveertjes voor het lijfje en het staartje en dun 
koperdraad van bijvoorbeeld een relaisspoel (0,005”). Het is een van eenvoudigste kunstvliegjes om 
te binden in de haakmaten vanaf 8 tot en 
met 24 en naar mijn mening ook een van 
de ‘dodelijkste’ vliegen die de vliegvisser 
ter beschikking staat. In onze regio zijn het 
met name de haakmaten 12 tot en met 16 
die het uitstekend doen.

(American version)
Hook: 2X-long nymph hook (here, a 
Daiichi 730), sizes 12-20.  
Thread: Brown, 6/0 or 70 denier. 
Rib: Copper Ultra Wire, small. 
Tail and abdomen: Dark brown pheasant 
tail fibers. 
Legs and wingcase: Dark brown pheasant tail fibers. 
Thorax: Peacock herl. 
Head: Brown thread. 
Adhesives: Head cement.

Klinkhammer
De Klinkhammer is een droge kunstvlieg die door de Nederlandse vliegbinder Hans Van Klinken in 
1984 voor het eerst op de Noorse Glomma rivier is geprobeerd. Het is een emerger die een uitkomen-
de meivlieg imiteert. Vaak wordt deze vlieg gebruikt als testvlieg om te zien wat het teweegbrengt in 
het wateroppervlak. De body hangt even onder het oppervlak en wordt ook graag benoemd als caddis 
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emerger. Het is een interessante vlieg die in onze wateren ook geregeld door de rondstruinende karper 
wordt gepakt. De haakmaat varieert van 12 tot 20.

Hook: Partridge of Redditch Klinkhamer Extreme size 14 
Thread: Uni-Thread 8/0 
Wing: White Poly Yarn 
Hackle: Blue dun cock saddle 
Body: Tan SLF and tan rabbit mixed 
Thorax: Peacock herl
Of
Hook: Orvis Czech Nymph Hook size 12 
Thread: Black 6/0 
Wing: White Poly Yarn 
Hackle: Medium Dun dry-fly hackle 
Body: Tan superfine dubbing 
Thorax: Peacock herl

Hare’s Ear
De Hare’s Ear is één van de standaard vliegen 
die ik vaak bij mij heb als ik in de buurt ga vis-
sen. Het patroon is eenvoudig aan te passen 
aan de omstandigheden en de wensen van de vliegvisser. Het is een niet-gespecificeerde nymf dat qua 
opbouw op een aantal vliegende gevallen in, bij en op het water lijkt. Ik heb zelf de indruk dat deze 
vlieg het beste vangt als het zich snel tussen water en wind beweegt. Maar soms werkt het uitstekend 
als het langzaam op of vlak boven de bodem wordt gevist.

Hook: TMC 3769, TMC 100 or TMC 5262, size 12 – 18
Thread: 6/0 black, brown, grey to match dubbing
Tail: Mottled hen back feather
Body: Hare fur/dubbing material with guard hairs – grey, brown, or green
Wire: Gold wire, gold tinsel, or gold mylar thread
Wing Case: Turkey tail feather

Copper John
John Barr lanceerde deze kunstvlieg in 1996 
en realiseerde zich niet dat hij daarmee een 
patroon uitbracht dat in de hele vliegviswereld 
en bij vliegbinders bekend zou worden. Het is 
een nymf-patroon dat tot de beste terw ereld 
mag worden gerekend. Vergelijkbaar met de Hare’s Ear en de Pheasant Tail. Hij ziet er niet alleen goed 
uit, maar kan bij gelegenheid ook de enige vlieg zijn die daadwerkelijk vangt. Het is de opbouw, het 
profiel van de vlieg en de hackle die het hem hier doen. Vlak bij de bodem, rustig vissend levert deze 
vlieg soms spectaculaire vangsten op. Het imiteert een aantal uiteenlopende meivliegen en door aller-
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lei variaties aan te brengen kan deze kunstvlieg op het specifieke water en de insectenwereld worden 
afgestemd.

Hook: Tiemco 5262 Hook (Size 10-18)
Thread: Uni-Thread 6/0 - Black
Torax: Gold Cyclops Bead - size to hook
Wire: Ultra Wire - small or medium
Tail: Goose Biots - Brown
Body: Peacock Herl
Hackle: Flashabou - Pearl
Clear Epoxy

Sedge
De Sedge is een droge vlieg die op het opper-
vlak van het water drijft. Het is een eenvoudige 
vlieg om te binden en als de vis zich wat aan het 
oppervlak beweegt is het een enorme vanger. Het 
patroon is van oorsprong afkomstig uit Wyoming, 
waarvan de naam van de ontwerper mij niet 
bekend is. Het oorspronkelijke patroon is door 
Ryan aangepast en als goede vliegbinder kan het 
patroon, en dan vooral de bodykleur, naar wens op de insectenwereld van het water waar je op gaat vlieg-
vissen worden aangepast. De standaard kleur van het hertenhaar voldoet in onze regio goed, alhoewel ook 
een variatie met een zwarte body of een olijfkleurige body soms kan helpen om toch nog een vis aan de 
haak te krijgen als het echt niet wil lukken.

Hook: TMC 100 size 14-18
Thread: Ultra Thread 70
Abdomen: Tan Dry Fly Dubbing
Wing: Tan Antron
Hackle: Brown Dry Fly Hackle
of
Hook: Wide-gap dry-fly hook (here, a Daiichi 
1100), sizes 10-18.
Thread: Brown, 8/0 or 6/0.
Rib: Fine gold tinsel. 
Hackle: Brown. 
Body: Color to match the naturals. 
Wing: Elk or deer hair, cleaned and stacked.
Head: Thread and wing butts.
CDC
Hier wordt slechts een van de vele CDC-
patronen voor kunstvliegjes getoond. Er bestaan 
veel vliegen die gebruik maken van CDC (Cul de 
Canard) als basismateriaal voor het maken van 
onder andere de vleugels van de vlieg. De CDC-
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veertjes behoren standaard in een vliegbinders-
doos te zitten en mag zonder uitzondering tot 
het beste materiaal worden gerekend als het gaat 
om het imiteren van de vleugels van een insect. 
De CDC-veertjes zijn van oorsprong afkomstig 
van de achterzijde van een eend. Deze veertjes 
bevatten en zijn verzadigd van natuurlijke oliën 
waarmee zelfs de grootste vliegen op het opper-
vlak van het water kunnen blijven drijven. De 
CD-veertjes kunnen dan ook voor de meest 
uiteenlopende droge vliegen worden gebruikt, 
evenals voor de aan de oppervlak drijvende en soppende vliegen. Ze worden dan ook zowel als body, als 
hackle of als staart ingezet. Wel is aan te raden om de goede CDC-veertjes aan te schaffen om de kunst-
vliegjes te binden. Alleen dan krijg je de vlieg die je wenst. Peter kan je hier alles over vertellen.

Woolly Bugger
Sommigen zullen zeggen date r geen beter vangende kunstvlieg op de wereld is dan een goed gebon-
den Woolly Bugger. De vlieg doet het vaak erg goed en wordt gevist als een streamer. Het is een vlieg 
die ik vrijwel altijd bij de hand heb en waar baars, snoek en kopvoorn niet van af kunnen blijven. Kijk 
wat deze vlieg doet in het water als je langzaam of snel vist en hoe een vis deze vlieg pakt. Een sensatie 
om te zien. Naast de Pheasant Tail voor de meest uiteenlopende vissoorten en daarom ook mijn meest 
toegepaste vlieg, komt de Woolly Bugger zeker op de tweede plaats als het gaat om het bevissen van 
roofvissen. Een vlieg die niet mag ontbreken in de vliegendoos is mijn mening.
Origineel
Hook: Dai-Riki #700 Size 10
Bead: Cyclops Wapsi 5/32 Gold Bead
Thread: UTC Brown Olive 140
Body: Lead wire .02 wt / Chenille (olive)
Hackle: Whiting Bugger pack
Tail: Marabou olive blood quill
of
Hook: Allen s402 #6
Body: Black/Red Chenille
Thread: UTC ultrathread Black 70
Ribbing: UTC Ultrawire, Copper-Brown, BR
Hackle: Black Schlappen Hackle
Tail: Black Marabou

Veel succes in onze wateren...................
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SportvisserijMidWestNederland

JOUW HULP IS WELKOM!
Laat ons weten of je wilt helpen. Neem contact 
op met de coördinator vislessen van Sportvisserij 
MidWest Nederland.
Telefoon 0251 - 31 88 82 
of mail naar vislessen@smwn.nl
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DOEL VAN EEN VISLES
Kinderen een POSITIEVE ERVARING meegeven 
van het sportvissen.

Kinderen en leerkrachten INZICHT GEVEN in 
het leven van de vis en respectvol handelen.

Kinderen BEWUST MAKEN van de natuur om 
hen heen en hoe daarmee om te gaan.

GEZOCHT
VISCOACHES &
VISMEESTERS

DEEL JE
PASSIE VOOR 
SPORTVISSEN 
MET DE JEUGD 

Meer info op W W W.VISSENSCHOOL.NL
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MEDEDELING VAN DE REDACTIE
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Mededeling van de redactie: DDD-vergoeding

Als redactie, met goedkeuring van het bestuur, is besloten om een ieder die een 
artikel(tje) met minimaal 1 goede foto met een grootte van minimaal 1 Mb instuurt, een 
cadeaubon van Euro 20,00 ontvangt. Een cadeaubon die alleen op drie plaatsen binnen 
onze visgronden kan worden ingewisseld: Exclusive Flyfishing in Bussum, Hengelsport Het 
Gooi in Naarden en Patty’s Petshop in Huizen.

Deze geste is voortgekomen uit het feit dat de artikelen in ons visblad De Dansende Dobber vrijwel 
uitsluitend van enkele mensen kwamen, terwijl ons communicatiemedium feitelijk ”vóór-en-dóór” 
onze leden is bedoeld. Wij van de redactie hopen hiermee jullie inbreng te verhogen met stukjes van 
de leden zelf over hun viservaringen of anderszins dat voor iedereen aardig is om kennis van te nemen.

Wij hopen dan ook voor het volgende nummer, afgelopen nummer was nog minimaal,  meer inhoud 
te kunnen geven aan onze DDD.

Bij voorbaat dank voor jullie inzendingen. De deadline voor het volgende nummer van ons vereni-
gingsblad graag vóór 1 september 2019.

Digitaal of niet?
Zowel binnen het bestuur als buiten het bestuur loopt een discussie over de mogelijkheid 
om ons verenigingsblad De Dansende Dobber digitaal te laten gaan of niet.

Voorstanders zijn van mening dat wij moeten meegaan in de vaart der volkeren en ons verenigings-
blad alleen nog maar digitaal aan de leden moeten doen toekomen. Een extra argument hiervoor is 
dat wij als vereniging hiermee een besparing in druk- en verzendkosten kunnen bereiken. Een bijko-
mend aspect is dat de voorstanders aangeven dat de leden het blad in gedrukte vorm niet meer appre-
ciëren, en alleen nog maar van beeldscherm willen lezen of op de website gaan kijken.

De tegenstanders zijn van mening dat het laatste argument geen hout snijd: ons verenigingsblad wordt 
voornamelijk in gedrukte vorm gelezen en de meeste leden zitten niet te wachten op een digitale uit-
gave. Bovendien kan niet worden bewezen dat alle leden geregeld op de website kijken.

Een alternatief is een combinatie van beiden. Diegene die het blad digitaal en niet meer in gedrukte 
vorm willen ontvangen kunnen dat aangeven via een e-mail aan de administratie. Zij die niet reageren 
krijgen het blad gewoon in gedrukte vorm per post in de brievenbus.

Uiteraard zijn reacties van jullie kant welkom. Wij zien ze graag tegemoet: per post of digitaal. 
Voorlopig wordt De Dansende Dobber dit jaar nog per post verzonden.
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BERICHT KARPERCOMMISSIE

Beste Karpervissers,
In het weekend van 13-14-15 september organiseert de karpercommissie haar tweede 
wedstrijd. We hopen dat het net zo’n succes gaat worden als twee jaar geleden. De loca-
tie is natuurlijk de Naarden-Vesting. Schrijf je uiterlijk voor woensdag 4 september 2019 
in om een plekje te bemachtigen. De inschrijfkosten zijn 50,00 Euro per koppel. Hieronder 
beknopt de regels van de wedstrijd:
1. Maximaal 12 (twaalf) koppels;
2. 2 (twee) hengels per persoon;
3. Week voor aanvang loten (Engels loten);
4. Voeren is toegestaan;
5. 19.00 uur mogen de eerste rigjes het water in;
6. Één van de twee vissers moet lid zijn van HSV Naarden-Bussum.

De regels met betrekking tot de prijzen zullen tijdens de loting bekend gaan worden! De 
voornaamste reden dat wij deze wedstrijd organiseren is om te kijken hoeveel vissen wij 
kunnen matchen met al de uitgezette vissen en om er een gezellig weekend van te maken 
met vissers die deelnemen aan deze wedstrijd.

Met vriendelijke groet,
De Karpercommissie 

Even voorstellen
Een jaar geleden ben ik eens gaan vissen met Paul Nachtegaal. Zittend op mijn stretcher 
vroeg ik hem eens nieuwsgierig, zeg jij zit toch bij de karpercommissie? Ik wil mij na al die 
jaren wel eens gaan inzetten voor de visvereniging.

Sinds het jaar 1988 ben ik samen met de familie in t gooi terecht gekomen en vanaf dag één aan 
het vissen geslagen. Eerst met de vlok en pen op karper in de vele siervijvers die t Gooi rijk is en 
later ook de roofvis en het statisch vissen op karper en dan met name in de mooie vesting! Wat 
een beeldschoon water is dat! Ondertussen is de horizon flink verbreedt, zo vindt ik het ook heer-
lijk om met de bellyboot de rivier op te gaan of, en dan toch weer de karper, het method feeder 
vissen. Na al die jaren word het tijd om mij actief in te gaan zetten voor de vereniging destemeer 
omdat de vereniging in samenwerking met een aantal proactieve leden in 2006 een fantastisch 
project zijn gestart die in mijn optiek ook net optijd kwam. Ik kan mij goed herinneren dat ik na 
schooltijd over de wallen liep en onze vriend karper in grote getalen zag liggen in de voorjaarszon 
maar dat werd steeds minder. Ook het vangen was nagenoeg over maar dankzij dit project is het 
weer mooi vissen in de vesting. Het blijft wel de vesting dus je blijft er hard voor moeten werken 
maar de aanhouder wint! Dus toen Paul onlangs vroeg of ik interesse had om bij de karpercom-
missie te komen was de keuze snel gemaakt, jazeker zei ik Graag zelfs, op deze manier blijft het 
project leven en kunnen we hopelijk vooral het terugmelden nieuw leven inblazen want deze terug-
meldingen zijn cruciaal om de vis te blijven monitoren! Blijven melden dus op karpercommissie@
hsvnb.nl
Mvg, Michiel
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SPORTVISSERIJ 
LOODVRIJ

Een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je 
natuurlijk voor een schoon watermilieu. Lood hoort daar 
niet in thuis, want dit metaal is vervuilend en ongezond 

voor mens en dier. Sportvisserij Nederland zet daarom in op 
het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een 

loodvrije hengelsport te komen.

Ga naar www.sportvisserijloodvrij.nl 
voor meer informatie en een overzicht van loodalternatieven.
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Voor al uw  
hengelsport artikelen 

De gezelligste 
Winkel in  
Het Gooi  

waar 
de koffie  

altijd klaar 
staat 

 
 
 

Burg. Visserlaan 8 
1411 BS  Naarden 

 
035-7857854 

 



NIEUWE BUITENBOORDMOTOR NODIG?

Brouwerwatersport
Het betaalbare watersport adres!

Brouwerwatersport

De Steiger 187

1351 AT Almere Haven

T  +31 (0)6 53 64 11 90

E  info@brouwerwatersport.nl

I   www.brouwerwatersport.nl

www.brouwerwatersport.nl

Brouwer Watersport Almere
Het goedkoopste adres voor uw 
buitenboordmotor en rubberboot!

Buitenboordmotoren
Yamaha , Mercury , Honda , Tohatsu , Evinrude en 
Suzuki buitenboordmotoren voor de beste prijzen.

Rubberboten
Ook voor uw Zodiac , Mercury / Quicksilver en Honwave 
rubberboot bent u bij ons aan het juiste adres.

Vele tevreden klanten gingen uw voor.

Kortingen oplopend tot wel 30%
Hét adres voor 

zowel nieuwe als 

gebruikte boten

en motoren!
Voor de openingstijden, zie onze website.
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