
3e selectie wedstrijd NK vliegvissen 2018, Schellinkhout. 

 

Opnieuw een hete selectiewedstrijd, zuid-Europese weersomstandigheden die deze zomer 
beheersen, die startte met loting en briefing. 

 

Jan en ik waren de laatste die loten, ruim op tijd. De briefing stond vooral in het teken van de hitte, 
zorg goed voor jezelf, drink voldoende en smeer je in met zonnebrand. 

Om 9 uur start de wedstrijd, de eerste vissers gaan voorzichtig het water in, of vissen vanaf de kant 
om de aanwezige vis zo min mogelijk te verstoren. Ik als 2e visser mag na een half uur het water in. Ik 
heb de 1e visser lang geobserveerd om te kijken welke plekken hij laat liggen en waar hij veel vangt, 
maar veel vangt hij niet.   

De eerste plek die ik bevis met mini nimfjes levert niks op, teleurstellend. Ik had er meer van 
verwacht.  

Dan maar wadend zoeken naar vis; ik pak een prachtige voorn, maar dan blijkt dat m’n nimf een 
weerhaak heeft. De hoofdscheidsrechter erbij, die keurt mijn vis af. Ja dik balen; hoe komt zoiets 
nou?  

De week ervoor hadden we proef gevist in Schellinkhout en toen had ik wel met weerhaak gevist. 
Blijkbaar is toen een van die nimfen in m’n doosje met weerhaakloze vliegen terecht gekomen. Ik 
krijg te horen dat er helemaal geen haken met weerhaak aanwezig mogen zijn in mijn vis outfit aan 
de waterkant. Een doosje met mogelijk verdachte vliegen worden bij de hoofdscheidsrechter 
ingeleverd, die krijg ik vanavond weer terug. 

 



De hitte wordt langzamerhand verzengend, gelukkig heb ik een paraplu meegenomen, en zit ik zo in 
de schaduw.  

Bij het wisselen van vak wordt soms wat informatie uitgewisseld, hoeveel heb jij gevangen, welke 
vlieg gebruik je, etc. Het mag niet, maar zelfs een non-fishing captain vraagt info aan het ene teamlid 
en deelt dat met de ander. Ook waar, op welke plek de vis zat in de vorige manche is onderdeel van 
deze info. 

Ik vis met een 1tje, met twee of drie nimfen, maar met die heel dunne leaders, 0,06, gooi je de boel 
snel in de war. Heel kleine nimfjes, haakje 20 en 22, met een tungsten kraaltje, wat bindmateriaal en 
verder niks, soms een natte vlieg of spidertje.  

Uiteindelijk vang ik 3 vissen. Als de wedstrijd eindigt zie naast me ik Bram Zanis een dansje in het 
water maken. Hij heeft een mooie eindspurt ingezet wat hem de 4e plaats in de daguitslag oplevert, 
en hij consolideert zo z’n 1e plaats overall. 

Als team zetten we een betere prestatie neer dan de afgelopen wedstrijden Ger 33e, Martin 35, Ben 
36, en Jan 37.  

Op naar de Merwede. 

Ben Quispel 

 

 







 


