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Informatie over lijnen en lussen staat uitstekend beschreven in hoofdstuk 6 van het boek “Vliegen… 
Vangen … Vissen” van Henk Peeters. We gebruiken dit boek als leidraad bij dit onderwerp. En verder 
het prima artikel “meten is weten” van Hans Bock in de Nederlandse Vliegvisser nummer 120.  

vliegenlijnen 
Er zijn tegenwoordig erg veel verschillende soorten vliegenlijnen te koop, maar de belangrijkste 
soorten zijn: 

1. Drijvende lijn 
2. Intermediate lijn (zinkt langzaam en blijft bij binnen strippen op dezelfde diepte lopen) 
3. Zinkende lijn  
4. Zinktip lijn (alleen de tip zinkt) 

De eerste drie soorten lijnen zijn verkrijgbaar in WF (Weight Forward) of DT (Double taper) opbouw, 
een zinktip lijn is altijd van het type WF.  
De meeste lijnen hebben een gevlochten kern, goedkopere lijnen hebben soms een kern van nylon. 
Van Intermediate lijnen bestaat ook een doorzichtige soort, de glaslijn. Deze heeft geen kern. 

Naast het type lijn is het gewicht van de lijn van belang (de aftma-klasse). Dit gewicht moet 
afgestemd zijn op de hengel. In het algemeen kun je op een aftma 5 (#5) hengel een DT5, een WF5 of 
een WF6 lijn gebruiken. Met WF lijnen kun je vaak een klasse hoger/zwaarder gaan dan de hengel. 
Het beste is om het zelf uit te testen.  

Al je alleen op voorntjes in de polder vist of op forellen in de Belgische en Duitse riviertjes, is een 
drijvende DT-lijn voldoende: je hoeft geen grote afstanden te werpen, hij presenteert beter (kletst 
minder op het water), je kunt er beter rolworpen mee maken en je kunt een DT-lijn aan twee kanten 
gebruiken. Je kunt er dus twee keer zo lang mee vissen als met een WF-lijn. Voor hengels tot #4 
gebruik ik zelf alleen drijvende DT- lijnen. 

Pas als je op forelvijvers, reservoirs, groter stromend water of op zee gaat vissen, dan komen de 
andere soorten lijnen ook in beeld. Om afstanden te werpen is een WF lijn het meest geschikt. 

Onderhoud van vliegenlijnen 
Als de vliegenlijn door het vissen vuil is geworden of als je een tijd niet met de lijn vist, neem dan de 
volgende stappen: 

1. Wrijf de vliegenlijn schoon met een natte doek of washand. Als je hiervoor een  lichte kleur 
doek of washand neemt, dan kun je aan de strepen meteen zien hoe vuil de lijn was. 

2. Wrijf de vliegenlijn droog met een oude theedoek. 
3. Doe een klein beetje ‘vliegenlijn dressing’ op een droge zakdoek en wrijf de lijn daarmee 

zuinig in (ik gebruik al jaren Tiemco Fly Line Dressing). 
4. Eventueel om te voorkomen dat de vliegenlijn gaat kringelen (geheugen krijgt): spoel de lijn 

op een groot wiel of leg hem afgerold in een A4-doos, zodat de spanning eraf is. 
5. Bewaar vliegenlijnen (al dan niet op de reel) altijd in het donker, want door licht (UV-straling) 

verouderen ze het snelst.  



Lussen aan lijnen 
De duurdere vliegenlijnen worden vaak met een lusje geleverd, tenminste aan de voorkant en als je 
geluk hebt ook aan de achterkant. Als er geen lussen aan je vliegenlijn zitten, of een lus is versleten, 
dan zijn er verschillende manieren om er een lus aan te maken, bijvoorbeeld: 

1. Met een kousje 
2. Een lus smelten met krimpkous 
3. Een lus van/met de gevlochten kern maken (werkt alleen voor lijnen met een gevlochten 

kern) 

 We zullen op deze avond alle drie deze manieren demonstreren. Neem zelf je lijn mee als er nog een 
(nieuw) lusje aan moet. 
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