
Vliegvissen in Slovenie,Bled, Sava river.


Op 19 mei 2017 maak ik kennis met Matej van de flyfish 
shop bij het Panoramahotel aan het meer van Bled.

Matej stelt me voor aan mijn gids, een wat oudere man, 
lid van de Bled visclub en zeer ervaren, maar vooral een 
man met geduld, wat mij zeer welkom is gezien mijn 
onervarenheid. Ik betaal deze gids niet de normale €180 
maar €120 voor de hele dag. We zoeken wat vliegen uit 
en ik betaal de dagvergunning van €45. 

Morgen 20 mei om 08.00 uur zullen we starten: Vier uur 
lang vissen in de ochtend (8 tot 12 uur), vier uur in de 
middag/avond(17.00 tot 21.00 uur). Het is de volgende 
ochtend, ik ben vroeg wakker. De gids haalt me op en 
brengt me naar een deel van het stroomgebied van de 
Sava. Het is stralend weer, nauwelijks wind en een 
mooie 30 graden celcius.

We zoeken een plekje vlak bij de brug achter een 
waterdam van de Trophee strook, net naast het deel 
waar mijn dagvergunning niet geldt (zie onder bij rood 
op de kaart) De bodem is van ronde steen en keitjes en 
het water is glashelder.  Ik zie wat witte vliegjes onder de 
bomen langs de kant. We zoeken uit de doos een 

bijpassend vliegje. We zien wat regenboogforellen en wat vlagzalm. Er schijnt ook wel gewone 
zalm te zitten maar die vangen ze alleen in de winter. Nu zit de zalm achter de watervallen, zegt 
mijn gids. 

In mijn waadpak loop ik de rivier in. Mijn gids vist zelf niet en concentreert zich op de instructies 
voor mij.  Een strook langs de kant is wat dieper, ca 1 tot 1,5 meter, de rest is ca 30 cm. 
Daartussen zien we de meeste vis. In de ochtend vang ik er een stuk of vier en verspeel er zeker 
zes. Omdat het catch and release gebied is, vissen we zonder weerhaakjes en is een net niet 
nodig. Het water stroomt snel dus we zoeken stukken met vis waar je toch de vlieg goed kunt zien 
drijven. We vissen allleen met droge vlieg. 


Hier zie  je de selectie vliegen waar ik mee gevist heb.  Ze 
worden in de winkel verkocht voor €1,75 per stuk. Behalve de 
red tail (verspeeld) zijn het allemaal lichtgekleurde  droge vliegjes 
met een kleine body.  De blauwe vlieg was eerst wit maar zit vol 
droogpoeder waardoor de kleur is veranderd. Het is half elf in de 
ochtend. Ik heb vier mooie forellen gevangen en voorzichtig 
teruggezet. Op de eerste stek bijt de vis nu niet meer. We 
verkassen een keer maar dat is geen succes. De vis is er wel 
maar taalt niet naar onze vliegen, ook al wisselen we steeds van 
vlieg. Natte vliegen, nimphen en dergelijke heb ik wel bij me maar 

worden door mijn gids niet gekozen: een echte purist. Pauze van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Om 17.00 uur proberen we het weer, op nog een andere stek maar ook 
dat gaat niet goed: na de vangst van een paar forellen het levert alleen vis op die met ons speelt 
in plaats van andersom. We gaan terug naar de eerste plek van de ochtend, en nu is het al een 
uur of half acht in de avond. Opeens beginnen de forellen hoger te zwemmen, azen op mijn vlieg 
en ik heb mijn eerste  van deze vooravond alweer te pakken. Waarom stijgt de forel? We zien zelf 
nog geen vliegen boven het water komen in de beginnende avondschemer, maar de forellen 
verwachten ze wel: na de derde forel van formaat zien we de vliegjes (of zijn het mugjes?) ineens 
boven het water dwarrelen. Het gaat nu hard: Ik vang nu de ene forel na de andere. We moeten de 
vlieg vaak droog slaan en met silicone en zwart droogpoeder weer drijvend maken. Bij het laatste 
uurtje binden we snel een vliegje aan met een roze bovenkant, die is beter te zien. Ik werp schuin 
vooruit en schuif steeds een beetje door. Er zit enorm veel vis en we zijn helemaal alleen. 
Geweldig om de vis te zien stijgen en naar de vlieg te zien happen. Wat een sensatie. Alle  
aanslagen zijn voor in de bek van de regenboogforellen die overigens bij het binnenhalen over een 
behoorlijk uithoudensvermogen blijken te bezitten. Mijn voor een prikkie gekochte oude Atma 5/6 
hengel is echter meer dan voldoende en ik kan er goed mee uit de weg. Totale score zeker 25 
forellen en van mooi formaat! 




Dit was mijn eerste dag vliegvissen. Gelukkig had ik een uitstekende gids die eigenlijk meer mijn 
leraar was bij het werpen, de vliegkeuze en de locatie. We hadden allebei een topdag en veel 
schik samen. Een goede beslissing om dit zo te doen. De Sava is een kristalheldere rivier. 
Vliegvissen kun je hier zoals vliegvissen is bedoeld! Mijn polyester waadpak van zes tientjes bij 
Tackle functioneerde ook prima.

Ook dank aan Frie Vermeulen van de Daddy Long Legs vliegvisclub in Breda die mij geduldig 
heeft voorbereid, voorzien heeft van vliegen, kennis en zijn inspiratie!

Nu ben ik voorgoed verkocht aan het vliegvissen.  Jan de Werd.


