The winner takes it all...
Begin mei ben ik gaan fietsen met mijn echtgenote, Brigitte. Meestal leiden onze tochten langs een
aantal watertjes zodat ik eens kan kijken of er eentje tussen zit waar ik op kan gaan vliegvissen. Deze
keer was het niet anders. Ik had een pauze gepland op de brug over de Oude Maas te Ohé en Laak.
Eenmaal daar aangekomen, vlug een blik in het heldere water geworpen, ...
Mijn mond viel open van verbazing. De hele strook links en rechts van de brug lag vol met brasems.
En dan begint het onrustige gevoel bij mij te komen.
Hier moet ik op kunnen vissen en liefst zo vlug mogelijk!!!!! Dus snel naar huis fietsen, (tocht
ingekort ) vlug avondeten, vliegvisspullen inladen en volle vaart terug naar de veelbelovende stek.
Ik zag ze me er al uittrekken, alhoewel ik toch over het laatste flink twijfelde. Immers zien paaiende
vissen je vliegen vaak helemaal niet zitten. Onder het motto 'niet geschoten is altijd mis' reed ik naar
bovengenoemde brug.
Aangekomen, koffer geopend en toen begon het... Bij het aantrekken van mijn waadschoenen, trok
ik een veter stuk. Gelukkig had ik reserveveters bij. Oef! Helaas zonder plastic kapje op het uiteinde.
Dan maar prutsen met het onthaaktangetje om de veters te kunnen rijgen. Alle mogelijke goden
aangeroepen en uiteindelijk toch gelukt. Pff, hindernis genomen. Dan hengel opgetuigd en met
gezwinde tred richting water. Het feest kon beginnen, althans dat dacht ik.
Bij de tweede worp vloog mijn beetverklikker toch wel erg ver weg, vond ik. Tot mijn ontzetting zag ik
dat de leader, quickjoint en beetverklikker op het water dreven en gelukkig achter een tak bleven
hangen. Een ongemakkelijk gevoel begon de kop op te steken. Dan maar tussen de brasems het
water in. Die leken het niet erg te vinden want ze zwommen even opzij en bleven gewoon liggen. Bij
het recupereren van mijn vistuig zag ik dat de sleeve van de quickjoint gespleten en broos geworden
was. Dat verklaarde het een en ander.
Eenmaal terug op de kant begon ik de zoektocht in mijn vest naar een quickjoint of sleeve. Niet te
vinden. Enkele verwensingen, later terug naar de auto. Daar had ik al vlug het materiaal gevonden.
Weer naar de stek in zeven haasten en de volgende worp ingezet ... Er stond een miezerige struik
achter me, en ja hoor die had ik vakkundig gehaakt bij de achterwaartse worp. Met twee nimfen nog
wel!!! Na gesakker en gepruts, nimfen losgeknipt, en maar weer een nieuwe tip eraan gebonden.
Volgende poging, meteen RAAK!!! Die brasem was toch wel echt sterk zeg, waarschijnlijk vals
gehaakt want in geen tijd stond ik weer te staren naar een stukje tippet van 50 cm. Dus volgende
knoopwerk en gevloek op de agenda ... Hup, klaar dus verder vissen!
Na enkele worpen liep een van de twee nimfen vast met als resultaat, ja hoor, volgende lijnbreuk.
Die stek leek wel behekst, dus verkaste ik met de moed in de waadschoenen naar een ander stukje
water. Daar kreeg ik meteen beet. Aan de dril te zien had ik deze 'platte' wel goed gehaakt. Ik begon
al stilaan victorie te kraaien, maar Murphy gooide roet in het eten, want wat kon misgaan, gebeurde,
en ook deze vis schoot los. Gelukkig zonder lijnbreuk. Verdorie, ik vertikte het op te geven. Dan
kennen ze me nog niet….
Na enkele worpen, weer eentje los en daarna nog een. Blijkbaar weer lijnzwemmers en vals haken.
Een mens zou voor minder een offer aan St. Petrus brengen.
Stilaan begon het te schemeren. Toch nog maar eens langs de andere oever proberen. En ja hoor,
eindelijk eentje goed gehaakt en die ik kon fotograferen. Hèhè, wat een opluchting en plots was alle
frustratie en ellende weg. Met een goed gevoel reed ik een half uurtje later huiswaarts. Blij dat ik niet
opgegeven had. In ieder geval een vis met een heel verhaal. Ik zal hem niet vlug vergeten.
Ik wens jullie allen de komende tijd strakke lijnen, weinig lijnbreuken, heel veel geduld en
doorzettingsvermogen, veel aanbeten en hopelijk tot gauw ergens, liefst aan de waterkant.

Enne denk eraan, het kan vriezen en het kan dooien, zoals bovenstaand verhaal duidelijk maakt.
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