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Dubbel succes
op de vijvers van
Sankt Meinolf.

Tekst & foto’s Rudy van Duijnhoven

Nieuwe wateren
voor de vliegvisser

In het voorjaar van 2012 zijn er in het Sauerland een aantal nieuwe wateren beschikbaar
gekomen voor de vliegvisser. Het gaat om 22 kilometer aan beken en beekjes; een uitdaging
voor de vliegvisser die van een indianenvisserij houdt!

D

e Lenne had, voordat de problemen met de aalscholvers
ontstonden, een uitstekende roep in Duitsland en de
Benelux als een water waar je niet alleen behoorlijke aantallen vlagzalm kon vangen, de vissen hadden vaak ook een mooi
formaat. De bovenloop van de Lenne heeft minder te lijden gehad
van het ‘zwarte doodseskader’ en hier vang je nu diverse soorten
forellen van een mooi formaat, terwijl ook de vlagzalm hier nog in
behoorlijke aantallen aanwezig is. De Lenne is tussen Schmallenberg en Winterberg vier tot zeven meter breed, ze stroomt hoofdzakelijk door weilanden maar wat meer beboste gedeelten zijn ook
aanwezig. Langs de oevers staan veel struiken en bomen zodat je
vooral zijwaarts, laag over het water zult moeten werpen. Stroomopwaarts lopend plaats je je droge vlieg of nimf op alle interessant
lijkende gedeelten of daar waar je vis ziet stijgen. Stroomafwaarts
vissen met een nimf of natte vlieg kan ook, maar de vis heeft je
dan wel sneller in de gaten. Op het gedeelte van drie kilometer
worden per dag twee of drie vliegvissers toegelaten, zodat er voor
iedereen meer dan voldoende ruimte is; het reserveren van een
dagvergunning is gewenst. Genieten van de natuur en van de
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prachtige regenboogforellen, beekforellen en zelfs bronforellen die
je hier kunt vangen, dat is wat hier op de eerste plaats komt.
In alle rust
De boven- en ondergrens van het gedeelte waar gevist mag worden zijn duidelijk aangegeven met bordjes. Vanaf de bovengrens
mag de volgende tien kilometer niet gevist worden. Dit gedeelte
wordt gebruikt als kinderkamer voor de stroomaf gelegen stukken.
De grote vissen trekken hier naar toe om te paaien, de kleine vis
kan hier in alle rust opgroeien en, wanneer ze tot een mooi formaat uitgegroeid zijn, eventueel stroomafwaarts trekken naar die
gedeelten waar wel gevist mag worden.
Toen ik hier op Koninginnedag onderweg was met Mirjana Pavlic
stond het water nog circa dertig centimeter lager dan normaal. De
afgelopen winter is er in het Sauerland erg weinig neerslag gevallen met als gevolg dat het ‘geraamte’ van de beek duidelijk zichtbaar was. Toch zijn er voldoende diepe geulen en poelen waar de
vis een schuil- en standplaats kan vinden. Doordat de watertemperatuur nog laag was kwamen er nauwelijks insecten uit, zodat

In de bovenloop van de Lenne kun je
ook mooie bronforellen verwachten.

het vissen met de nimf de aangewezen methode was. Later in
het seizoen komen er hier wel mooie hatches voor, dus houd ook
de dozen met droge vliegen bij de hand! Een kort model vliegenhengel is hier het aangewezen middel om tot goede worpen en
de nodige gehaakte vissen te komen, hengels met een lengte
van zeven tot acht voet (2,10 tot 2,40 meter) voor de lijnklasse
#2 – 5 zijn dan ook ideaal. Met langere hengels is het moeilijker
manoeuvreren en werpen langs de rivier. Voor het oog van mijn
camera’s ving Mirjana hier prachtig getekende en gekleurde
regenboogforellen en bronforellen, de absolute topper was echter
een beekforel van bijna vijftig centimeter die de nimf pakte op een
plek waar een zijriviertje samenvloeide met de Lenne.
Kort en licht
Andere wateren die beschikbaar gekomen zijn voor de vliegvisser
betreffen de Latrop, eveneens bij Schmallenberg, de Hoppecke
bij Brilon en de Hirschberger Bäche in het natuurpark Arnsberger
Wald bij Warstein. Deze beken zijn gemiddeld nog wat smaller dan
de bovenloop van de Lenne, je kunt er ook met nog wat kortere
en lichtere hengels vissen. Bij alle wateren geldt dat alle gevangen
vissen direct weer teruggezet moeten worden. Dood je een vis om
deze later klaar te kunnen maken voor de tafel, dan is het vissen
voor die dag afgelopen. Dagvergunningen voor de beschreven
wateren kosten tussen de 35 en 50 euro per dag, stuur je de kaart
waarop je je vangsten in dient te vullen retour samen met het
ongebruikte markeerband (wat betekent dat je alle vis teruggezet
hebt), dan krijg je vijf euro retour bij de volgende bestelling of
aanschaf uit de webshop of winkel van Flyfishing Europe.
De twee vijvers bij het voormalige jachtslot Sankt Meinolf zijn
onlangs uitgediept en er is rondom meer ruimte geschapen om
te werpen. Deze vijvers worden gebruikt voor de vliegviscursussen van Flyfishing Europe, maar je kunt ze ook voor een periode
van vier uur bevissen. De rest van de visdag is dan gereserveerd
voor de nabij gelegen Hirschberger Bäche. Schrik niet van het formaat van de forellen die je hier kunt vangen, er zwemmen beekforellen en bronforellen tot zeker 60 centimeter lang, de grootste
regenboogforellen zijn nog zeker tien centimeter langer. Stuk
voor stuk plaatjes van vissen in een prima conditie, met de nimf
en de droge vlieg wisten Mirjana en ondergetekende er een
mooi aantal te verleiden, maar het bleek geen slecht idee

Precies werpen is op dit type wateren
belangrijker dan afstanden werpen.

om regelmatig van vlieg te wisselen; ze leren snel… Het Sankt
Meinolf is tegenwoordig in Nederlandse handen, er is een hotel
in gevestigd met een dertigtal kamers plus een restaurant met
een uitstekende keuken. Er worden in Sankt Meinolf regelmatig
exposities en speciale evenementen gehouden, verder is het een
vaste pleisterplaats voor veel dagjesmensen die komen wandelen
en fietsen in de schitterende natuur rondom de Möhnesee.
Informatie
Nadere informatie over de wateren, de minimummaten, de kosten
voor de vergunningen en de reglementen zijn te vinden op: www.
flyfishingeurope.de/de/fliegenfischen-an-unseren-gewaessern/
index.html. De vergunningen kunnen gereserveerd worden bij
Flyfishing Europe, Linkstrasse 27, 59519 Delecke, Möhnesee,
Duitsland; tel. +49 2924 – 87 43 0, fax +49 2924 – 87 43 28,
email: info@flyfishingeurope.de.
Adres Hotel Restaurant Sankt Meinolf: Wilhelmsruh 1, 59519
Möhnesee, Duitsland; tel. +49 – 2924 – 87 89 70, email: info@
sanktmeinolf.de, website: www.sanktmeinolf.de. Bedenk wel dat
je rond het hotel niet of nauwelijks ontvangst hebt met je mobiele
telefoon, je kunt als gast wel beschikken over draadloos internet. Een overnachting in een
eenpersoons kamer komt op
55 euro, een tweepersoons
kamer kost vanaf 90 euro
per nacht.
Rudy van
Duijnhoven

De bruine forellen op
de vijvers worden
‘seeforellen’
genoemd.
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