LEADERS

LEADERS, vliegvissers raken er niet over uitgesproken. Ik heb zelf in de loop van de jaren
heel wat uitgeprobeerd, maar ben al snel weer teruggekeerd naar mijn eerste liefde de
getrokken fabrieksleaders “de knotless tapered leaders”.
Vooral bij het vissen op schuwe forellen voldoen deze leaders heel goed.
Laten we enkele voordelen van deze leaders op een rijtje zetten. Zeer regelmatige overgangen
van butt naar taper en vervolgens naar tippet. Dus een mooie, gladde overgang van dik naar
dun. Geen oneffenheden. Geen knoopjes waar vuil achter blijft zitten. Vrijwel onzichtbaar op
het water.
Als je een tippet-ringetje gebruikt kan je gemakkelijk je tippet vervangen, zonder dat je leader
ook maar een cm. korter wordt. Op deze wijze kan je zo’n leader lang gebruiken.
Natuurlijk heeft de getrokken fabrieksleader ook nadelen. De prijs kan een probleem vormen.
Voorts is een van de belangrijkste nadelen waar je in de praktijk tegen aan loopt het
“kringelen” van de lijn.
Dit een ongemak is, maar het is gemakkelijk op te lossen. Voor elk gebruik is het
noodzakelijk met een “lijnstrekker” de kringen uit de leader te trekken en deze weer recht te
maken. Ik gebruik daarvoor een - voor mij - onmisbaar tooltje van Jenzi en dat werkt perfekt.
(zie foto hierboven)
Het is in feite een soort leren etuitje aan de binnenzijde voorzien van schijfjes zwart rubber
van een (fiets?)band. Haal de leader onder druk hier een aantal malen volledig doorheen
en je zult zien, dat de kringen als regen voor de zon verdwijnen. Je kan gaan vissen !

Voor het vissen op witvis en in noodgevallen, maak ikzelf - in de caravan of aan de
waterkant - wel eens “furled leaders” en deze kosten bijna niets. Alleen wat tijd en centen
voor enkele meters monofil. Maar het maken van leaders is geen hobby van me.
Denk er wel aan, dat je je dan begeeft op het gebied van uitgebreide tabellen voor het maken
van getwiste leaders en een keuze zal moeten maken tussen verschillende materialen, zoals:
Nylon, Uni-Thread en Fluoro-carbon. Voer voor specialisten !
We kennen in Nederland een aantal specialisten. Theo v.d. Poll is op dit gebied een
bekende naam.
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