De Kneiter.
Volgepakt, met ik weet niet wat, stond ik op zaterdagmiddag 15 september 2012 op de
verzamelplaats in Amstelveen. Begroetingen over en weer met de mannen die je bijna een jaar
niet gezien had. Dit was de start van de vliegvisvakantie bij Inverpolly boven in Schotland.
Gezien de hoeveelheid spullen die iedereen meenam had dit meer weg van een topexpeditie
van zes maanden naar de Himalaya. Bier, wijn en jus waren al ingeslagen evenals veel
producten die in het Engels te moeilijk zijn, zoals bijvoorbeeld potatoepowder. Voorje het
weet loopje buskioiid in de pan te weipen en sta je in één keer boven op de berg uit te
wasemen. Even passen en meten bij het inpakken (later bleek een spinhengel toch nog
gesneuveld te zijn) en op naar de boot in IJmuiden.

Het was prachtig en instig weer. De bootreis verliep van ook op golfrolletjes. Nog wel even
twee flessen single malt ingeslagen (aanbieding 2 halen minder betalen voer ik als smoes aan)
en vroeg op stok. Een uur of twee zal ik maar zeggen.
Na het verlaten van de boot, een paspoortcontrole en een strenge blik in de auto was het
motto: "Even links oriënteren" en "Zadel de kippen, oefening stofwolk". In een treintje als
een trein naar Invemess. De reis ging via Perth en Edinbrough en dat is op zich al een
belevenis. We passeerden onder weg naar Invemess bekende zalmrivieren als de River Tweed
en de River Spey. Een tussenstop werd gemaakt bij het plaatsje Pitlochry, alwaar wij ons
tegoed deden aan een heftige lunch.

1

Gauw even de benen strekken en direct weer verder naar de boodschappenstop in Invemess
bij een megastore. Daar was het inslaan van de rest van het eten zoals vlees, groenten en
water. Wij veivolgden onze weg naar Ullahpool, alwaar de weg schuin omhoog leidde naar de
wat minder toegankelijke oorden. De weg wordt ineens smal en over de resterende vele
kilometers zijn er "passing places".
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Nog voor het donker is aniveren wij bij de lodge, welke is gesitueerd vlak bij de monding van
de rivier "Polly". Vlug alles uitladen en in de koeling, vriezer of opslagruimte. De visspullen
konden meteen in de grote schuur, waarbij iedereen gelijk zijn plek markeert. Ik zal hier niet
verder over uitweiden. De pan met erwtensoep werd opgewarmd en de rookworsten ki'egen
een sauna aangeboden. Ondertussen werd geklonken op de behouden en voorspoedige reis.
Na dit mini-diner nog een enkele versnapering van het land van herkomst en te bedde.
De eerste dag had ik mij voorgenomen met Jan mee te gaan. Jan doet wel eens aan vliegvissen
maar is meer een man van de pluggen en de spinners. Jan ging akkoord en wij togen naar een
meertje om op forellen te gaan spinnen. Met de roeiboot naar de wateiplanten en daar het
aanlegtouw een beetje aan de planten vast proberen te haken. Er stond een aardige bries maar
dat kon de vangsten niet weerhouden.
Na enkele forelletjes en ander gespuis kreeg ik aan de andere kant van het meer op een
bovenloopje ineens een beuk aan de spin. In een supertempo vloog de lijn om Jan en mij heen.
Ja, hoor een zalm van circa 50 a 55 centimeter. Hij liet even zien hoe je het een paar
volwassen mannen knap moeilijk kan maken. Hij racete zich gelukkig vanzelf naar ons toe.
Jan ki'eeg deze knaap/ dame toch nog met een snoekduik te pakken. Daama moesten wij de
hengels en draden ontwarren. Het had meer weg van een Japanse puzzel. Voldaan gingen wij
terug voor een middagmaal.
Weinigen hadden daarbij iets spectaculairs te melden. Er was weinig tot geen water gevallen
en de rivier stond op laag water.

Na de lunch begon het echte klimwerk. Ik liep achter Jan aan de heuvels op om zijn speciale
plekken te bereiken. Hevig zwetend keek ik ineens naar een prachtig stuk rotsen aan zee.
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