
Vliegbindavond 07/02/2008 

 
Na onze winterstop van 2 maanden was het toch een beetje moeilijk om weer in de 
pen (of moet ik zeggen het pc-klavier) te kruipen, toch is het me gelukt !! 
Het thema van de avond was verzwaring in alle mogelijke vormen en toepassingen. 
Als binder was er niemand minder dan onze eigenste zwaargewicht (niet letterlijk te 
nemen) vliegvisser nl. Guido Vinck. Gesteund door o.a. onze andere ‘speerpunten’ 
Ward, Steven en Gino (die nog verschillende andere vliegjes uit hun vice ‘toverden’), 
werd het weer een zeer leerrijke avond. 
 Het was ook de eerste avond van de herschikking van de tafel nl. voor de 
beginnende collega’s vliegbinders wordt een deel van de tafel voorbehouden en 
onder deskundige begeleiding van Ronny Desmedt worden de ‘nieuwkomers’ de 
eerste knepen van het vliegbinden aangeleerd.  Bij deze verslagen zal er dus steeds 
één vlieg worden besproken die essentieel in elke vliegvisdoos dient thuis te horen. 

 
Ziehier een fotootje van onze beide grootmeesters. 
 
 
 
 
 
 
 

Genoeg inleiding, laten we maar direct met de deur in huis vallen. 
 

De vlokreeft 
 

 
 
Benodigdheden : 
Haak : Kamasan B 100, 110 of Hayabusa 384 in de maten 10, 12, 14, ... 
Verzwaring : 2 lagen fijne looddraad en/of koper of tungsten parel 
Lichaam : dubbing type seals fur, squirrel fur of andere fijne (synthetische) dubbing  
in één of meerdere kleuren 
Binddraad : UNI 6/0 
Ribbing : nylon 0,22 of 0,25 mm  
Schildje : scud back van een stripje plastic, kan van verpakkingmateriaal.  
 
 
 



Werkwijze : 
 
Klem haak in vice en breng 2 lagen looddraad aan, zorg dat de onderste laag, aan 
voor-en achterkant  5 tot 10 toeren meer heeft dan de bovenste laag (deze komt in 
het midden te liggen), zodat je een conisch lichaam krijgt. Fixeren met secondelijm. 
Zet draad op en ga enkele malen over de loodlagen om deze definitief te bevestigen 
en vorm een mooi egaal lichaam.  
Ga met binddraad naar haakbocht en bindt achtereenvolgens een stukje nylon en 
een stukje op een punt geknipte scud back in. Plaats de dubbing op de 
binddraad en windt het lichaam spiraalvormig naar het haakoog toe. 
Trek de Scud Back over het lichaam naar het haakoog en leg deze vast met de 
binddraad. 
Maak spiraalvormige ribbings over het lichaam op regelmatige afstand van elkaar 
let daarbij wel op dat het schildje niet zakt aan één zijde en leg de nylon vast met de 
binddraad. 
Bindt een mooi kopje af, kam de dubbing uit en kleur het schildje of een deel van het 
schildje (voor bvb het hoofdje) met een viltstift. 
Héél goede vlieg te gebruiken in stromend water. 
Kan ook met een goudkopje vooraan gebonden worden (zie ook foto). 
 
De vlokreeft kan ook afgebonden worden met een nieuw speeltje nl. de Bidoz 
verzwaring (www.bidoz.com)  Ziehier een afbeelding : 
 

 
 
 
 
De vlieg die veel aandacht kreeg bij onze beginnende collega’s was de fameuze  
 

Red tag 
 



 
 
De Red tag is een allesvanger, een vliegje dat iedereen zeker in zijn voorraad 
vliegen dient te hebben. 

 
Benodigdheden : 
 
Haak : Kamasan B 170, 175 - Hayabusa 752, 761  in de maten 12, 14, 16, ... 
Lichaam : pauwenherl 
Binddraad : UNI 8/0 zwart 
Hackle : bruine hanehackle 
Staartje : Rode wol of floss 
 
Werkwijze : 
 
Klem haak in vice en zet draad op, breng deze naar de haakbocht toe en bindt een 
staartje in van rode wol of rode floss, waarna je één of twee pauwenherls inbindt.  
Windt de pauwenherls, samen met de binddraad, tot ongeveer een 2-tal mm voor het 
haakoog en zet de herls vast. 
Bindt een bruine hanenhackle in en windt die in drie slagen naar het haakoog toe. 
Het kraagje mag max. ‘openstaan’ afstand haaksteel/haakpunt.  Zet de hackle vast 
met de binddraad en maak een mooi kopje. 
Het mooi aflakken van het kopje beeindigd de red tag. 
 
Veel bindgenot, 


