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Colofon vliegvisgroep “The Leader” 
 
The Leader is de vliegvisgroep binnen de Algemene Utrechtse Hengelaars 
Vereniging. ( AUHV ) The Leader is opgericht op 19 april 1993. 
 
Dagelijks bestuur: 
 
Wilbert Goes, beheerder website. 
Beverakker 10, 3994 EL  Houten, 030-6372414. 
e-mail: wgoes@hetnet.nl   
 
Tim de Wit, bestuurslid. 
Sneeuwgans 23, 3435 DL Nieuwegein, 030-8781646. 
e-mail: t.c.dewit@gmail.com  
 
Gerrit van Middelkoop, bestuurslid. 
Kraageend 8, 3435 VN Nieuwegein, tel. 030-6050307. 
e-mail: gerrit.vanmiddelkoop@telfort.nl  
 
Francesco Gentili, werpinstructie.  
Jachthoeve 28, 3992 NV Houten, tel. 030-2871898. 
e-mail: f.gentili61@gmail.com   
 
Carlo Rutjes, penningmeester. 
Secretaris Versteeglaan 8, 3451 XJ, Vleuten, tel. 06-10557015. 
e-mail: CarloRutjes@hotmail.com  
 
Ad Werdekker, redactie en ledenadministratie.  
Pol de Monthove 12, 3437 BK Nieuwegein, tel. 030-6090416. 
e-mail: adwerdekker@ziggo.nl   
 
Aanmelding lidmaatschap The Leader: 
 
Geef via de e-mail uw naam en adres door aan de ledenadministratie: 
adwerdekker@ziggo.nl en maak € 17.50  over op rekening van de penningmeester, 
629563691,  t.n.v. Carlo Rutjes inzake vliegvisgroep The Leader van de ABN-
AMRO-bank. 
Contributie voor de leden: € 15.00  per jaar. 
 

 
Vliegvisgroep-the-Leader.com 
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Geachte leden. 
 
Het jaar 2011 zit er weer bijna op. 
 
Het bestuur van The Leader wenst u allen een hele fijne Kerst en een voorspoedig  
uiteinde en een heel gelukkig en visrijk 2012. 
 
Bindavonden 1e helft 2012. 
 
Er is weer een nieuw programma voor het nieuwe jaar 2012 gemaakt, noteer de 
onderstaande bindavonden  in uw agenda. 
 
De bindavonden worden gehouden bij de Petanque Vereniging Nieuwegein aan de 
Galecopperzoom 1 te Nieuwegein, aanvang 20.00 uur. 
De bindavonden vinden plaats  op de woensdagavonden van:  
14 december 2011 en vervolgens in 2012 op 4 januari, 8 februari, 7 maart,  
4 april, 18 april vrije bindavond en 2e-handsbeurs.  
De afsluitende bindavond, een gezellige avond zonder uw bindspullen, wordt 
gehouden op woensdag 2 mei 2012.  
 
Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar met de leden weer een dag naar de 
Eemhof te gaan, om in clubverband op forel te gaan vissen, hierover wordt u nog 
nader geïnformeerd. 

        
 
Nieuwe leden. 
 
Ook in het laatste kwartaal van dit jaar zijn er weer een paar nieuwe leden bij The 
Leader ingeschreven, te weten: 
 
Bep Geurts, Sevenhovenpad  19, 3404 XA te IJsselstein. 
Bert van Beek, Almalaan 9, 3431 GX te Nieuwegein. 
Raymond van Renswoude, Zeebraspoor 242, 3595 GN te Maarssen. 
Wim Verloop, J.H.B. Koekkoekstraat 34, 1214 AD te Hilversum. 
 
Van harte welkom bij The Leader en veel vliegvis en –bindplezier. 
 
 
Nieuw bestuurslid. 
 
In de colofon van dit blad is er al melding van gemaakt, hierin staat Tim de Wit als 
bestuurslid vermeld. 
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Sinds kort is Tim tot het bestuur toegetreden.  
Tim heeft dit jaar  met zijn speciale kennis samen met Wilbert Goes heel erg veel 
tijd en energie in onze nieuwe website gestoken waardoor de binnenkort 
uitkomende website een behoorlijk positieve gedaantewisseling heeft ondergaan. 
Vanwege zijn kennis over de materie en zijn vernieuwende ideeën voor de club,  is 
Tim ingelijfd in het bestuur.  
 
 
Aankoop Videorecorder. 
 
Dit najaar is onze club overgegaan tot de aankoop van een videorecorder met 
statief. 
De recorder kan gebruikt worden voor o.a. binddemonstraties gegeven door 
bekende of speciale vliegbinders die op de club hun kunsten aan ons komen 
vertonen. 
Of gewoon op een van onze bindavonden om te verduidelijken hoe een vlieg te 
binden. 
 
Het was al een paar keer voorgekomen dat wij door het niet hebben van zo’n 
recorder in de “problemen” waren gekomen met gastbinders. Dan moest er 
halsoverkop weer een videorecorder van die of gene worden geleend. 
 
Dat de videorecorder zijn waarde al heeft bewezen moge duidelijk zijn, de leden 
die aanwezig zijn geweest op de demonstratie-avond  realistisch vliegbinden op 23 
november zijn hier getuige van geweest. Afgezien van de kleine kinderziekten 
betreffende  de instelling van de camera bleek dit voor de club een goede aankoop. 
 
Voorts kunnen wij er gebruik van maken bij het werpen om later een worp te 
analyseren en uiteraard tijdens clubdagen aan de waterkant om opnamen te maken 
van het door u gevangen guppy of de metersnoek. 
 
 
Blijk van waardering. 
 
Op de bindavond van 2 november heeft onze oud penningmeester Richard van 
Ewijk namens de leden van The Leader uit handen van Ad een cadeaubon 
gekregen voor zijn inzet als penningmeester de afgelopen jaren.  
Richard heeft kort geleden vanwege te drukke werkzaamheden het kasboek moeten 
overdragen aan zijn opvolger Carlo Rutjes. 
Hierbij wensen wij tevens Carlo veel succes en plezier met het 
penningmeesterschap. 
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 Richard bedankt. 
 



6 
 

Mijn eerste snoek aan een streamer. 

Het moest er maar eens van komen. Mijzelf aanmelden bij de vliegvisclub. Sinds 
twee jaar ben ik weer helemaal enthousiast over (vlieg)vissen. Met twee vrienden 
trek ik jaarlijks naar de Duitse en Belgische beken. Daar beleven we veel plezier. 
Maar in Nederland blijft het vliegvissen op een laag pitje staan. Een van de 
redenen daarvoor is dat mijn maten geen nymph vissers zijn. Dus de 
wintermaanden worden visloos doorgebracht, of er wordt gegrepen naar de vaste 
stok of kunstaashengel. Direct na de aanmelding heb ik maar een mailtje gestuurd 
naar Hans Klutz. Hij coördineerde de begeleiding van nieuwe vliegvissers door 
meer ervaren vissers, zo las ik in een oud clubblaadje dat ik in de hengelsportzaak 
vond. Voor een vismaatje kon ik het beste maar naar de clubavond komen. Maar in 
afwachting daarop wilde hij mij wel vast een keertje mee uit vissen nemen. 

Ik werd opgehaald door een vriendelijke man. Of ik naar de Eemhof wilde, of naar 
Houten? Doe maar Houten! Ik wil leren vliegvissen in Nederland. Het 
surrogaatvissen op forellenplassen valt mij toch altijd een beetje tegen. Nou dat 
was geen enkel probleem, op naar Houten. Het werd een leuke ochtend waarbij we 
verschillende stekken aandeden. Helaas was het succes niet heel groot, maar wie 
het kleine niet eert... 

En veel belangrijker dan de vangst was wat ik leerde van Hans. Niet alleen liet hij 
me geschikte stekken zien die voor mij met de fiets bereikbaar zijn, ook viste Hans 
op plekken waar ik zelf niet zo snel zou vissen, zoals stukken water met veel 
bomen eromheen. En water dat vol gegroeid is met wier. Gewoon een nymph in 
een van de gaten werpen tussen het wier, iets laten zinken, en dan rustig 
binnenstrippen. Het zijn misschien kleine dingen, maar het maakt wel verschil. 
Bijvoorbeeld het strippen. Dat deed ik te wild. Misschien goed voor een streamer, 
maar voor het nymphje mocht het wel wat rustiger en geleidelijker van Hans. 

Geïnspireerd door mijn vissessie met Hans ben ik vastbesloten het dicht bij huis te 
proberen. Als je afhankelijk bent van de fiets dan is het gewoon niet mogelijk om 
naar de baksteenvoorns in de IJsselmeerhavens te fietsen, of mooie poldersnoeken 
aan de schubben te komen. Dus fiets ik na mijn werk naar een sloot in Utrecht 
Oost. Nog geen tien minuten fietsen en ik sta aan de waterkant mijn hengel op te 
tuigen. Ik heb deze sloot al vaker zien liggen. Maar vanwege de bomen heb ik nog 
nooit mijn vliegenlat meegenomen naar dit water. Hans heeft mij echter laten zien 
dat je je niet moet laten afschrikken door wat boompjes. Gewoon een beetje kijken 
en slim werpen, dan kan je op best veel plaatsen vliegvissen. En eerlijk gezegd, het 
gaat me redelijk af. Ik ben absoluut geen pro, maar ook geen echte beginneling met 
de vliegenlat. 
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Eerst een aantal worpen dicht bij de brug. Hmmm, niks. Andere kant op werpen. 
Niks. Wel zie ik mijn streamer golven door het heldere water. Wat een prachtig 
gezicht. Als de streamer droog is, lijkt de glitterstaart iel. Maar zo in het water 
geven de glitters de impressie van veel volume. Dat moet toch interessant genoeg 
zijn voor een redelijke snoek...  

Omdat het streamertje erg ligt is, kon ik het uiterst traag onder de oppervlakte laten 
dansen. Opeens zag ik vanonder een snoek erop duiken. Hangen! Na een flink 
gevecht met drie (!) mooie sprongen en een paar runs naar het diepe kon ik deze 
mooie snoek met de kieuwgreep op de kant trekken. Zoals je op de foto kan zien is 
het best een redelijke dame. Een meetlint had ik niet bij me maar de 80 cm haalt ze 
gemakkelijk. Dit was zowaar mijn eerste snoek aan de streamer, en dat smaakt naar 
meer! 
 

 

Dirk Schmidt 

* meer columns van mijn hand vind je op www.i-am-infinite.com/publicaties 

http://nite.com/�
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Op de bindavond. 

Dat er altijd wat te binden is op een bindavond is wel bekend, maar dat het daar 
ook reuze gezellig is kan best wel eens benadrukt worden. 
Wij verblijven dit najaar een jaar op onze nieuwe bindlocatie bij de Petanque 
vereniging Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1 te Nieuwegein 
De leden die vrijwel altijd aanwezig zijn op de bindavonden vinden allen zonder 
uitzondering dat wij er v.w.b. de locatie er behoorlijk op vooruit gegaan zijn. 
Zeker het samenzijn met de leden van de petanque vereniging is reuze gezellig en 
na een jaar kunnen we zeggen dat we ons plekje gevonden hebben en de kontakten 
met de leden van de petanque vereniging  reuze goed zijn. 
Misschien is dit voor leden die er nog niet toe konden komen om te gaan binden in 
de nieuwe locatie een extra stimulans om de bindkoffer eens te pakken en de neus 
cq de vice eens buiten de deur te steken. 
Hierna wat foto’s van de bindavond van 2 november. 
 

      De beginnerstafel. 
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De gevorderden bij het binden van snoekstreamers. 
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Bindpatroon Snoekstreamer. 

De keuze van de materialen zoals kleuren bucktail, veren en zonkerstrip, is geheel 
aan de binder. 
Hier een omschrijving zoals ik de snoekstreamer heb gebonden, zie foto. 
 
Zet een flinke snoekhaak in de vice 
Zet stevig rood binddraad op de haaksteel en wikkel dit naar de haakbocht.  
Neem een stuk of wat glitterdraden en vouw deze in het midden van de draden net 
voor de bocht om de haaksteel  en wikkel deze glitterdraden vast. Nog niet op 
lengte afknippen. 
Wikkel de draad één cm naar het haakoog voor de eerste pluk bucktail. 
Neen een pluk bucktail en klop dit met de hairstacker op lengte om vervolgens op 
de haaksteel in te binden. Let er bij het inbinden van de bucktail op dat u eerst een 
paar “losse” wikkelingen om de bucktailharen legt om dan vervolgens de haren om 
de haaksteel schikken zodat de haaksteel in het midden van de pluk haar zit. 
Vervolgens de draad langzaam aantrekken waardoor de haren als een paraplu uit 
gaan staan. 
Daarna met een klein druppeltje secondelijm de pluk goed op de haaksteel 
vastbinden en de resten wegknippen. 
Bind nu 6 hackleveren in bosjes van 2 stuks , rondom verdeeld vast om de 
haaksteel tegen de bos bucktail aan. Trek wel eerst het web van de veren en maak 
ze even lang. Zorg er bij het inbinden voor dat de veren met de punten naar buiten 
wijzen en bind ze ook weer vast met een klein druppeltje secondelijm en knip de 
resten van de stam weg. 
Breng de draad weer een stukje naar voren en wikkel de volgende pluk bucktail om 
de haaksteel op dezelfde wijze als de vorige pluk. 
Zorg er bij het inbinden van de bucktail voor, dat er een juiste verdeling ontstaat op 
de lengte haaksteel rekening houdend met het epoxykopje. 
De resten van de laatste pluk bucktail bind ik naar het haakoog weg, rekening 
houdend met het epoxykopje wat ik nog wil maken. 
Hiervoor laat ik de resten van de bucktail taps aflopen naar het haakoog. 
Neem vervolgend een stuk zonkerstrip en knip aan het uiteinde een schuin puntje. 
Houdt er rekening mee dat de haren van het stukje zonkerstrip bij het inbinden naar 
de haakbocht wijzen dit vergemakkelijkt het inbinden van de strip. 
Voor het inbinden breng ik over een lengte van ongeveer 1 cm een druppeltje 
secondelijm op de tapse wikkeling zodat de zonkerstrip goed vast komt te zitten. 
Nu bind ik het schuin geknipte puntje van de zonkerstrip op de tapse wikkeling 
vast. Ik breng de draad naar het haakoog en wikkel de zonkerstrip met een slag of 
3-4 stevig om de haaksteel op de lijm vast en bind hem dan stevig af.  
Knip vervolgens de rest van de strip weg. Nu staat er ongeveer nog één cm voor 
het epoxykopje.  
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Wikkel nu met een aantal wikkelingen een voorvorm van een kopje, bind de draad 
af en knip de draad af. 
Plak nu aan weerszijde van het voorgewikkelde kopje een paar 3-D oogje op het 
kopje. 
Zet de wikkelingen van de zonkerstrip met een haarklemmetje naar achteren vast 
zodat het geen kliederboel wordt bij het maken van het epoxykopje. 
Maak een klein beetje Z-Poxy aan en breng met een cocktailprikkertje  heel 
geleidelijk een beetje epoxy aan op het kopje. 
Stuur met de punt van het prikkertje de epoxy heel voorzichtig tegen de zonkerstrip 
en het haakoog en draai daarbij tijdens het aanbrengen de haaksteel rond zijn as 
zodat de epoxy ook mooi tussen de plakoogjes vloeit en er een mooi rond kopje 
ontstaat.  
Na een paar minuten is de epoxy stevig genoeg om hem verder te laten uitharden. 
 
 

 
 
Aan het eind de glitterdraden op lengte afknippen en de weerhaak platknijpen. 
Veel bindplezier en een goede snoekvangst. 
 
Ad Werdekker. 
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Het maken van een snoekstangetje. 
 
Je kunt op verschillende wijze een snoekstreamer aan je leader  monteren. 
Met een stalen onderlijn van heel fijn gevlochten staaldraad zoals je ze bij de 
hengelsportwinkel kan kopen, maar het kan ook met een zgn. snoekstangetje. 
Ik maak, en met mij natuurlijk meerdere snoekvissers, deze stangetjes op heel 
eenvoudige wijze zelf. 
Voor hen die ze nog nooit gemaakt hebben hier de volgende omschrijving: 
Ik neem hiervoor een RVS staaldraadje met een diameter van 0,5 tot 0,8 mm, lang 
ongeveer 20 cm. Voorts een kunststof buisje die enigszins strak over de stukjes 
draad past om bij de haarspelt voor de afsluiting van het stangetje te zorgen. 
Als gereedschap hebben we nodig een punttang met ronde punten, een nijptang die 
niet scherp is, ander knip je de draad bij het vasthouden door. 
Ik knip ongeveer 20 cm staaldraad af en buig een lusje aan een van de uiteinden. 
Nu neem ik V-vorm tussen de nijptang en zet de punttang in het al voorgevormde 
ronde lusje. Door aan de punttang te draaien en de nijptang stil te houden, ontstaat 
er een afgebonden ronde lus. De rest knip ik weg. 
Het andere uiteinde buig ik met behulp van de punttang in de vorm. Alvorens dit te 
doen eerst het buisje over de draad schuiven. Hier en daar een beetje bijbuigen en 
hij is klaar. 
De stang kan nooit in de knoop raken en voor heel weinig geld kun je in korte tijd 
een paar stangetjes maken die vrijwel onverslijtbaar zijn.  
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       Vang ze, Ad Werdekker. 
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Realistisch vliegbinden. 
 
Op woensdag 23 november hebben wij op een daarvoor vrijgehouden bindavond 
op de club kunnen zien hoe onze gastbinder Thomas Snel een demonstratie gaf in 
het binden van realistische vliegen. 
 

 
 
                                    
 

                                    
                                   Thomas Snel met zijn verzameling 
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Thomas gaf met behulp van videobeelden een heel duidelijke en leerzame 
demonstratie.  
Hij vertelde tijdens het binden welke materialen hij gebruikt en hoe hij deze 
materialen soms dagen van tevoren moet prepareren. 
Ook was het heel leerzaam te horen welke soms simpele middelen Thomas 
gebruikt om b.v. de pootjes van zo’n vlieg te maken. en de hulpmiddelen die hij 
daarbij gebruikt om deze pootjes in de juiste vorm te brengen. 
                                         
                                                          

 
Knap werk. 
 
Ad Werdekker. 
 
Geachte leden. 
 
Ons clubblad is van ons allen en uw inbreng of visverhalen zijn van harte welkom.  
Stuur ook eens een bijdrage naar de redactie. adwerdekker@ziggo.nl  

 
 

                                           Vliegvisgroep-the-Leader.com 
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