
Bindavond 24 april 2018 
 
Hengel reparatie 
Door: Frie Vermeulen 
Het kan weleens gebeuren dat je hengel enige herstel nodig heeft, zoal o.a. het vervangen van de 
geleider ogen, de grip….. 
Frie zal het een en ander uit jaren lange ervaring vertellen en laten zien. 
 

Zalm vlieg:  
Door: Guus Eilers 

Jean’s Green Fly 
Door: Guus Eilers 
Afgelopen zomer zijn we met vier man in Wales wezen vissen in de Usk bij het dorpje Usk. In dat 
pittoresk dorpje zit het legendarisch winkeltje “Sweets – Fishing Tackle” van Jean Williams, een 
statige grijze dame. In de winter bindt Jean forel- en zalmvliegen, die ze in de zomer in haar winkeltje 
verkoopt. Het is echt zo’n winkeltje waarvan je denkt: bestaan die nog. Een uitdragerij volgepropt 
met oude spullen, waartussen je je amper kunt bewegen. De foto’s zeggen genoeg en zoek anders 
maar eens op internet naar “Usk Jean Williams”. 
We zijn natuurlijk bij Jean op bezoek gegaan.  De winkel was nog gesloten, maar voor de deur stond 
al een vliegvisser met een tweehandige hengel te wachten. Die vliegvisser gaf ons naast sterke 
verhalen ook wat tips. Nadat Jean was gearriveerd, kregen we koffie en thee met koek aangeboden 
en konden we rondneuzen tussen alle oude spullen. Daar zit veel vergane glorie bij, maar de vliegen 
die Jean bindt zijn wel van deze tijd. Sterker nog: we hebben deze vakantie met z’n vieren maar 2 
forellen gevangen, maar wel allebei aan een groene zalmvlieg van Jean. De zalmen zelf lieten het 
helaas afweten. 
Groene zalmvlieg (dun gebonden): 
Haak: dubbele of enkele zalmhaak, #10-12-14 
Binddraad: Zwart, 8/0 
Staartje1: poolvos of eekhoorn, zwart, dun 
Staartje2: poolvos of eekhoorn, Highlander Green 
Staartje3: vier Kristal flash fibers, groen 
Lijfje: groene koperdraad 
Vleugel: poolvos, zwart 
Wangen: Jungle cock 



 
Zee forel: Mallerd Express 
Door: Hein Boer 

 

 
 
Haak    TMC 2312 #8 
Binddraad:  8/0 wit/grijs  
Hackle   1 Mallard veer,  
dubbing   licht oranje (perzik) + licht grijs, 
oogjes  optioneel  
UV-lijm / UV-lamp optioneel 
 
Vlieg voor kustvissen op zeeforel 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sAlywwpH_hk 
 


