
Bindavond 13 november 2017 
 
Knopen: 
Door: Guus Eilers 
Informatie over knopen staat uitstekend beschreven in hoofdstuk 8 van het boek “Vliegen… Vangen 
… Vissen” van Henk Peeters. We gebruiken dit boek als leidraad bij dit onderwerp.  

Welke knopen zijn zoal belangrijk bij het vliegvissen: 

- Een lus maken aan een dunne lijn (chirurgen lusknoop) 
- Een lus maken aan een dikke lijn (perfection lusknoop) 
- Lus-in-lus verbinding tussen lijnen 
- Vliegenlijn aan backing vastmaken (spijkerknoop) 
- Tippet vastmaken aan leader (ringetje en halve bloedknoop, hele bloedknoop, dubbele 

chirurgen knoop) 
- Vlieg vastmaken zonder lusje (halve bloedknoop) 
- Vlieg vastmaken met lusje (rapalaknoop + variant) 
- Zijlijntje maken (dropperknoop) 

Als je op grote, sterke vissen vist (zalm, zeeforel, bonefish, etc.), dan moet je ervan op aan kunnen 
dat je knopen goed en sterk zijn. Dus zeker in dat geval is het raadzaam om de juiste knopen goed te 
leren. Een kwestie van regelmatig oefenen. Daarmee beginnen we vanavond!  

Neem zelf wat dikke en dunne nylon mee om te oefenen.  

Literatuur 
- Henk Peeters. “Vliegen… Vangen … Vissen” (2007). Uitgave van Peeters Hengelsport, Kortenhoef 

(tegenwoordig ). ISBN: 978-90-71486-01-2.  
 
 
Zalm vlieg: Glenfarclas, 
Door: John Schets 

 
Hook, double maat 6, 8, 10 
Thread uni 8,0 black 
Tag oval tinsel gold medium 
Rib copper wire 
Body, copper tinsel 
Wing, black, hot orange and, yellow bucktail 
Eyes Jungle cock 
Hackle hot orange cock or hen 
Throat blue guinea fowl. 
 



De vlieg is te bewonderen op youtube bij Davie Mcphail, 
https://www.youtube.com/watch?v=evEkCBdfdrM. 
 
 
Baars vlieg:  
Door: Hans van Manen 

 
Baarsvlieg benodigdheden:  

1. Binddraad zwart no. 6 ( vrij grof)  
2. Haken no. 4/6/8 bijv. TMC , Gamakatsu of Daiichi  
3. Vissersgaren (uitleg volgt) 
4. Rode poolvos mag ook bucktail zijn  
5. Zwarte veer ( blauw of bruin is ook goed)  
6. Koper draad ( middel)  
7. Zilver tinsel  
8. Ketting oogjes  

 

 


