
Bindavond 16 april 2018 
 
Knopen: Op herhaling. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zee forel: Teal blue and silver 
Door: Wim Vlierhuis 

 
Zwarte binddraad 
Haakmaat 8-14 
Staart: goudfazant tippets 
Body: plat en ovaal zilver tinsel 
Licht blauwe throat hackle (hen) 
Vleugel: donker bruine gestreepte eendenveer (teal) 
 
 

Resevoir: olijfgroene sculpin 
Door: Jan van Nassau 
 
Maandag 16 april wil ik de olijfgroene sculpin voorbinden. Deze streamer heeft zich reeds 
bewezen als een goede vanger. Zowel op baars (grote rivier) als forel (forellenput). 
 
De benodigde materialen zijn: 
Haak: tiemco TMC811S maat 6 (alternatief Gamagatsu F314 maat 6 of Matzo  
Lure Barbless maat 8), 
Binddraad: uni 6/0 of 8/0 olijfgroen, 
Staart: konijn zonkerstrip olijfgroen (alternatief mink zonkerstrip), 
Lijfje: konijn zonkerstrip olijfgroen, 
Vinnen: olijfgroene patrijsveertjes. 
Kop: olijfgroene “sculpin helmet” van Fisk Skull. 
 
Bijgevoegd is het bindfilmpje van Davie McPhail: https://youtu.be/wU0Y4fJMNkA 
 
 
 


