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Thema 2017: Vissen met spiders 

 
 
 
23 januari 2017: Introductie: Vissen met spiders 
 
Tijdens de clubavonden in februari en maart besteden we aandacht aan het thema 
‘vissen met spiders’. Spiders zijn een benaming voor de vliegen die vanaf het einde van 
de 19e eeuw beschreven werden door vliegbinders in Noord England en van daaruit 
wijdverbreid werden toegepast. Door de Amerikanen worden spiders ook wel Soft 
Hackled (SH) vliegen genoemd.  
 
Op 23 januari 2017 geven Jan Reniers en Wim Vlierhuis uitleg over het vissen met en het 
binden van spiders. Tijdens de eerste avond leggen zij aan de hand van een presentatie 
uit wat nu precies de kenmerken van spiders zijn, waarom ze juist in Noord Engeland 
veel werden gebruikt en waarom het interessant is om te vissen met spiders. 
 
6 februari 2017: Spiders met een gedubt lijfje 
 
Yellow Sally 
 

 
 
Dit is een imitatie van een geel steenvliegje (Isoperla Grammatica) die ook in de 
Ardennen veel voorkomt. Het vliegje is 8-13 mm groot en goed herkenbaar aan zijn gele 
lijfje en geelgroene vleugeltjes. Jan vist er heel graag mee en niet alleen op de Ourthe. 
 
Binddraad: geel, zo dun mogelijk (ø12) 
Haak:  # 14, TMC 2312 
Body:  fijne gele dubbing (bijv. FlyRite), gele floss of gele ganzenbiot 
Rib:  dun koperdraadje 
Thorax: spectraflash, kleur roestbruin 
Hackle: patrijs grijs  
 
Peute 
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De Peute is een simpel vliegje dat heel goed te gebruiken is in de Eifel en de Ardennen. 
Het patroontje is van de beroemde franse vliegbinder Henri Bresson uit Vesoul (1924-
2010), die het vliegje had gekregen van een zigeuner, die het de naam Peute (‘hoer’) 
had gegeven. Bresson heeft ook andere beroemde vliegen op zijn naam staan zoals de 
Tricolore en werd vanwege zijn vliegvis- en bindvaardigheden ook wel de ‘tovenaar van 
Vesoul’ genoemd.  
 
Binddraad: bruin 
Haak:  # 12-14, TMC 2312 
Body:  vuilgele dubbing (FlyRite) 
Rib:  fibers uit de staartpen van een fazant (optioneel) 
Hackle:  bruin veertje van een vrouwtjeseend 
 
20 februari 2017: Klassieke spiders 
 
Patridge and Orange 
 

   
 
Dit is een van de oudste traditionele Engelse vliegen. Een variant wordt zelfs al 
beschreven in het eerste boek dat ooit is geschreven over vissen, “Treatyse of Fysshynge 
with an Angle” (Dame Juliana Berners, 1496). Soms wordt een gouden rib over de zijden 
binddraad gebonden. De vlieg is het hele jaar bruikbaar en een thorax van een 
fazantenfiber maakt de vlieg nog effectiever. Voor de hackle van patrijs kan ook een 
taling veertje als alternatief worden gebruikt vanwege de scherpe tekening.  
 
Binddraad: Pearsall’s Gold 6A (of bruine binddraad) 
Haak:  # 14-18 TMC 2312 
Body:  gelijk aan binddraad (of goudgele floss) 
Rib:  dun koperdraadje 
Hackle: bruine patrijs met scherpe tekening 
 
Waterhen Bloa 
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Dit is een van de oudste en volgens sommigen de meest effectieve spider. Wim had er in 
ieder geval een heel succesvolle avond mee op de rivier de Ure in Yorkshire en daarom 
behoort de Bloa sindsdien samen met de Patridge en Orange tot zijn favoriete spiders. 
Het lijfje wordt gevormd door gele zijde die met Cobbler’s Wax wordt bewerkt. 
 
Hierdoor krijgtt het lijfje een prachtige olijfgroene glans. Als alternatief kan je een 
olijfgroene floss gebruiken. Het mollenhaar moet heel licht gedubt worden op het lijfje: 
“zo dun als je schoonmoeders baard”. 
 
Binddraad: Pearsall’s Yellow 4 (of olijfgroene binddraad) 
Haak:  # 12-16 TMC 2312 
Body:  binddraad of olijfgroene floss en mol 
Rib:  geen 
Hackle:  Blauwgrijze hackle van een waterhoen of een zachte hennenhackle 
 
6 maart 2017: Spiders met een lijfje van kunstmatig materiaal 
 
Tijdens deze bindavond gaan we spiders maken met bodies van spanflex in verschillende 
kleuren. Spanflex is te koop in allerlei kleuren. Wij maken gebruik van roodbruine en gele 
spanflex. Doordat dit materiaal elastisch is kunnen we het heel dun verwerken wat een 
fantastisch effect en tekening geeft.  
 

   
 
 
Spanflex spiders 
 
Binddraad: dunne binddraad (ø0,12) 
Haak:  TMC 2312 # 14-16-18 
Body:  roodbruine en gele spanflex 
Thorax: een wikkeling van een dunne pauwenfiber 
Hackle: bruine en grijze patrijs 
 
20 maart 2017: Spiders met natuurlijke materialen 
 
Black en Peacock Spider 
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Een vliegje dat van alles uit kan beelden: kevertjes, vliegjes, waterslakjes. Het is 
eigenlijk een heel simpel vliegje om te binden maar daarom niet minder succesvol. 
 
Binddraad: zwart 
Haak:  # TMC 2312 #14 
Body:  pauwenfiber 
Rib:  dun zilverdraad rond 
Hackle:  zwarte hennenhackle 
 
Coch-y-Bonddu 
 

 
 
Het beroemdste vliegje van heel Wales. Wordt meestal als een droge vlieg gebonden met 
een stevige hanenveer als hackle, maar als spider gebonden is de vlieg ook heel effectief 
zijn, omdat het vis lijkt aan te terkken ongeacht waar ze op azen. 
 
Binddraad: zwart 
Haak:  # TMC 2312 #14 
Body:  pauwenfiber 
Rib:  dun koperdraad 
Hackle:  bruine hennenhackle 
Tag:  goudtinsel 
 


