MASTERCLASS SMALL FLIES
Ad Hoogenboezem

De eerste masterclass small flies vond plaats in maart 2009
onder auspiciën van Kajs Flyfishing, Tilburg.
INLEIDING
Kleine vliegen is een betrekkelijk begrip. In 1900 vond men # 14 klein
en nu haakje # 32. Rond 1970 begint men in Amerika serieus te binden
en te vissen met kleine haken. Eerst haakje # 16 en later haakjes # 18 en 20.
Men bond toen vooral met natuurlijke materialen, die nogal “bulky” waren,
d.w.z. omvangrijk en daardoor minder geschikt voor kleine haken.
De binddraden waren relatief dik en dat was ook niet handig als “stoffering”.
Rond 1980 verandert dat, er verschijnen meer en meer synthetische materialen,
zoals krystal flash, microfibbets, microchenille, antron, polypropylene,
micro tubing, ultra fijne dubbing en binddraden, enz. enz.
Men gaat binden met # 20-22-24. Nog later en tot op heden verschijnen er
steeds fijnere en sterkere tippet materialen (sterker dan de haak ?) en zeer
dunne, relatief sterke binddraden. Last but not least haakjes # 30-32.
HAKEN
Ik noem een aantal bekende merken: Tiemco, Buyan, Mustad, Kamasan, VMC,
Dai-Riki, Daiichi, Varivas, Orvis, Partridge, enz. Ik zal er best een paar vergeten zijn.
De grootte en lengte van de haken verschillen per merk. Ik noem een voorbeeld.
Een haakje VMC # 18 valt klein uit en komt in de buurt van een TMC # 20.
De fraaie Partridge haken zitten daar wat tussenin.
Vandaag gaan we binden met Tiemco haken 100, 200R en 2488.
BINDGEREEDSCHAP
Vice, schaartjes, afbreekmes, smalbektang, bobbin-holder, hair-stacker, fur-rake,
gewichtje met klem, loep, whip-finish, enz. enz.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen ! De bedoeling is alleen maar om aan te geven met welk
gereedschap ik thans werk en waarom. Het is niet uitgesloten, dat u tot een andere en
betere keuze komt. We zullen de belangrijkste tools eens nader bekijken.

Een vice met een smalle bek is onmisbaar. Een bek ook, die je onder een “ideale”
verticale hoek kan zetten. De bereikbaarheid van kleine haakjes is dan als regel beter.
Ik prefereer een vice met een bek als een soort bankschroefje, waarbij je met slechts een
schroef de haken goed vast kunt zetten. Ik bind daarom met de LAW Bench Vice.
Sommige specialisten geven de voorkeur aan een vice met een speciale “midge” bek.
Naar de mening van velen, heb je die voor een haakje # 32 eigenlijk wel nodig,
hoewel, Hans Weilenmann bindt alles met de LAW.
Kleine schaartjes. Maak een keuze uit de diverse modellen. Gebruik een aparte schaar
om gelakt metaaldraad c.a. af te knippen.
Afbreekmes. Om materialen w.o. binddraad precies af te kunnen snijden. Afsnijden is
volgens de experts beter dan afknippen. Bij het afsnijden heb je als regel minder last van
draadresten. Ziet er in ieder geval verzorgd uit.
Hotpoint. Je kan bindresten ook wegschroeien met een Hotpoint. Een van mijn favoriete
tools bij het binden van small flies. Hotpoint wel voorzichtig hanteren, anders blijft
er van het vliegje weinig over !
Smalbektangetje om metaaldraad te fatsoeneren en vast te zetten.
Bobbin-holders. Gebruik uitsluitend keramische, dat voorkomt draadbreuk. Ik gebruik
uitsluitend de speciale korte midge modellen. Sommigen hebben een voorkeur voor holders
met een regelbare draadspanning, zoals bij de Merco Rite Bobbin. Vooral prima bij het
binden van small flies, omdat alles valt of staat met een goede draadvoering.
Let op: de Norlander Automatic Bobbin is handig bij het binden van wat grotere vliegen en
met een speciale rotary vice, maar onhandig bij het binden van kleine vliegjes. Eigenlijk vnl.
geschikt voor binddraad van 6/0 en dikker.
Dan is er nog de Rolls Royce onder de bobbin holders, de Ekich Automatic Bobbin.
Een uitstekend produkt maar prijzig. Ik vind hem bovendien te groot.
Hair-stackers. Kleine geschikte hair-stackers worden - voor zover mij bekend nauwelijks meer geleverd, omdat er te weinig vraag naar is. Als alternatief kun je
patroonhulsjes kaliber .22 gebruiken. Jacco van den Berg maakte voor mij een speciale
uitvoering.
Fur-rake (eigen ontwerp). Handig bij het selektief uitkammen van bont van kleine stukjes
huid, w.o. mol, nerts, muskusrat, enz. Ik vind de kammetjes, die in de handel verkrijgbaar
zijn te grof. Daarom zelf maar wat gefabriceerd !
Gewichtje met klem (eigen ontwerp). Eenvoudig tooltje om bindmateriaal b.v. ribbing op
spanning te houden. Bij tussentijdse controles, als je even iets anders hebt te doen, een
praatje wil maken, enz. (alvorens het materiaal definitief in te binden)
Loep + 14 diop. Om tussendoor de resultaten van je werk te controleren en het eindresultaat
te kunnen beoordelen. Niet iedereen is arendsoog.
Whip Finish. Handmatig met EEN vinger, of met de speciale TMC Midge Whip Finish Tool.
Halve steken en een heel klein beetje lak, zoals Roman Moser, werkt ook prima.
Aan u de keuze !

BINDDRAAD
Danville”s Spiderweb 17/0 en Uni Trico Thread 17/0 enz. Ik gebruik het voor de kleinste
haakjes. De andere binddraden worden geleverd in velerlei kleuren. Uit Amerikaanse testen
komen als besten uit de bus. Gudebrod 10/0, Benecchi 12/0 en Griffiths Sheer 14/0.
De ene binddraad werkt meer `cordlike`, de andere heeft meer `flare` werking.
Aan u de keuze ! Een kleuradvies zou kunnen zijn, koop: black, olive, brown, gray, red en
chartreuse.
BINDMATERIALEN
Het zijn in feite dezelfde materialen, waarmee u thans werkt, maar wel vaak fijner van
structuur en kleiner van omvang. Onder de bindpatronen zijn een aantal bruikbare materialen
vermeld.
BOEKEN EN PUBLICATIES
Enkele bekende namen: Vince Marinaro, Ed Koch, Arnold Gingrich, Darrel Martin.
Tying small flies door Ed Engle lijkt mij een goede introductie tot dit boeiende onderdeel van
het vliegbinden. Houd er wel rekening mee, dat als regel belangrijke boeken alleen in de
Engelse taal verkrijgbaar zijn. Het goedkoopste kocht ik ze bij Book Depositary.
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