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Er zijn in Nederland bij veel verenigingen 
creatieve Vliegviscommissies actief, die de 
leden leuke activiteiten bieden. En als 
liefhebbers bieden deze activiteiten de 
leden van de Vliegviscommissie zèlf 
natuurlijk ook een paar leuke en interes-
sante avonden en dagen! 

 

 

 

 

De ‘s-Gravenhaagse Vliegvisser  

Eén van de oudste en meest actieve 
vliegviscommissies is ‘de ‘s-Gravenhaagse 
Vliegvisser’. Als commissie van de ’s-Graven-
haagse Hengelsport Vereniging (GHV) wil zij het 
vliegvissen promoten en de leden kennis en 
gezelligheid brengen. Leden van de GHV kunnen 
tegen een extra contributie eveneens lid worden 
van deze ‘afdeling’ en leren vliegen binden, 
werpen met de vliegenhengel en meedoen aan 
hun vistrips.   

‘De ‘s-Gravenhaagse Vliegvisser’ biedt haar 
leden een groot aantal activiteiten op het gebied 
van het vliegvissen. Zo worden in het 
verenigingsclubhuis De Topstek op elke 
dinsdagavond evenementen georganiseerd, 
zoals het gezamenlijk binden van vliegen, 
streamers en andere imitaties, er worden 
lezingen verzorgd, en natuurlijk ontbreken ook 
de gezellige praatavonden niet. Daarnaast 
worden ook activiteiten aan de waterkant 
georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus  binden van kunstvliegen 

‘De ‘s-Gravenhaagse Vliegvisser’ helpt bij het 
maken van een start in deze boeiende tak  van 
de hengelsport; het zelf binden van 
kunstvliegen. In het clubhuis komen de leden 
elke dinsdagavond bij elkaar. Die avonden 
worden vliegen gebonden en ervaringen 
uitgewisseld. Wie nog nooit een vlieg heeft 
gebonden kan aanschuiven bij ervaren binders.  

Eens per jaar wordt een speciale bindcursus 
voor beginners gegeven die vier clubavonden 
(op dinsdag) duurt. Als vervolg hierop wordt 
‘binden plus’ georganiseerd,  waar de 
moeilijkere vliegen worden gebonden. De club 
heeft alle gereedschappen en materialen en stelt 
die op de avonden gratis beschikbaar. De 
bindcursus start in het najaar en wordt gegeven 
door een zeer ervaren vliegenbinder. Op onze 
website worden de data gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

Leren werpen met de vliegenhengel 

Het werpen met de vliegenhengel kan ook bij ‘de 
’s-Gravenhaagse Vliegvisser’ worden geleerd. 
Gecertificeerde instructeurs geven  op de 
zondagochtend les aan de vijvers rond het 
clubhuis.  Eenmaal geleerd, kan het vissen in de 
praktijk worden beoefend. De werpcursus wordt 
afgerond met een gezamenlijke visdag in 
commerciële forellenvijvers.  

Vrijwel elke maand organiseert de club een 
visuitje (meestal op zondag) en wordt er op een 
mooie locatie in de polder,   forellenvijver, rivier, 
de Nieuwe Waterweg  of het Oostvoornse Meer 
met elkaar gevist. Ervaring opdoen en 
ervaringen uitwisselen, daar draait het dan om. 
En – uiteraard -  vis vangen met de 
zelfgebonden vliegen, nimfen of streamers.  
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