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In het begin viel het 
nog wel mee met 
de rotzooi”, zegt 

vliegvisser Richard Lagerweij. 
“Maar naarmate ik in de loop 
der jaren fanatieker werd en 
meer spullen verzamelde, 
werd het steeds erger.” De 
druppel die de spreekwoor-
delijke emmer deed overlo-
pen, was waarschijnlijk het 
moment dat Richard fanatiek 
begon te binden met herten-
haar. “Dat spul draai je om 
de haak, waarna het helemaal 
bol kom te staan. Daarna knip 
je het in de vorm die je wilt 

hebben. Daarbij vliegt het haar 
alle kanten op en komt het 
werkelijk overal terecht. Zit 
het in een vloerkleed, dan krijg 
je het er ook niet meer uit.” 
Om niet met een koffietafel 
omgeven door troep en een 

– terecht – boze echtgenote 
komen te zitten, moest hij op 
zoek naar een alternatief.

UITWIJKPLEK
De oplossing voor een huis vol 
met vliegbindtoebehoren, en 

een mogelijke huwelijkscrisis, 
stond in de achtertuin. Daar 
had Richard jaren geleden 
eens een sauna geplaatst. 
Maar al snel bleek dat de 
familie Lagerweij geen fan 
is van zweten in wolken 
stoom. De sauna stond er 
dus ongebruikt bij. “Met wat 
aanpassingen heb ik er mijn 
bindruimte van gemaakt”, 
zegt Richard. “Daar kan 
ik alle bindmaterialen en 
visspullen die ik heb ver-
zameld en gekregen mooi 
in kwijt. In huis zou al dat 
spul behoorlijk in de weg 
liggen. Sinds ik de sauna 
heb omgebouwd, speelt dat 
probleem niet meer. Het is 
heerlijk om na een avondje 
binden niet alles achter je 
hoeven op te ruimen, maar 
gewoon de deur achter je 
dicht te trekken.”

RUIMTE GENOEG
De krappe vier vierkante 
meter die de voormalige 
sauna beslaat, ademt tot 
in het kleinste hoekje 
vliegvissen. Het is er vol, 
maar de ruimte is handig 
en praktisch ingedeeld. 
Twee binders hebben 

genoeg plaats om comfortabel 
vliegen te kunnen strikken. De 
‘masterseat’ waarop Richard 
tijdens het binden zit, is een 
luxe Engelse draaistoel met 
leren bekleding. “Die heb ik 
op straat gevonden. Toen ik 
hem zag staan, wist ik dat het 
de ideale stoel zou zijn voor 
mijn bindruimte.” Zijn zetel 
staat op een houten verhoging 
die in de sauna oorspronkelijk 
dienst deed als ligbank. “Die 
houten bank zorgt ervoor dat 
je op een ideale hoogte voor 
je bindklem zit”, zegt Richard 
glunderend.

LEVENSLANG
Aan de muur van het voorma-
lige zweethok hangen foto’s, 
platen en aandenkens die be-
trekking hebben op het binden 
van vliegen en het vliegvissen. 
Langs de wanden staan lade-
kastjes, dozen en zakken vol 
met bindmateriaal. “Genoeg 
voor een leven lang vliegen bin-
den”, zegt Richard. “Zelf had 
ik al aardig wat spullen, maar 
daar kwam een heleboel bij 
toen ik de erfenis van een over-
leden clubgenoot ontving. Nu 
heb ik zoveel bindmaterialen 
dat ik jaren vooruit kan.” Ook VLIEGBINDEN IN DE SAUNA

• vliegvissen

De gemiddelde binnenhuisarchitect zal het de 
wenkbrauwen doen fronsen. Maar een sauna die is 
omgebouwd tot vliegbindruimte ligt dan ook niet echt 
voor de hand. Richard Lagerweij is echter bijzonder 
in zijn nopjes met dit toch wel unieke atelier. In 
het ‘zweethok’ komen de fraaiste creaties uit zijn 
bindklem.

TEKST JeROen sCHOOnDeRgAng
FOTOGRAFIE sAnDeR BOeR

“

Richard Lagerweij heeft van zijn sauna een vliegbindruimte gemaakt.

Richard (r) en zijn vaste bindmaat Bert Steinz binden in de sauna patronen voor die ze op de instructieavonden van hun vliegvisclub uit de doeken doen.

Een hazenmasker dat Richard 

uit de afvalton van de poelier 

viste en zelf prepareerde.

Het binden van ‘full dressed’ zalmvliegen is 
het neusje van de zalm op vliegbindgebied.
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CREATIEF MET BINDMATERIAAL
Materialen om vliegen mee te binden, zijn op 
veel plekken te vinden. Ook hele alledaagse 
materialen zijn vaak goed te gebruiken. Zo 
zijn van verschillende verpakkingsmaterialen 
mooie lijfjes en schildjes van nimfen te bin-
den en kun je van metalen kogelkettinkjes 
van de bouwmarkt tientallen oogjes knippen 
voor verzwaarde vliegen. Rond kersttijd is er 
veel glittermateriaal te vinden als versiering 
voor de boom. Dit doet het echter ook goed 
in streamers en andere vliegen.
Om de eenvoud van het vliegbinden kracht 
bij te zetten, pakt Richard een spoeltje 
van een elektromotor dat hij vond en een 
fazantenstaartveer die hij bij de poelier 
kreeg. “Met het koperdraad van het 
spoeltje en de strips aan deze veer, kun je 
tientallen pheasant tail-nimfen binden. 
En laat dat nou nét een nimf zijn die je 
op bijna ieder viswater met succes kunt 
inzetten.”

over de verre toekomst hoeft 
hij zich qua materiaal geen 
zorgen te maken. “Willem, een 
fantastische binder die mij de 
kunst van het zalmvliegen bin-
den heeft bijgebracht, heeft me 
beloofd dat ik zijn spullen krijg 
als hij ermee stopt. Hopelijk 
kan hij er voorlopig nog even 
zelf van genieten.”

HAZENMASKERS
Richard toont trots een deel 
van zijn inventaris. Zo staan 
er tegen de wand op tafel vier 
hazenmaskers; het vel dat 
van een hazenkop komt. Die 
koppen heeft hij zelf gevild, 
nadat hij ze uit de afvalton van 
poelier Cor Voet in Oostzaan 
had gevist. “Ik had er nog 
heel wat meer, maar die heb 
ik weggegeven aan clubleden. 
Onder vliegenbinders vinden 
zulke maskers gretig aftrek. 
Die binden er onder andere 
de altijd vangende Hare’s Ear 
mee.” Ook beesten die Richard 
langs de weg vindt, eindigen 
soms op de bindtafel. Zo liggen 

er in zijn vriezer een aantal 
dieren waarvan de huid nog 
moet worden geprepareerd. 
Maar vooralsnog heeft Richard 
genoeg veren en bont om dui-
zenden vliegen van te maken.

FULL DRESSED 
ZALMVLIEG
Naast de gebruikelijke hanen-
nekken en fazantenveren, 
liggen er in de sauna ook 
zakken met exotisch verenma-
teriaal. Vooral die veren zijn 
belangrijk bij het vervaardi-
gen van de vliegen die hij het 
liefst maakt: traditionele ‘full 
dressed’ zalmvliegen. Die zijn 
eigenlijk te mooi om aan een 
onderlijn te knopen en worden 
tegenwoordig dan ook vooral 
als decoratie gebonden. Het 
binden van deze ingewikkelde 
patronen wordt wel gezien als 
de hogeschool van het vliegbin-
den. Richard opent een doosje 
met daarin een gedeeltelijk 
gebonden vlieg. “Full dressed 
zalmvliegen zijn echte projec-
ten. Ik ben meerdere sessies 
bezig om er eentje te maken.”

MARRIED WING
“Deze vlieg ben ik bijvoorbeeld 
aan het binden om te laten 
verkopen voor het goede doel: 

het Nederlands Kankerfonds 
voor Dieren. Het wordt een 
zalmvlieg in de kleuren van de 
Amerikaanse vlag.” De vleu-
gels van dit project zijn bijna 
klaar. Ze bestaan uit aan elkaar 
geplakte veerstrips in rood en 
wit. Dit is een techniek met de 
naam ‘married wing’: de strips 
hebben haakjes aan de rand 
waarmee ze zich vastgrijpen 
in een andere strip. “Dat moet 
meteen goed gaan, want je 
krijgt maar één kans. Het is 
dan ook een werkje voor men-
sen met geduld en gevoel voor 
detail.” Een priegelwerkje dus, 
maar wel met een bijzonder 
fraai eindresultaat.

‘PRODUCTIEWERK’
Volledig in contrast met de 
hele bijzondere zalmvliegen 
– die het meer dan waard 
zijn om te worden ingelijst 
– is het meer eenvoudige 
‘productiewerk’ dat ook in de 
sauna plaatsvindt. Richard en 
zijn tweelingbroer brengen 
namelijk jaarlijks een bezoekje 
aan Duitsland om er in het 
stromende water van beken en 
riviertjes op forel en barbeel 
te vissen. “Daarbij zorg ik dan 
altijd voor de goed gevulde 
vliegendozen. Voor mezelf 

BEGINNEN MET VLIEGBINDEN
Zelfs zonder sauna in je achtertuin is vliegbinden 
een aantrekkelijke hobby voor iedereen. Richard: 
“Als je in het begin niet te gek doet, kom je met een 
basisuitrusting een heel eind. Veel goede hengel-
sportzaken verkopen volledige sets voor beginners. 
Maar je kunt er ook zelf eentje samenstellen. Die 
moet om te beginnen bestaan uit een bindklem 
(vice). Daarnaast heb je een goed schaartje nodig, 
een bobbinholder die het klosje met binddraad 
vasthoudt, een dubbingnaald en een verenklem-
metje. Samen met een basispakket aan bindma-
terialen, kun je voor onder de honderd euro al aan 
de slag.”
Goede hengelsportwinkeliers kunnen een setje 
van bindmaterialen samenstellen waarmee een 
aantal goed vangende vliegen zijn te binden. Zo’n 
setje bestaat onder meer uit haken, binddraad, 
wat wol en chenille, een hanennekje voor droge 
vliegen, pauwenfibers, een fazantenstaartveer en 
lak om de knoopjes te zekeren. Richard adviseert 
aspirant vliegenbinders wel om een paar lessen 
te volgen in het binden. “Als je de basis goed on-
der de knie krijgt, heb je daar in de toekomst veel 
profijt van. De meeste hengelsportverenigingen 
hebben een vliegvisafdeling waar vrijwilligers 
bindlessen geven. Informeer dus even bij je ver-
eniging of de plaatselijke hengelsportwinkelier.”

bind ik vooral droge vliegen 
van hertenhaar en wat nimfen. 
Voor mijn broer bind ik een 
behoorlijk aantal Woolly Bug-
gers. Met die streamertjes gaat 
hij doorgaans met veel succes 
achter de barbelen aan.”

BINDVIRUS
Richard en zijn vaste bind-
maat Bert Steinz zijn gekwali-

ficeerde vliegbindinstructeurs 
die op instructieavonden van 
de vliegvisclub hun kennis 
overdragen. “Op zo’n avond 
behandelen we een aantal 
patronen”, zegt Bert. “Vooraf 
binden we daar samen in de 
sauna een aantal voorbeelden 
van. Dan gaat de deur dicht, 
trekken we een biertje open 
en hebben we een gezellige 

Voor onder de honderd 
euro kun je zelf al aan 
de slag met het binden 
van vliegen.

avond.” Behalve Richards 
vismaten heeft ook Lotte, zijn 
elf jaar oude dochter, de weg 
naar de sauna en de bindklem 
gevonden. Gefascineerd door 
het gepriegel van haar vader 
met veren en bont, heeft ze 
zelf ook haar eerste vliegen ge-
bonden. Die bewaart ze in een 
eigen vliegendoos; dat niet zou 
misstaan in de vestzak van een 

ervaren vliegvisser. Vliegvissen 
doet ze nog niet, maar tijdens 
de bindsessies met haar vader 
worden de plannen voor een 
eerste tripje al gesmeed. Ri-
chard is blij met zijn dochters 
interesse voor het vliegbinden. 
“Ook binnen de club proberen 
we de jeugd enthousiast te 
maken voor het vliegvissen en 
alles daar omheen.”

Regelmatig laat Richard zijn creativiteit de vrije loop.

Met tal van alledaagse materialen kun je goed vliegen binden.

Dochter Lotte vliegvist (nog) niet, maar bindt al wel volop vliegen.


