binden

|

cornelis van leeuwen

VINGERS
GEKEKEN
OP DE

INTERVIEW MET CORNELIS VAN LEEUWEN

TEKST HANS BOCK FOTOGRAFIE GUSTAV KIBORG

Cornelis is bij bezoekers van het prikbord bekend vanwege zijn enorme hoeveelheid topics
waarin hij de bezoekers verwijst naar interessante vliegvis- en vliegbindﬁlmpjes, vliegvis-ezines, nieuwe bindmaterialen, spectaculaire vangsten en andere wetenswaardigheden die op
het internet te vinden zijn. De relatie met Sander van der Wal, de vorige hoofdpersoon in deze
rubriek, is hun gezamenlijke passie voor zoutwatervliegvissen.

A

ls jongetje van twaalf zat Cornelis tijdens de gezinsvakanties vaak
urenlang aan de Ourthe op een steen naar de vliegvissers te kijken.
Toen hij tijdens een van die vakanties van zijn vader een beginnerssetje met wat vliegen kreeg, was er geen houden meer aan. Vele
uren bracht Cornelis langs het stromende water in de Ardennen door.
Lerend van alles wat er om hem heen gebeurde. “De eerste vis die ik
met de vlieg ving, was een kopvoorn. Het gebeurde in het donker met
een Royal Coachman. Ik kon mijn vlieg eigenlijk niet eens meer zien en
ving de vis op het gehoor. Later heb ik in de polders rondom Alphen
aan den Rijn veel op ruisvoorn gevist. Daar leerde ik echt veel. Ik denk

dat ruisvoorns vaak lastiger te vangen zijn dan forellen. Naast deze
praktijklessen gebruikte ik het eerste boek van Henk Peeters om me in
de vliegvismaterie te verdiepen. Via een vliegvisser die ik in de polder
tegenkwam, ben ik lid geworden van de Hackleplayers in Leiden. Later
ben ik ruim tien jaar als bestuurslid van die vereniging actief geweest.
Vrij snel nadat ik met vliegvissen begon, ben ik ook gaan binden. Op
een Engelse beginnersset maakte ik mijn eerste vliegjes: een droge
Red Tag en de nimfvariant daarvan. Die deden het vaak goed in de
polder!”
Zeebaars

Cornelis hoeft niet lang na te denken als ik hem vraag naar zijn favoriete visserij. “Ik heb een sterke voorliefde voor roofvis. Zo snoek ik
graag in de polders rondom Alphen aan den Rijn en Ter Aar en bezoek
ik graag het Oostvoornse Meer. Mijn grootste verslaving is echter het
vliegvissen op zeebaars. Ik was ongeveer achttien jaar toen ik daarmee

(Van links naar rechts:) Clouser, Jiggy, Sandeel, Clouser Variant
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in IJmuiden begon. Daarna heb ik jaren intensief bij de blokkendam op
de Maasvlakte gevist. Heerlijk peddelend vanuit de bellyboot, hopend
op die keiharde aanbeet. Sinds het verdwijnen van de blokkendam als
visstek, zoek ik mijn geluk vaak vanuit de bellyboot rondom de pier
van Hoek van Holland.” Ook in het buitenland is Cornelis actief. “Het
vliegvissen in België en Duitsland vind ik niet zo boeiend. In Noorwegen gaat mijn voorkeur uit naar de zeevisserij. Ik vind dat veel leuker
dan bijvoorbeeld de Glomma. Het vliegvissen in zout water op pollak,
koolvis, makreel en zeeforel vind ik prachtig. Vorig jaar ben ik met Kees
Pootjes en andere leden van de club van 50 naar Noorwegen geweest.
Die trip had alles in zich: lekker vliegvissen op zee, kameraadschap en
gezelligheid. Met Erik van den Hoek ben ik naar Canada geweest. We
visten er onder andere in de Maurice op steelhead. Ook dat was een
onvergetelijke ervaring.”
dromen

Cornelis heeft nog een aantal dromen op vliegvisgebied. “Toen ik
ongeveer zes jaar geleden op huwelijksreis in Bonaire was, heb ik
geprobeerd om dagelijks een paar uur te vissen. Ik heb toen geproefd
van het tropisch vliegvissen en zou heel graag nog een vliegvistrip
naar een dergelijke locatie maken. Verder zou ik graag tijdens de
migratietijd bij Cape Cod op stripers vissen. Wat een heerlijke sport
moet dat zijn! Tenslotte is het mij nog niet gelukt om een metersnoek op
de vlieg te vangen. Dat staat daarom ook hoog op mijn verlanglijstje.”
Op materiaalgebied heeft Cornelis niet veel wensen. “Merken zeggen
mij eigenlijk niets. Zowel voor lijnen, reels en hengels maakt het mij
niet uit wat voor merknaam er op staat. Vanwege mijn voorliefde voor
het vissen op zout water zoek ik wel naar materialen die daartegen
bestand zijn. In dat opzicht spreken de hengels van Guideline mij
bijzonder aan.” Op bindgebied probeert Cornelis aan de lopende band
verschillende materialen uit en loopt hij vaak voorop in het gebruik
van de nieuwste snufjes. “Wat ik pas tegengekomen ben en geweldig
spul vind, is het ‘baitfish emulator flash’ van Hareline. Je maakt er
met het grootste gemak prachtige baitfishpatroontjes mee. Erg blij
ben ik ook met het relatief nieuwe Bug Bond. Het werkt veel prettiger,
sneller en makkelijker dan andere UV-lijm om bijvoorbeeld kopjes van
vliegen mee te maken. Onlangs kwam ik ook een hele fijne jig-achtige
haak tegen, waarmee je over de bodem kunt vissen zonder vast te
komen zitten. Het is de ‘down shot offset’ haak van het merk Owner.
Ideaal voor het vissen op bijvoorbeeld baars en snoekbaars. In mijn
nimfen pas ik de laatste tijd graag ‘UV Chewee Skin’ toe. Het ziet er
geweldig uit en werkt makkelijker dan Silly Skin. Deze week heb ik
heel mooie sandeels gemaakt met het nieuwe ‘Hedron lateral scale’.
Als je een paar slierten van dit materiaal door een corsair tubing van
Jack Gartside haalt, blijft het achterste gedeelte van de sandeel heel
beweeglijk.”
websites

Naast de gebruikte materialen vindt Cornelis het geen probleem om
een aantal van zijn favoriete websites met anderen te delen. “Dan
Blanton’s bulletin board is een site met onder andere veel technische
informatie. De site ziet er wat rommelig uit, maar is zeer up to date.
Op de website van Deneki Outdoors vind je veel trip reports en wordt
vaak vermeld welke materialen en vliegen de visgidsen gebruiken. Op
de site van Moldy Chum worden dagelijks berichten met interessante
links en filmpjes gepost. Een zeer bruikbaar en uitgebreid archief aan
vliegvisartikelen vind je op GlobalFlyfisher. Vergeet ook de vele uit-
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stekende zeeforelpatroontjes niet die er stap-voor-stap worden uitgelegd en afgebeeld. Voor zoutwaterliefhebbers is een bezoekje aan de
website van het Amerikaanse blad Flyfishing in Salt zeker de moeite
waard. Al weer wat ouder is Charlie’s Flybox. Het bevat echter een
schat aan bruikbare patroontjes. Tenslotte vind ik het YouTube-kanaal
van Davie McPhail een aanrader. Je vindt er honderden filmpjes van
bindpatroontjes.”
Voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Cornelis de DNA
Baitfish. “Het is een zoutwatervlieg die het goed doet op zeebaars,
pollak, koolvis en makreel.”
“dna baitfish”
Haak: Daiichi 2564 #1
Binddraad: Nylon
1 Zet de binddraad op en bind een toef Orvis Superhair in de kleur
clear in. Whipfinish;
2 Knip een stuk mylar piping van ongeveer 10 cm in de kleur pearl af
en rafel hiervan ongeveer 7 cm uit elkaar. Schuif dit over de haaksteel en zet het met een paar wikkelingen vast;
3 Maak een buikje door aan de onderkant een toef clear Superhair in
te binden;
4 Maak een rug door ook aan de bovenkant een toef Superhair in te
binden;
5 Bind op de rug een dunne toef DNA Frosty Fish Fiber in de kleur
chartreuse;
6 Bind hierop een dunne toef DNA Holo Fusion in de kleur zwart;
7 Bovenop bind je een toefje DNA Frosty Fish Fiber in de kleur dark
olive in. Whipfinish;
8 Plak aan elke kant een oogje;
9 Maak met Bug Bond UV-lijm een kopje dat je met een UV-lampje
droogt.
bindstappen van de
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