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De wereld van het vliegvissen is groot,
de wereld van het vliegbinden is zo niet
nog veel groter. Razende reporter Hans
Bock gaat in deze vliegbindwereld op
zoek naar bekende en minder bekende
internationale vliegbinders. Grenzen
tellen niet, kosten nog moeite worden
gespaard. Een uitstekende manier om via
deze rubriek kennis te maken met onze
getalenteerde buitenlandse collega’s

Ilan is een reizende ster binnen de wereld van de professionele internationale vliegbinders. Ilan bindt vliegen vanaf het moment dat hij naar de basisschool ging.
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V L I E G V I S S E R

Ook als vliegvisser is Ilan succesvol en actief. In 2011 maakte hij deel uit van het jeugdvliegvisteam
van Wales. Op Loch Mentith, in Schotland, legde het team beslag op de tweede plaats in een internationale wedstrijd. Als vliegbinder is Ilan niet onopgemerkt gebleven. Zo was hij al meerdere jaren
achtereen demonstratiebinder op de North Wales Fly Fair, de Irish Fly Fair in Galway en de British
Fly Fair International. Op die laatste beurs
toonde hij zijn kunsten in de stand van de
UK Fly Dressers Stand.
Ilan maakt deel uit van de Fly Dressers
Guild en bezoekt daar wekelijks bijeenkomsten om op het hoogste niveau te kunnen blijven binden. Zelf geeft hij les aan
de leden van de Bala Angling Association.
Ilan’s specialiteiten zijn wedstrijd- en riviervliegen en in het bijzonder micro vliegen. Zo bind hij patroontjes op haakmaat
32.
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G R E N Z E L O O S

Voor het bindfilmpje van Ilan’s Red Bitch surft u naar www.vnv.nu/grenzeloos

Linda is ongeveer 12 jaar geleden met vliegvissen begonnen. Zelf zegt ze: “Gelukkig woon
ik in het noordoosten van de Verenigde Staten, waar ik word omgeven door vele geweldige rivieren. Ik vis veel in de Beaverkill, Willowemoc, Housatonic en Farmington.”
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Momenteel is Linda president van de Juliana’s Anglers, een vliegvisclub voor vrouwen, in New York
City. Linda bindt alle soorten vliegen graag. Van de basisforelvliegen tot streamers, zoutwaterpatronen en zalmvliegen. Op beurzen bindt ze vaak forelvliegen met een geweven lijfje. Linda was als
demonstratiebindster aanwezig op de Dutch Fly Fair,
het International Fly Tying Symposium in the US, de
British Fly Fair International en de Irish Fly Fair. Linda
zegt: “Ik reis graag en het vliegbinden en vliegvissen
bracht me onder andere al in IJsland, Noorwegen, Schotland en Australië.”
Voor het bindfilmpje van de gewoven nimf
van Linda surft u naar www.vnv.nu/grenzeloos
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