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de vliegendoos van....

In nummer 88 van De Nederlandse Vliegvisser stond een 

artikel over Jan in de rubriek Op de vingers gekeken. Het 

jaar ervoor werd hij op de Algemene Ledenvergadering al 

tot lid van verdienste van de VNV uitgeroepen. De reden 

om hem nogmaals te bezoeken, was het bericht dat Jan 

zelf het afgelopen jaar op de Fly Fair in Putten wereldkun-

dig maakte: na dertig jaar gaat hij stoppen als 

demonstratiebinder.

de vliegendoos van....

In nummer 88 van De Nederlandse Vliegvisser

artikel over Jan in de rubriek Op de vingers gekeken

jaar ervoor werd hij op de Algemene Ledenvergadering al 

tot lid van verdienste van de VNV uitgeroepen. De reden 

om hem nogmaals te bezoeken, was het bericht dat Jan 

zelf het afgelopen jaar op de Fly Fair in Putten wereldkun-

dig maakte: na dertig jaar gaat hij stoppen als 

demonstratiebinder.

Jan Reniers

het stijgen draaien ze zich compleet om en drijven ze met hun 
buik omhoog met de stroom mee tot onder de vlieg. Dan zuigen ze 

die naar binnen. Soms springen ze compleet uit het water om de sedge 
van bovenaf te pakken. Het zijn ware kunstenaars.” Jans vrouw brengt 
met een opmerking over de bindkamer van Jan het gesprek terug op de 
verhuizing. “We hadden ons huis verkocht en het moest op een bepaald 
moment dus echt leeg zijn. Ik dacht voor het uitzoeken en inpakken van 
mijn bindkamer een dag nodig te hebben en bleef het steeds uitstellen. 
Gelukkig heeft Hennie me ervan kunnen overtuigen om twee weken voor 
de opleverdatum te beginnen. Uiteindelijk was ik net op tijd klaar. Ik heb 
twee volle kliko’s met oude tijdschriften afgevoerd. Ook heb ik dozen vol 
bindmateriaal weggegeven. Onder andere aan de jeugdleden van vlieg-
visclub Daddy Longlegs.” Om lezers een idee te geven: in zijn nieuwe, 
opgeruimde bindkamer heeft Jan nog steeds een voorraad bindmateria-
len waar menig winkelier jaloers op zou zijn. 

eendenveertJes rapen

Omdat Jan pas een paar dagen terug is van de camping en hij daar het 
nieuws niet elke dag goed bij kan houden, vraagt hij of ik ook heb ge-

AAls ik bij Jan, vrouw Hennie en hondje Bart binnenstap in hun nieuwe, ge-
zellig ingerichte appartement in Breda en ik van koffi e en worstenbrood 
ben voorzien, gaat het gesprek allereerst over de verhuizing. “We wonen 
hier nu een jaar. Heerlijk, alles gelijkvloers en op de begane grond”, zegt 
Jan. In dat jaar is Jan slechts vier maanden thuis geweest, omdat hij van 
maart tot oktober in zijn stacaravan in Luxemburg doorbrengt. “Ik vis daar 
nog steeds drie tot vier dagen per week op de rivieren. Het was dit jaar 
een wat minder jaar met veel hoogwater in het voorjaar en veel minder 
kokerjuffers, vergeleken met vorig jaar. Wel ving ik dit jaar mijn grootste 
barbeel. 78 centimeter aan een drietje is best knokken geblazen. Ook 
weer meerdere snepen van meer dan 50 centimeter. Soms pakken de 
snepen een sedge-imitatie geheel ondersteboven van het water. Tijdens 

TEKST HANS BOCK FOTOGRAFIE JAN RENIERS, HYPPO WANDERS
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1 2

4 5

7 81. Rivier de Our in de Ardennen, vissen op sneep.

2. Oostvoornse Meer, een regenboog van 78 cm.

3. Nieuw Zeeland, vissen op bruine forel, Rivier 

Taramakau, gids Boris Cech.

4. Fly Fair met mijn vrouw Hennie in Hattem 1992.

5. Fly Fair 2010.

6. Op stap met John Betts in de Keukenhof.

7. Binden en vissen USA op Fly Fishers Symposium met 

Chuck Furimsky en Sepp Fuchs. Ik ving een mooie Blue 

Fish.

8. Canada vissen met een stel maten. Veel zalm gevangen: 

pink, chum, coho, chinook en platvis. Vancouver Island.

9. Vissen op de rivier de Our op barbeel.
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hoord over grote aantallen ontsnapte forellen voor de kust van Funen. 
Ik bevestig dat het inderdaad over zo’n 80.000 grote regenboogforellen 
gaat en voeg eraan toe dat ik eerder al een aantal keren ontsnapte re-
genbogen in de Oostzee rondom Funen heb gevangen. Als fanatiek Fu-
nen-ganger merkt Jan op: “Jaren geleden viste ik met Hans van Klinken 
op de Konge Å. Er waren toen kleine regenboogforellen uit een kwekerij 
ontsnapt. Het was niet normaal. We vingen ze continu. De vlagzalm en 
de bruine forel kreeg geen kans om onze vliegen te pakken. Ik ga al meer 
dan twintig jaar naar Funen. Soms ging ik vier keer per seizoen.” Dat 
Jan in Denemarken niet onopgemerkt bleef, blijkt wel uit het feit dat 
hij jarenlang op de grote Deense vliegvisbeurs als demonstratiebinder 
actief is geweest. “De eerste beurs werd in Esbjerg gehouden. Daar was 
ik al meteen als demobinder van de partij. Daarna is de beurs naar Kol-
ding verhuisd. Met onze camper reed ik ernaartoe en plakte er altijd nog 
wat visdagen achteraan. Ik heb op de eerste zes edities gebonden. Door 
wisselingen in de organisatie van de beurs werd ik ineens niet meer 
gevraagd. Nu ben ik niet iemand die zichzelf uitnodigt, of achter zoiets 
aangaat. Toen ik later bij toeval iemand van de nieuwe organisatie sprak, 
werden mij excuses aangeboden en vroeg men of ik op volgende beurzen 
toch weer van de partij wilde zijn.” Jan vindt beurzen fantastisch voor 
vliegvissers: “Je kunt er veel leren op bind- en werpgebied en er veel 
verschillende merken hengels en lijnen uitproberen. Dat gaat bij een 
winkelier meestal niet, omdat die maar een paar merken voert. Verder is 
zowat alles te koop. Vergeet niet dat ik ben begonnen in een tijd waarin 
het verkrijgen van kennis en materialen niet eenvoudig was. Er waren 
nauwelijks winkeliers en er was natuurlijk geen internet. Als mijn vrouw 
met de kinderen naar het park ging, kregen ze van mij zakjes mee om 
eendenveertjes te rapen. Zelf ging ik langs de poelier om te vragen of er 
nog iets van een fazant, eend of patrijs te plukken viel.”

bessen

Jan weet het aansnijden van het onderwerp waarvoor ik hem eigenlijk 
bezoek, aardig uit te stellen door te vragen hoe mijn vliegvisreis naar 
Groenland is geweest. Als ik vertel over het eten van vis, mosselen, 
paddenstoelen en bessen, haakt hij handig in: “Ik was met een aantal 
vliegvissers in Noorwegen. We visten onder andere op de Glomma bij 
Tolga en verbleven er in een huisje. Toen we langs het water liepen, zag 
ik zwarte bessen in de vegetatie langs de rivier. Ik wist zeker dat je ze 
kon eten. Ik deed echter of ik twijfelde en vroeg aan wijlen Rob Alting 
Siberg of hij wist of ze eetbaar waren. Rob wist het niet zeker en vond 
dat ik beter geen risico kon nemen. Toen ik opmerkte dat de vogels ze 
toch ook aten en dat ik dacht dat het dus wel zou kunnen, raadde hij het 
nog eens met klem af. Natuurlijk plukte ik een hand vol en stopte die 
in mijn mond. Rob liep hoofdschuddend verder en merkte op dat ik het 
zelf maar moest weten. Toen we een uurtje later vanaf de rivier bergop 
naar de weg liepen, deed ik of ik plotseling enorme buikkrampen had. Ik 
kroop ineen en maakte allerlei geluiden van pijn. Rob schrok zich rot en 
gaf nog eens aan dat hij al had gezegd dat ik beter van die bessen af had 
kunnen blijven. Toen er in de verte een vrachtwagen aangereden kwam, 
rende Rob erop af en sprong met waadpak en hengel op de weg om de 
chauffeur te laten stoppen. Er stapte een beer van een Noor uit en Rob 
maakte met handen en voeten duidelijk dat ik doodziek was geworden 
door het eten van bessen. De chauffeur begreep het allemaal niet goed, 
waarna Rob hem meenam naar een plek waar zwarte bessen groeiden. 
De chauffeur keek naar de bessen, plukte een handvol, stak ze in zijn 
mond en stak zijn duim naar Rob op. Verderop stonden we met z’n allen 
te schuddebuiken, maar nu van het lachen!”
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stilte

Jans vrouw vertelt hoe bijzonder het eigenlijk was dat Jan in het wereld-
je van vliegvissers een plekje kreeg. “In de beginjaren werd er gevlieg-
vist door mannen met knickerbockers, tweedpetten, Engelse waxcoats 
en grote snorren. Jan was een bouwvakker. Dat leek helemaal niet sa-
men te gaan. Vanwege zijn inventiviteit op het gebied van materialen en 
bindwijzen, zijn resultaten aan de waterkant en dat alles in combinatie 
met een portie doorzettingsvermogen, werd hij toch opgenomen.” Jan 
neemt het gesprek over: “Ik ben bij de oprichting van de VNV aanwezig 
geweest. Toch een bijzonder moment. In die tijd was het Veerse Meer 

een topvliegvislocatie en gaf ik daar namens de VNV workshops. Men-
sen als Leon Links en Harry Schoel waren toen mijn cursisten. Ik vertelde 
ze over verschillende lijnen, welke vliegen het er goed deden en wat de 
beste stekken waren.” Een mooi bruggetje om Jan te vragen naar zijn 
besluit om te stoppen als demonstratiebinder. Het valt hem zwaar en 
met een brok in zijn keel zegt Jan: “Ik heb dertig jaar op beurzen over 
de hele wereld binddemonstraties gegeven. Binnen Nederland heb ik al 
die jaren bij vele vliegvisclubs gebonden. De dagen voor zo’n clubavond 
bereidde ik alles thuis voor en na zo’n avond reed ik dan ’s nachts weer 
terug naar Breda. Ik ben nu 73 en het wordt tijd om plaats te maken voor 
de jonge garde.” Het valt even stil, hetgeen erg ongebruikelijk is tijdens 
een interview met Jan. Ik laat het even zo en Hennies vraag of ik nog 
een worstenbroodje wil, is perfect getimed. Dan hervat Jan: “Ik heb een 
schitterend mooie tijd met het vliegbinden beleefd en ik ben iedereen 
die dat mogelijk heeft gemaakt bijzonder dankbaar. Ik vind het ook heel 
attent van de VNV om mij door dit interview de mogelijkheid te geven de 
lezers van mijn besluit op de hoogte te stellen en die dank uit te kunnen 
spreken.” Weer een stilte. 
Als ik voorzichtig vraag of Jan eens wat hoogtepunten kan benoemen, 
komt hij weer los: “Ik ben op alle Fly Fairs als binder actief geweest. 
Eigenlijk op één na. Toen moest ik mijn schouder rust geven en ben ik 
alleen als bezoeker geweest. Op de Visma bind ik al meer dan twin-
tig jaar. Eerst namens vliegvisclub Spijkenisse en later namens de VNV. 
Sinds jaar en dag ben ik ook lid van de D.A.A.F.T. (Dutch Association of 
Advanced Fly Tiers, redactie). Ik denk dat ik kan stellen dat ik als een van 
de eerste Nederlandse vliegvissers in Nieuw-Zeeland heb gevist. Ik werd 
gevraagd om aan een promotiefilm mee te werken. Met helikopters en 
rafts bracht men mij naar de beste stekken, waar ik voor de camera’s 
mijn kunsten mocht vertonen. Eenzelfde avontuur beleefde ik in Oregon, 
waar ik op steelhead viste. Bij Erich Brinkhoff heb ik diverse keren in de 

winkel gebonden en later ook bij Mirjana Pavlic van Flyfishing Europe. Ik 
mocht dan als tegenprestatie op de mooiste huiswateren vissen. Net zo 
leuk vond ik ook het binden bij de voormalige winkel van Kaj Surink in 
Tilburg. Ik gaf er de allereerste vliegbindworkshop. Toen Kaj wist dat hij 
ermee ging stoppen, vroeg hij me of ik ook de allerlaatste wilde verzor-
gen. Uiteraard heb ik dat voor hem gedaan.” 

een veer die niet past

Je kunt wel stellen dat Jan de afgelopen dertig jaar met alle topbinders 
heeft kennisgemaakt en met velen van hen samen op beurzen heeft ge-

bonden. Als ik hem vraag om wat namen te noemen, aarzelt hij. “Het zijn 
er zo veel. Bovendien ga ik dan mensen vergeten te noemen en dat vind 
ik vervelend.” Na enig aandringen, komen er dan toch wat namen: “Paul 
Jorgensen, Roman Moser, Bob Veverka, Thomas Vinge, Joe Blados, Hans 
de Groot, Hans van Klinken, Michael Martinek jr, Marvin Nolte, Chuck Fu-
rimsky, Bas Verschoor, Jack Gartside, Paul Schmookler.” Jan benadrukt 
dat hij nog wel even door kan gaan. Over ieder van hen kan hij verhalen 
vertellen over zaken die hij heeft meegemaakt. Het is zeker niet zo dat 
hij met deze topbinders alleen een keer samen op dezelfde beurs heeft 
zitten binden. Zo was het Jack Gartside die op een beurs aan Jan vroeg, 
of hij voor hem twee grote garnalen wilde binden. Jan gaf aan dat hij dat 
best wilde doen, maar eigenlijk wat zonkerstrips van vos nodig had. Jack 
zei dat hij die wel even zou regelen. Zonder blikken of blozen sneed hij 
vervolgens uit een bontjas, die gemaakt was van vosjes, een paar strips. 
“Ik stond er bij te kijken en kon mijn ogen niet geloven”, zegt Jan. “Het 
was ook de man die op een beurs aangelopen kwam in een bellyboot, 
aangekleed als een giraffe, compleet met een giraffennek. Zijn boek Stri-
per Strategies heeft een foto ervan op de kaft.”
In vele standaardwerken op vliegbindgebied staan patronen van Jan 
vermeld, waarvan zijn vliegen met palinghuid het bekendst zijn. “Soms 
denken mensen dat mijn garnalen van palinghuid alleen om in te lijsten 
zijn. Dat komt door de vele Amerikanen die dat zo mooi vinden. Toch zijn 
het geweldige vangers. De van palinghuid gemaakte segmenten van de 
garnaal zijn zo ingebonden, dat ze in het water gaan bewegen. De paling-
huid wordt in het water namelijk zacht. Het geeft de vlieg een geweldig 
subtiel effect onder water. Bovendien is palinghuid bijzonder sterk, zodat 
je vlieg lang heel blijft. Bij mijn nimfen gebruik ik het bijvoorbeeld als 
wingcase. Je kunt tien forellen met zo’n nimf vangen, maar de wingcase 
gaat ondanks de scherpe tandjes niet kapot.”
Jan wordt geregeld door vrienden ingeseind als die in een buitenlands 
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blad iets over Jan hebben gelezen. Het gaat er dan vaak over dat Jan 
op een uitzonderlijk hoog niveau bindt en erg creatief en vindingrijk te 
werk gaat. In het interview geeft Jan enige voorbeelden, maar wil per 
se niet dat ze verder uitgewerkt worden. Mijn opmerking dat het toch 
duidelijk maakt dat hij een binder van wereldklasse is, wordt door Jan 
weggelachen en hij wil er niet op ingaan. Bescheidenheid siert de mens. 

een doos vol

In de aanloop naar onze ontmoeting had ik Jan gevraagd of hij wat vlie-
gen in een doos zou willen prikken die voor hem belangrijk zijn, of waar 

hij een bijzonder verhaal bij heeft. Als Jan de doos erbij pakt, blijkt deze 
vol te zitten met meer dan honderd door hem gebonden vliegen. Met ge-
mak zou Jan er een volle avond boeiende verhalen bij kunnen vertellen. 
Voor de lezers vat Jan het als volgt samen: 
• “Sculpins vind ik heerlijk om te binden. Mooie koppen van hertenhaar 

met leuke patroontjes erin. Ik gebruik ze voor snoek, snoekbaars en 
baars aan een zinklijn. Je kunt ze in de herfst aan een wat langere 
leader lekker hoog vissen, tussen de afstervende plompenbladen door. 
Een stukje bij de kop ingebonden nylon dat als weed guard werkt, 
helpt natuurlijk daarbij.

• De grote garnaal in burned orange gebruik ik in Noorwegen en Schotland 
voor zalm en in Amerika voor bluefish en striper. Het lijfje en de staart 
van de vlieg zijn gemaakt van surfdoek dat met epoxy is afgewerkt. De 
vlieg is enorm sterk en duurzaam. Zelfs de bluefish krijgt hem niet stuk!

• De grote garnaal van palinghuid doet het bijzonder goed op zalm. De 
segmenten worden zacht en trillen onder water, waardoor de vlieg 
een unieke actie heeft. 

• De omgekeerde popper imiteert speldaas. De kop van de vlieg is een 
popperkop, die ik achterstevoren heb ingebonden. Met de uitgeholde 
kant naar de staart van de vlieg toe. De vlieg heeft een enorm drijfver-
mogen. Ik vis hem aan zinklijnen met korte leaders, zodat ik de vlieg 
kort boven de grond kan vissen. Op het Oostvoornse Meer is dit een 
killer. Maar ook aan een drijvende lijn in de stroomnaad werkt de vlieg 
prima. Als je stript, springt de vlieg alle kanten op. Net zoals opgejaagd 
speldaas dat doet. De roofblei weet er wel weg mee. Tenslotte kun je 
hem aan een drijvende lijn ook in de kabbel op bijvoorbeeld het Oost-
voornse Meer of de De Ronde Bleek laten dobberen en daarbij alleen 
contact met de vlieg houden. Ik vis hem dan als een soort floating fry.

• Snake flies gebruik ik voor zalm. In DNV, nr. 118 legt Árni Baldursson 
uit hoe en wanneer hij deze vliegen toepast. Ik vond het een bijzonder 

interessant artikel en ga er zeker zaken van uitproberen. Toch blijft 
vissen altijd onvoorspelbaar. Zo schrijft Árni dat hij in ondiep water, bij 
lage waterstanden met lange leaders en kleine nimfen op zalm vist. Ik 
deed dat ook altijd. Tot ik een keer in de situatie kwam dat ik mijn doos 
met nimfen was vergeten en een snake fly door een pool met minder 
dan een halve meter water stripte. De zalmen schoten er van grote 
afstand op af.

• Voor het Oostvoornse Meer gebruik ik graag damsels en vlokreeftjes. 
De damsels gebruik ik ook op andere reservoirs en de vlokreeftjes 
doen het ook goed in Denemarken op zeeforel.

• De nimfen met een geweven achterlijfje hebben een wingcase van 
palinghuid. Deze nimfen zijn onverzwaard en blijven altijd rechtop tij-
dens het vissen. Ik gebruik ze aan een zinklijn en varieer de diepte 
waarop ik ze aanbied, door de lengte van mijn leader te variëren. Ik 
gebruik ze veel bij mijn riviervisserij in de Ardennen.

• Het visje is besproken in DNV, nr. 88 en is erg goed voor zeeforel, 
baars, snoek en roofblei.

• De kokerjuffer is een van de beste vliegen voor sneep en barbeel in 
Luxemburg. Ik overweeg hierover een vistechnisch artikel te schrijven.

• Van de zoetwatergarnaaltjes gebruik ik de kleinste, gebonden op 
haakmaatje 16, op stromend water. Zo vangen deze bijzonder goed 
op de Rena. De grotere modellen zijn prima voor zeeforel en op het 
Oostvoornse Meer.

• De speltaasimitatie van E-Z Body is prima bruikbaar voor roofblei, 
zeeforel en baars. Het is zeer flexibel en ijzersterk materiaal.

• De patronen gebonden op de zogenaamde kielhaak vis ik over de bo-
dem. Hierbij staat de punt van de haak aan de bovenkant, zodat je 
niet vast komt te zitten. Het zijn bewerkelijke vliegen. De roodgele 
Micky Finn is gemaakt van toefjes kalfstaart. Helaas zijn deze haken 
een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik gebruikte ze erg veel op het 
Veerse Meer, om over de zandplaten te vissen. Bij het binnenstrippen 
ontstaat een stofwolkje, hetgeen de aandacht van de forel trekt. Een 
beetje zoals je met een Crazy Charlie op bonefish te werk gaat.”

Als ik afscheid neem en Jan en zijn vrouw bedank voor de gezelligheid en 
de gastvrijheid, benadrukt Jan nog eens dat hij enorm dankbaar is voor 
alles wat het vliegvissen hem in zijn leven heeft gebracht. Ook geeft hij 
aan dat hij zeker actief blijft vliegvissen en best bij wijze van uitzonde-
ring incidenteel nog eens ergens een vliegje wil komen voorbinden… 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan!


