
96

JJim komt uit Schotland en be-
gon ongeveer dertig jaar ge-
leden met vliegvissen: “Mijn 
eerste vliegviservaringen 
deed ik op aan een zijriviertje 
van de River Clyde in Schot-
land. Ik begon ook meteen 
met het binden van vliegen. 
Dat was voor mij geen keuze. 
Er was in de buurt van mijn 
woonplaats geen enkele vliegviswinkel. Dus ik nam aan, dat 
wanneer je wilde vliegvissen, je zelf je eigen vliegen moest bin-
den. Het leek logisch dat het een niet zonder het ander kon. Met 
wat basisinstructies van een vriend bond ik mijn eerste vliegen. 
Ze waren op zijn zachtst gezegd nogal lomp, maar ik ving er vis 
mee. Een levenslange passie was geboren!”

Jim ontwikkelde vanaf het 
begin een interesse in het 
insectenleven langs de 
waterkant: “Het werd me 
al snel duidelijk dat de le-
venscycli en het gedrag van 
de insecten veel invloed op 
mijn vliegvisresultaten had-
den. Het komt erop neer dat 
ik precies wilde weten wan-
neer, en op welke manier 
elk insect als voedsel voor 
de forellen ter beschikking 
kwam. Dit zorgde ervoor 

dat ik het concept van de traditionele Clyde-vliegen grotendeels moest 
loslaten. Ik ging experimenteren met nieuwe materialen en patronen. 
De meeste informatie haalde ik in die tijd uit Amerikaanse boeken en 
tijdschriften. Met de komst van het internet kwam een grote stroom aan 
nieuwe invloeden van over de hele wereld vrij. Ook verschafte het toe-
gang tot vele nieuwe bindmaterialen. Nog steeds experimenteer ik graag 
met nieuwe materialen die op de markt komen en ik zal dat ook altijd 
blijven doen. De ontwikkelingen op het gebied van bindmaterialen heb-
ben ertoe geleid dat ik vliegen voor alle vissoorten bind. Toch ligt mijn 
grootste passie nog steeds bij mijn eerste liefde: het binden van vliegen 
voor forel en vlagzalm. Vliegen die vis vangen!”

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 buitenandse collega’s
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Jim is een graag geziene gast op internationale beurzen en shows: 
“Ik heb het genoegen gehad om mijn creaties te tonen op beurzen in 
Zweden, Nederland, Ierland en op een aantal plaatsen in het Verenigd 
Koninkrijk. Ik vind het steeds bijzonder leuk om mijn ideeën met ande-
ren te delen.”

Voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Jim een steen-
klever: “Een steenklever wordt onder andere gekenmerkt door zijn 
relatief brede, platte lichaam en zijn sterke poten. Hiermee houdt hij 
zich, geholpen door scherpe klauwtjes, vast aan de stenen in de rivier. 
Voor de oogjes gebruik ik goudkleurige, zwarte of roodbruine kettin-
googjes. Met welke ik vis, hangt af van de kleur van het water en 
de hoeveelheid licht gedurende de visdag. Ik gebruik de goudkleurige 
versie alleen als het water fl ink gekleurd is. Hoe helderder het water, 
hoe donkerder ik de oogjes kies.” 
Verder is de keuze van het materiaal voor de pootjes van de vlieg van 
belang: “Voor het vissen van de steenklever in snelstromend water 
gebruik ik voor de pootjes het liefste veertjes van de Carolina-eend 
(wood duck). Voor het vissen in rustig water gebruik ik cdc-veertjes. 
Deze bewegen beter en houden toch het profi el van de vlieg intact. 
Voor situaties ertussenin gebruik ik Carolina-eend, waarvan ik een 
paar fi bers inbind. Gebruik dus de versie die het beste bij het type 
water past.”

Het vliegbindblog van Jim Lees vind je hier:
http://www.palewatery.com/blog/
Jim is ook te vinden op facebook:
https://www.facebook.com/jim.lees.90?fref=ts

Voor het bindfi lmpje van Jim’s steenklever surf je 
naar: www.vnv.nu/grenzeloos
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