
Johan werd al eerder ‘op de vingers gekeken’. In DNV-nummer 

86 kun je het interview met deze internationaal vermaarde 

vliegbinder nog eens teruglezen. Via de website kan door leden 

van de VNV een pdf van dat artikel opgevraagd worden. In dat 

artikel bond Johan een realistische steenvliegnimf en deed hij de 

legendarische uitspraak: “Ik kan niet goed binden, maar oefening 

baart kunst.” In deze speciale uitgave geeft Johan bindtips, die 

voor elke vliegbinder bruikbaar zijn. Verder bindt hij vier vliegen, 

waarvan de bindfi lmpjes op de website zijn te vinden. Van die 

vier vliegen zijn er drie semi-realistisch.

BEen van de belangrijkste zaken voor een vliegbinder anno 2015 is vol-
gens Johan, dat hij op de hoogte blijft van de nieuwste bindmaterialen: 
“Er komen werkelijk voortdurend zulke geweldige nieuwe producten op 
de markt. Deze maken het vliegbinden vaak gemakkelijker en er kunnen 
ook veel mooiere vliegen mee gebonden worden. Ik begrijp dat ik ge-
makkelijk praten heb, omdat ik als fi eldtester van diverse vooruitstre-
vende bedrijven veel aangereikt krijg. Maar via Facebook- en webpa-
gina’s van bedrijven als J:son Sweden, Deer Creek en Pro Sportfi sher kan 
een geïnteresseerde vliegbinder tegenwoordig makkelijk op de hoogte 
blijven van alle nieuwe materialen en ontwikkelingen. Natuurlijk is het 
ook gezellig om bij de plaatselijke winkelier langs te gaan. Die kan je 
laten zien hoe je de materialen moet gebruiken. En de meeste bedrijven 
zorgen er ook voor, dat ze hun nieuwe producten op internet van duide-
lijke instructiefi lmpjes voorzien.”
Als ik Johan vraag om eens wat indrukwekkende voorbeelden te noe-
men, zegt hij: “Er komt continu werkelijk zoveel bij dat ik nauwelijks 
kan kiezen. Het een is nog mooier dan het andere. Het hangt er ook 
maar net vanaf, in welk soort vliegen je geïnteresseerd bent. Wat écht 
voor veel Nederlandse binders interessant kan zijn, is de Mega Lazer 
Dub van Deer Creek. Bij het binden heeft het een enorm volume, maar 

het is tegelijkertijd bijzonder dun en fl exibel. Dit zorgt 
ervoor dat, bijvoorbeeld bij het binden van een kop voor 
een snoekstreamer, deze echt volume krijgt en water ver-
plaatst. Toch kun je al het materiaal heel dun, netjes en gemakkelijk ach-
ter het haakoog inbinden. Zou je een vergelijkbare kop van bijvoorbeeld 
bucktail binden, dan krijg je een heel dikke prop achter het haakoog. Die 
kun je onmogelijk netjes wegwerken.”
Een van de vliegen die Johan bindt, is een zogenaamde stingervlieg. 
Hierbij is aan de haak een tweede haak gebonden. De streamer is voor-
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het is tegelijkertijd bijzonder dun en fl exibel. Dit zorgt 
ervoor dat, bijvoorbeeld bij het binden van een kop voor 
een snoekstreamer, deze echt volume krijgt en water ver-
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zien van een kopje van Mega Lazer Dub. Johan laat in het fi lmpje dui-
delijk zien hoe je hiermee een mooi bol vissenkopje kunt binden. Al het 
ingebonden materiaal werkt hij keurig dun achter het haakoog af. Ook 
vooruitstrevend is Pro Three-toned Rabbit van Pro Sportfi sher. Johan ge-
bruikt dit ook in zijn stingervlieg en zegt hierover: “Ik gebruik het in deze 
vlieg niet zozeer vanwege de bijzondere eigenschappen, maar gewoon 
omdat het er zo geweldig mooi uitziet. Hoe kúnnen ze het maken? Het 
is konijnenbont dat in drie verschillende kleuren is geverfd. En, zoals we 
allemaal weten, wil het oog van de vliegbinder ook wat! Gelukkig begrij-
pen ze bij Pro Sportfi sher dat ze beter een heel lapje kunnen verkopen, 
dan kant en klaar gesneden strips. Op die manier kan iedereen precies 
de gewenste breedte eruit snijden.”

PRAKTISCH, GOEDKOPER, SLIM

Het in drie kleuren verven van konijnenbont is tech-
nisch nogal ingewikkeld. Daardoor is zo’n lapje 
konijnenbont nogal prijzig. Toch zullen veel binders 
het ervoor over hebben. Dat niet alles duur hoeft te 
zijn, blijkt uit andere tips die Johan voor de lezers in 

petto heeft: “Wanneer je een zakje fl ash opent en 
het materiaal eruit haalt om een paar fi bers ervan in 
een vlieg te gebruiken, krijg je het spul meestal niet 
goed meer terug in het kleine, smalle zakje. Wat 
vaak resteert, zijn plukken fl ash die ergens in een lade over elkaar heen 
liggen. Een makkelijke oplossing is om niet het hele zakje open te maken, 
maar alleen een hoekje ervan af te knippen. Je laat de fl ash dus gewoon 
in het zakje. Met een naald of de punt van een schaartje trek je steeds 
de benodigde fi bers uit het zakje!”

Voor een andere tip stuurt Johan ons naar Action: “Een kappersschaar is 
echt aan te bevelen. Je kunt er in één keer mee door bont en haren knip-
pen, zonder happen te krijgen. Tegenwoordig kosten dergelijke scharen 
minder dan een tientje.”
Om foamvliegen te voorzien van een mooie tekening, heeft Johan ook 
een praktische tip: “Neem een stukje verpakkingsfoam met een open 
structuur en maak er een stevig propje van. Kleur dat met de stift van je 
keuze. Bestempel vervolgens met het gekleurde propje foam, het foam 
van de vlieg. Je krijgt op die manier heel grillige, natuurlijke patronen in 
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je vlieg.” In het fi lmpje waarin Johan een sprinkhaan bindt, past hij deze 
techniek toe.  
Voor staartfi bers heeft Johan verschillende tips: “Gebruik voor staartfi -
bers altijd synthetisch materiaal. Vergeleken met natuurlijke materialen 
is dat veel sterker en veel makkelijker in model te brengen. Natuurlijke 
materialen breken daarbij veel sneller. Voordat ik een spriet inbind, smelt 
ik altijd eerst aan één kant een klein bolletje. Deze kant bind je natuurlijk 
op de haak. Zo voorkom je dat de fi ber er bij het vissen uit kan schieten. 
Ik gebruik voor staartfi bers vaak de haren uit een harde kwast.” 

NOOIT MEER OM DE HAAK

De meeste vliegvissers zullen het vervelende fenomeen wel kennen. Een 
ingebonden staart van zonkerstrip slaat bij het vissen om de haak heen. 
De actie van de vlieg wordt daardoor te niet gedaan en de kans op het 
vangen van een vis is nihil. Johan heeft hiervoor een oplossing bedacht: 

Zowel 

realistisch als 

impressionistisch 

binden is mogelijk.
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“De huid van de zonkerstrip bewerk ik met Diamond Fine Flex, een UV-re-
sin van Deer Creek. Met een naald breng ik het materiaal op de onder-
kant van de zonkerstrip aan en geef het de tijd om in het leer te trekken. 
Hierna droog ik het met een UV-lampje. Het stripje heeft dan voldoende 
stevigheid verkregen. Het slaat niet meer om de haak, terwijl het niets 
aan actie inlevert. Ik heb dit met andere materialen uitgeprobeerd. Bug 
Bond is bijvoorbeeld te dik, waardoor het niet in het leer van de zon-
kerstrip kan dringen. Na het drogen wordt de zonkerstrip keihard en bij 
het werpen breekt deze. Alleen met Diamond Fine Flex werkt het.” Deze 
techniek wordt door Johan bij het maken van de stingervlieg gedemon-
streerd. Verder laat hij bij deze vlieg precies zien hoe de intruder-draad, 
waarmee de tweede haak aan de eerste vastgezet wordt, moet worden 
ingebonden: “Zeker bij snoekbaars, maar ook bij baars en snoek, wordt 
de vis vaak aan de tweede haak gevangen. Dat is ook precies de reden 
waarom deze gebruikt wordt! Op die momenten komt dus alle kracht 
op de achterste haak, terwijl je leaderpunt alleen aan de voorste haak 
vastzit. De achterste haak mag dus bij een dril nooit van de voorste haak 
los kunnen schieten. Om dit te verzekeren, bind je de intruder-draad op 
de voorste haaksteel vast. Van het stuk dat naar het haakoog wijst, bind 
je de laatste centimeter niet in. Daarna buig je het nog niet ingebonden 
stuk naar achter en bind je het vast.”    

KIJK EENS IN DE POPPETJES VAN MIJN OGEN

Dat Johan de ogen van een vlieg belangrijk vindt, steekt hij niet onder 
s t o e - len of banken: “De ogen geven smoel aan je vlieg. 

Bovendien zijn ze vistechnisch van groot belang. Klei-
ne aasvis heeft vaak relatief grote ogen. Roofvissen 

zijn hier echt op gefi xeerd. Deer Creek heeft een bijna 
eindeloos assortiment ogen. Platte en bolle, ronde en 

ovale en alles in enorm veel verschillende kleuren. Ik vind 
het erg leuk om bij een bepaalde vlieg mooie passende oogjes 

te vinden. Het laat je vlieg zoveel meer leven.” Johan geeft een 
mini- cursus oogjes plakken: “Om plakoogjes op 

fi berachtig materiaal aan te brengen, kun 
je het beste geen gewone secondelijm 
gebruiken. Het spul is te dun en loopt zo 

tussen de fi bers door weg. Het beste vind ik 
Pattex Ultra Gel. Zoals de naam al aangeeft, is 

het gel-achtig en dus dikker dan lijm. Een aange-
bracht druppeltje blijft mooi op zijn plaats en loopt niet weg tus-

sen de fi bers. Deze gel lijmt net zo goed en net zo snel als secondelijm. 
Toch heb je tijd zat! Je brengt eerst aan allebei de kanten wat gel op het 
kopje van de vlieg aan. Dat laat je rustig zitten. Daarna breng je wat gel 
op een plakoogje. Probeer hierbij de gel niet helemaal tot aan de rand 
te smeren. Leg het oogje op het druppeltje gel op het kopje. Herhaal dit 
met het tweede oogje. Nogmaals: je hebt tijd genoeg. Tenslotte druk je 
de oogjes rustig aan. Wanneer er per ongeluk wat Ultra Gel op de mooie 
kant van het oogje komt, zul je zien dat het wit uitslaat. Dat heb je bij 
secondelijm ook. Dat ziet er natuurlijk lelijk uit, maar je hoeft het oogje 

niet los te peuteren. Wacht gewoon totdat de gel goed opgedroogd is. 
Smeer er daarna een dun laagje blanke nagellak over. Het oogje ziet 
er dan meteen weer uit als nieuw!”

VAN REALISTISCH NAAR SEMI-REALISTISCH

Johan bindt op de fi lmpjes ook een semi-realistische gammarus. Ook bij 
deze vlieg heeft hij een aantal tips: “Natuurlijk gaat het bij vliegvissen 
vaak om het silhouette van de vlieg. De vis heeft vaak niet eens de tijd 
om de details van een vlieg te bekijken. Als ik mag kiezen tussen een 
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zijn hier echt op gefi xeerd. Deer Creek heeft een bijna 
eindeloos assortiment ogen. Platte en bolle, ronde en 

ovale en alles in enorm veel verschillende kleuren. Ik vind 
het erg leuk om bij een bepaalde vlieg mooie passende oogjes 

te vinden. Het laat je vlieg zoveel meer leven.” Johan geeft een 
mini- cursus oogjes plakken: “Om plakoogjes op 

fi berachtig materiaal aan te brengen, kun 
je het beste geen gewone secondelijm 
gebruiken. Het spul is te dun en loopt zo 

tussen de fi bers door weg. Het beste vind ik 
Pattex Ultra Gel

het gel-achtig en dus dikker dan lijm. Een aange-
bracht druppeltje blijft mooi op zijn plaats en loopt niet weg tus-

sen de fi bers. Deze gel lijmt net zo goed en net zo snel als secondelijm. 
Toch heb je tijd zat! Je brengt eerst aan allebei de kanten wat gel op het 
kopje van de vlieg aan. Dat laat je rustig zitten. Daarna breng je wat gel 
op een plakoogje. Probeer hierbij de gel niet helemaal tot aan de rand 
te smeren. Leg het oogje op het druppeltje gel op het kopje. Herhaal dit 
met het tweede oogje. Nogmaals: je hebt tijd genoeg. Tenslotte druk je 
de oogjes rustig aan. Wanneer er per ongeluk wat Ultra Gel op de mooie 
kant van het oogje komt, zul je zien dat het wit uitslaat. Dat heb je bij 
secondelijm ook. Dat ziet er natuurlijk lelijk uit, maar je hoeft het oogje 

niet los te peuteren. Wacht gewoon totdat de gel goed opgedroogd is. 
Smeer er daarna een dun laagje blanke nagellak over. Het oogje ziet 
er dan meteen weer uit als nieuw!”

VAN REALISTISCH NAAR SEMI-REALISTISCH

Johan bindt op de fi lmpjes ook een semi-realistische gammarus. Ook bij 
deze vlieg heeft hij een aantal tips: “Natuurlijk gaat het bij vliegvissen 
vaak om het silhouette van de vlieg. De vis heeft vaak niet eens de tijd 
om de details van een vlieg te bekijken. Als ik mag kiezen tussen een 
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standaard ogende vlieg met een goed silhouette en een natuurgetrouwe 
vlieg met een goed silhouette, dan is voor mij de keuze snel gemaakt. 
Vliegbinden is een hobby en ik vind het leuk om vliegen zo realistisch 
mogelijk te maken. Daarnaast vis ik gewoon met meer vertrouwen, naar-
mate mijn vlieg het origineel beter imiteert. Het grote bezwaar voor veel 
binders is de tijd die met het binden van realistische vliegen gepaard 
gaat. Men heeft vaak geen zin om uren met de pootjes van een vlieg 
bezig te zijn. En juist daar heeft de handel geweldig op ingesprongen. 
Veel vliegen kun je tegenwoordig door het gebruik van kant en klaar ver-
krijgbare onderdelen, heel snel een realistische uitstraling geven. Het 
semi-realistische zit hem erin, dat niet ieder onderdeel van de vlieg tot 
in de puntjes nagemaakt wordt. Door alleen de meest in het oog sprin-
gende delen van een vlieg op deze manier exact na te maken, win je een 
heleboel tijd. En het eindproduct ziet er verbluffend echt uit. Deze ont-
wikkeling maakt het voor iedere binder mogelijk om relatief eenvoudig 
en snel semi-realistische vliegen te binden.” In de gammarus die Johan 
voor de lezers bindt, gebruikt hij een dekschildje van Pro Sportfi sher. In 
de steenklever, die in een ander fi lmpje voorgebonden wordt, past hij 
de zogenaamde Realistic Nymph Legs van J:son Sweden toe. Op het 
gammarus-fi lmpje is goed te zien, hoe het kant en klare dekschildje uit 
losse segmenten lijkt te bestaan, die dakpansgewijs over elkaar liggen. 
Voor het binden van de gammarus geeft Johan nog de volgende tip: “Een 
gammarus heeft van nature een hard dekschildje. De actie van de vlieg 
komt dus hoofdzakelijk uit de vele pootjes, die eronder uitsteken. Om de 
vlieg steviger te maken en om het dekschildje glans te geven, moet je 
het afwerken met epoxy. Wanneer je bij het afwerken van het schildje 
iets teveel epoxy gebruikt, loopt dit van het schildje af, de haren in. Bij 
het drogen wordt epoxy hard, met als gevolg dat de haren hun actie ver-
liezen. Door bij het afwerken van het schildje de vise te draaien, zodat de 
vlieg ondersteboven hangt, kan er nooit epoxy in de haren terechtkomen. 
Een overtollige druppel epoxy blijft onderaan het schildje hangen en is 
eenvoudig met een naald te verwijderen.”

Als ik vraag of Johan zelf nog wel vliegen volledig realistisch bindt, zegt 
hij: “Oh, zeker wel. En ik probeer steeds nieuwe dingen uit. Ik vind het 
gewoon heerlijk om te proberen met karton, kunststof en andere materi-
alen pootjes, dekschildjes, vleugeltjes en lijfjes van vliegen zo realistisch 
mogelijk te benaderen. Ik ben soms maanden bezig met een dergelijke 
zoektocht. Soms lukken bepaalde pogingen ook niet. Dan gooi ik iets 
halverwege weg. Dat hoort er gewoon bij. Ik besteed ook gerust vier of 
vijf uur aan het maken van een vleugeltje waar écht reliëf inzit, waarvan 
de tekening precies overeenkomt met die van het natuurlijke insect. De 
vliegen die daaruit ontstaan, komen natuurlijk niet in mijn vliegendoos. 
Verder probeer ik de nieuwe producten van de verschillende merken 
grondig uit. Producenten willen van verschillende binders advies en be-
slissen op basis daarvan, of ze het op de markt zullen gaan brengen. Dat 
vind ik ook erg leuk werk. Je ziet als eerste bepaalde producten en kunt 
soms ook nog verbeteringen aanbrengen. Door de jaren heen groeide het 
aantal merken waarmee ik samenwerkte. Op een bepaald moment zat ik 
in de pro-teams van vijf verschillende merken. Dat kostte eigenlijk te veel 
tijd. Voor elk merk gaf ik demonstraties bij clubs en op beurzen. Ik ben nu 
nog voor twee merken actief: J:Son en Deer Creek.” 

Voor de lezers heeft Johan vier vliegen gebonden: steenklever, gammar-
us, stingervlieg en sprinkhaan. Van elk van deze vliegen staat de materi-
alenlijst en het bijbehorende bindfi lmpje op de website. Surf naar:
www.vnv.nu/opdevingers/johan
Johan op Facebook: https://www.facebook.com/johan.put?fref=ts

us, stingervlieg en sprinkhaan. Van elk van deze vliegen staat de materi-


