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Keith vliegvist vanaf zijn zesde en 
vanaf zijn twaalfde bindt hij een 
heel scala aan vliegen. Van enorme 
patronen voor striped bass tot vlieg-
jes op haakmaat 26 voor vlagzalm 
en forel. Keith heeft zich jarenlang 
met veel plezier met het super rea-
listisch binden beziggehouden. Het 
binden van kunstwerkjes, die meer 
geschikt waren om in te lijsten 
dan om mee te vissen, vond hij een 
waardevolle bezigheid. Hij leerde 

er veel van over de toepassing van allerlei bindtechnieken. Tegenwoordig 
bindt Keith voornamelijk visbare realistische vliegen. Hieronder verstaat hij 
vliegen zonder overbodige opsmuk, die een hoog realistisch gehalte hebben 
en redelijk snel te binden zijn..

Sinds kort vist Keith ook op zeeforel en zalm. Aanvankelijk vermeed hij deze vissoor-
ten bewust, omdat ze niet azen in zoet water. Volgens Keith worden bij de zoutwa-
tervisserij vliegen gebruikt die niets eetbaars imiteren. Dat sprak hem totaal niet 
aan. Tegenwoordig ziet hij een uitdaging in het vangen van deze salmoniden. Hij is 
ervan overtuigd geraakt dat natuurgetrouwe imitaties van zoutwaterprooien de basis 
kunnen zijn van zeeforel- en zalmpatronen. En ook al bevinden deze vliegen zich voor 
Keith nog op het snijvlak van irritatie en imitatie, hij is vast van plan om zich hier de 
komende jaren meer op toe te leggen.
Keith gooit alles aan dat zwemt. Volgens een anekdote probeerde hij ooit een krokodil 
met de vlieg te verleiden. Zijn grote passie blijft evenwel het vliegvissen op vlagzalm 
en forel. Het treft dat hiervoor goede mogelijkheden zijn binnen twintig kilometer 
vanaf zijn woonplaats. Maar ook het vissen op stripers wordt door Keith hartstochte-
lijk beoefend. Hij doet dit geregeld in Afrika. Verder vist hij graag in de Caraïben en 
de Indische Oceaan.

Er is in allerlei vliegvismagazines over het vliegvissen en vliegbinden van Keith ge-
schreven. Ook heeft hij aan een aantal boeken bijgedragen, bijvoorbeeld aan Fly Tyers 
of the World,Volume 1, van Steve Thornton. Daarnaast is Keith een graag geziene 
demonstratiebinder op beurzen in Engeland en Italië. Op bijeenkomsten van het En-
gelse Fly Dressers Guild geeft Keith geregeld presentaties over allerlei onderwerpen 
rondom het vliegvissen.
Voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Keith een Yarn Spider. 
Keith zegt over zijn creatie: “Toen ik vanuit Afrika naar het Verenigd Koninkrijk ver-
huisde, was ik verbaasd over het aantal spinnen dat zich ‘s zomers langs de waterkant 
ophield. Het imiteren van een spin leek me een interessante uitdaging. Uiteindelijk 
werd het een vlieg die in twee stappen wordt gebouwd en uit slechts twee materia-
len bestaat. Voor het lijfje gebruik ik hetzelfde egg yarn als voor mijn vliegen voor de 
Vaalrivier in Zuid-Afrika. Voor de pootjes heb ik patrijs gebruikt, dat ik parachute-stijl 
inbind. Toen ik de vlieg voor het eerst op een kleine beek in Wales uitprobeerde, 
ving ik er meteen tientallen kleine bruine forellen mee. Eigenlijk imiteert de yarn 

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 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

GRENZELOOS
VLIEGBINDEN

2

GRENZELOOSGRENZELOOS
VLIEGBINDENVLIEGBINDEN
GRENZELOOSGRENZELOOSGRENZELOOSGRENZELOOS
VLIEGBINDENVLIEGBINDEN

22

spider een hele serie landtorren. Ik 
heb de vlieg inmiddels op beurzen 
aan honderden vliegvissers in Eu-
ropa laten zien en de feedback is 
geweldig! Veel vliegvissers hebben 
succes met deze supereenvoudige 
vlieg. De Yarn Spider is de eenvou-
digste en snelst te binden vlieg, die 
ik ooit heb ontworpen en toch vangt 
hij altijd vis. Vaak verslaat hij veel 
ingewikkeldere hatch matchers. Probeer hem eens!”

Voor het bindfi lmpje van de Yarn Spider surft u naar:
www.vnv.nu/grenzeloos

Keith Wallington

Scott Kane
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Het levensmotto van Scott is: Born 
to fi sh, forced to work. Toch brengt 
Scott het allerliefst zijn tijd achter 
de vise door. Dat geldt in ieder 
geval vanaf 1973, toen hij van zijn 
vader het boek Let’s Fish the Cly-
de, van Robert Sharp kreeg.

Aangezien de Clyde zijn thuiswater is, 
bindt Scott graag vliegen waarmee 
hij daar succesvol is. De zogenaamde 
Clyde Style vliegen maken daar een 
groot deel van uit. De belangrijkste 
kenmerken voor Clyde Style gebonden 

vliegen zijn het feit dat deze gebonden worden op lichte haken, dat het lijfje tot maxi-
maal de helft van de haaksteel doorloopt en dat de hackle met maximaal twee slagen, 
‘schraal’ gebonden wordt. 
Voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Scott een Starling Tip. Scott 
zegt over deze vlieg: “Hij imiteert 
kleine duns en spinners die tijdens 
de evening hatch met hun vleugel-
tjes recht omhoog, als een armada 
van kleine zeilbootjes, de 
rivier afstromen. Zelfs de 
meest achterdochtige fo-
rel kan je ermee foppen”.  
Voor het bindfi lmpje van 
de Starling Tip surft u 
naar: www.vnv.nu/grenzeloos
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