
binden  | meivlieg

Binnen de Bredase vliegvis
vereniging Daddy Longlegs is 
Nico Heukels een gewaardeerde 
demonstratiebinder. Nico doet 
elke stap altijd in een rustig 
tempo duidelijk voor en voorziet 
elk patroon van alle benodigde 
informatie. Daarbij wordt ook veel 

aandacht besteed aan de manier waarop de gebonden vlieg 
gevist moet worden, want Nico is een visvliegenbinder.

 W
at Nico ook bijzonder maakt, is zijn voorliefde voor natuurlijke ma-
terialen. Zo vist hij uitsluitend met splitcane hengels en gebruikt 
hij daarop graag originele zijden lijnen. Ook in zijn bindpatronen 

past Nico graag natuurlijke materialen toe en experimenteert hij 
daarbij naar hartenlust. Zo bindt hij bijvoorbeeld Daddy Longlegs met 
lijfjes van in elkaar gerolde vlasvezels. Speciaal voor De Nederlandse 
Vliegvisser bindt Nico een meivlieg uit één eendenveer.

bindwijze

stap 1:  Zet een naald in de vise en zet daarop de binddraad vast. 
Whipfinish. Elke olijfkleurige binddraad is goed. Ik gebruik 
meestal Uni 8/0;

stap 2:  Verdeel een eendenveer in drie gelijke delen. Het eerste deel 
wordt de staart van de vlieg, het tweede deel het lijfje en het 
derde deel is voor de vleugels. Bind de veer in op de naald op 
eenderde van het begin van de veer (de punt van de schacht 
steekt dus naar rechts);

stap 3:  Wikkel de binddraad naar achteren tot waar het staartje 
komt en weer terug. Op deze manier ontstaan segmenten in 
het lijfje. Whipfinish en bind af. Neem het lijfje tussen duim 
en wijsvinger, draai de vise zodat de naald in de binddraad 
beweegt en schuif de veer in één beweging van de naald;

stap 4:  Bind op een drogevlieghaak #14 een toefje dubbing, light 
olive, om te voorkomen dat het lijfje om de haaksteel gaat 
draaien;

stap 5:  Bind het lijfje op de haak;
stap 6:  Knip de schacht van de eendenveer eruit en leg een aantal 

wikkelingen voor de vleugel, zodat deze iets meer rechtop 
komt te staan. Bind een olijfkleurige CDC-veer met de punt 
in;

stap 7: Maak met de CDC-veer twee wikkelingen voor en achter 
de vleugel. Knip het restant van de CDC-veer af en bind af. 
Knip tenslotte zoveel fibers uit de staart dat er twee blijven 
staan. 

Nico over zijn meivlieg: “De vlieg drijft goed, heeft een prachtig sil-
houet en is een bewezen vanger. Ik ben op dit idee gekomen vanwege 
de ‘Two Feather Mayfly’, zoals Peter O’Reilly die beschreef in zijn 
boek ‘Flies of Ireland’. Op die manier is het lastig om het lijfje recht 
op de haak te binden. Ik heb dat opgelost door de naald te gebruiken. 
In het begin had ik het probleem dat het lijfje erg lastig van de naald 
te schuiven was. Dit wordt opgelost door aan het begin en aan het 
eind te whipfinishen.”
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Als variatie op dit patroon kun je bijvoorbeeld, in 
plaats van de CDC-veer, rubber dubbing of een 
India skin hackle gebruiken. 
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