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INTERVIEW RINUS VAN BELZEN

N

iets is minder waar. Rinus van Belzen noemt zichzelf een gewone Zeeuwse boer die, omdat anderen hem dat vaak vertelden, wel dacht dat hij een
aardig vliegje kon knopen, maar meer ook niet.
Meedoen aan de VNV-vliegbindwedstrijd kwam dan
ook niet in hem op. Tijdens een dagje vliegbindmateriaal inslaan bezocht hij achtereenvolgens Kaj's
Flyfishing en Hengelsport Arnhem. Kaj en Peter van
Hengelsport Arnhem waren zodanig onder de indruk
van een aantal door Rinus gebonden spiders, dat ze
hem uiteindelijk konden overhalen om toch vliegen
voor de wedstrijd in te sturen. Met een gevoel van
“ik zie wel wat er van komt” werden de creaties uiteindelijk gepost.
TRAGE START

Rinus is zo'n dertig jaar geleden uit nieuwsgierigheid eens begonnen met vliegvissen. Toch stopte
dat avontuur redelijk snel, omdat er niet voldoende
informatie en materiaal beschikbaar was. Misschien
speelt hier ook een rol dat Rinus in Oost Souburg
woont, een dorpje onder de rook van Vlissingen.
Vijftien jaar geleden leerde hij Kampo Scholten kennen. Via Kampo werd Rinus lid van de Zeeuwse
vliegvisvereniging Lure and Emerger. Vanaf dat
moment is het vliegvisvirus in volle hevigheid aanwezig. Rinus houdt zich namelijk intensief bezig met
alle disciplines binnen het vliegvissen. Hij leerde
van Hans Krol hoe hij op een 6 meter lange plank zijn
eigen getwiste leaders kan maken. Onder leiding
van Bas de Bruijn perfectioneert hij nog steeds zijn
werpkunsten. Maar de meeste tijd wordt besteed

OP DE
Als je met je zelfgebonden vliegen in twee categorieën van de grote VNV-vliegbindwedstrijd de eerste plaats in de wacht weet te slepen en de jury je uitroept
tot “binder der binders”, dan moet je toch een (inter)nationale bekendheid in de
vliegviswereld zijn, die op beurzen, fairs en masterclasses altijd prominent
aanwezig is.
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KENNIS EN REPETEREN

Op mijn vraag of er dan nog tijd over blijft om te binden, antwoordt Rinus met een kort en krachtig: “Elke
dag”. Rinus werkt als regioverkeersleider bij
Rijkswaterstaat en draait daar zware roosters. Het
is dus duidelijk dat we hier met een zeer bevlogen
vliegvisser te maken hebben. Zo heeft hij nu al verlof aangevraagd voor de komende Fly Fair.
Op bindgebied probeert Rinus bijna alles uit wat er
op de markt komt en staat hij open voor vernieuwing. Materiaalkennis en het bijhouden daarvan
vindt hij erg belangrijk. Diverse vises heeft hij bijvoorbeeld al ‘versleten’, maar de DynaKing Baracuda is voor hem de vise die hij dagelijks gebruikt.
Uiteraard zit de haak als een huis en is de vise
roteerbaar. Verder is het ook een kwestie van smaak
of een vise je ligt, legt Rinus uit. Op dubbinggebied
is er ook veel veranderd. Zelden gebruikt hij nog
haas of konijn. De extra fine poly dub van Orvis en
het seal's fur substitute zijn favoriet. Sommige typen
holografische dubbing zien er wel mooi uit, maar
krijg je volgens Rinus niet mooi op de draad.
Hertenhaar voor sedges is ook verleden tijd. Bijna
lyrisch verhaalt hij over het
sedge foam van Ritt Mailing,
waaruit hij vormpjes voor de
vleugeltjes stanst.
Het spiderweb van Danville
gebruikt Rinus al vanaf het
begin en het breekt bij hem
net zo min als het nieuwe 16.0
binddraad van Tiemco. “Prachtig spul om lekker dun mee te
binden”.
Rinus kijkt op beurzen graag
naar demonstratiebinders,
omdat je er altijd wel wat van op steekt. Ted Theisen
en Kees Pootjes vindt hij goede Nederlandse binders. Oliver Edwards is voor hem een groot voorbeeld. Alle dvd´s van Edwards zijn aangeschaft en
bestudeerd. Rinus reisde speciaal naar Martin
Hengelsport om de Engelsman in levenden lijve
bezig te kunnen zien. De manier waarop de Engelse
goeroe insecten bestudeert en vervolgens bijpassende bindtechnieken bedenkt en materialen zoekt,
spreekt hem bijzonder aan. Maar ook uit het snellere en grovere bindwerk van Roman Moser past Rinus
elementen in zijn patronen en technieken toe.

VINGERS
GEKEKEN

INTERVIEW MET RINUS VAN BELZEN
TEKST HANS BOCK FOTOGRAFIE HANS BOCK & HANS SPRUIJT

aan vissen en binden, hij vist dan ook vier keer per
week. Dat vindt onder andere plaats op de
Binnenschelde bij Bergen op Zoom, op bepaalde
stekken aan de Oosterschelde en intensief in
Wranghe, het met een goed forellenbestand gezegende verenigingswater van Lure and Emerger. Ook
bezoekt Rinus met veel plezier de Ardennen en staat
binnenkort de Doubs in Frankrijk op het programma.

Niet alleen video´s en dvd´s gebruikt Rinus als informatiebron, ook duikt hij graag in de boeken. De werken van Dave Hughes en J.W. Stuart liggen altijd
onder handbereik. Uit magazines als Flyfishing and
Flytying en Salmon and Trout haalt hij ideeën voor
patroontjes. Rinus ziet geen heil in het binden van
realistische imitaties; “Met de gebonden vliegen
moet wel gevist worden”.
AANRADER

Bindfouten die Rinus bij anderen vaak ziet, zijn het
te dik dubben en het niet in de juiste verhouding binden. Hij raadt elke beginner aan om lid te worden
van een actieve vereniging. Je wordt daar op je fouten gewezen, zodat je er aan kunt werken. “Door
veel te binden zul je vanzelf je techniek verfijnen”.
Voor zijn materiaal komt Rinus in het Zeeuwse graag
bij Hamelink in Biervliet. “Ze hebben een uitgebreid
assortiment en weten waarover ze praten”.
Daarnaast heeft hij een paar adresjes die snel en
betrouwbaar zijn bestellingen opsturen. Via internet
wordt ook een deel besteld.
Rinus vist nooit met gekochte vliegen: “Ik koop ze
wel eens een enkele keer om als voorbeeld te dienen”, klinkt het bijna verontschuldigend.
Om foto's te maken van het binden mag ik toetreden
tot het domein van Rinus. Geen bakken of kasten
met bindspullen, maar een hele kamer vol staat hier
tot zijn beschikking. Zakje voor zakje, doosje voor
doosje door de jaren heen aangeschaft. Op een van
de planken aan de muur ontwaar ik een aantal hengelkokers. “Elke keer zie je wat mooiers”, licht Rinus
toe. Voor reels gaat zijn voorkeur uit naar de klassieke Hardy-modellen, maar ook de bij de VNV-bindwedstrijd gewonnen Shimano reel valt bij hem
prima in de smaak.
Als het in ons gesprek weer even over vissen gaat,
merkt Rinus op dat hij aan zijn getwijnde leaders
een ringetje knoopt met daaraan altijd een tip van
fluorocarbon. “Dat vangt gewoon echt beter”, motiveert hij. Van alle soorten die hij geprobeerd heeft,
vindt Rinus de Stealth draad van Tiemco het best.
“De trekkracht is groot, het zinkt lekker snel en
knoopt heel fijn”.
Een favoriet patroon heeft Rinus niet echt, maar op
het moment bindt hij veel kleine ammonite nimfen.
“Omdat die het op de put nu goed doen”, is zijn
nuchtere commentaar.
Op het einde van ons gesprek begin ik nog een keer
over het binden op beurzen en shows. Rinus houdt in
eerste instantie de boot af. Na mijn opmerking dat
het niet gaat om te laten zien hoe goed hij zelf kan
binden, maar dat anderen iets van zijn materiaalkennis en bindtechnieken zouden kunnen leren, zet
Rinus de deur op een kier: “Als ze me vragen…”.

GOUDKOP SPIDER

haak:
draad:

Tiemco 103 BL #15.
8.0 Orvis zwart.

1. Schuif de 2.0 mm goudkop (geen tungsten) op de
haak
2. Zet de binddraad iets achter de goudkop op de haak.
Dit is nodig omdat je later de goudkop nog iets terug
moet kunnen schuiven om de hackle in te binden tussen het haakoog en de goudkop!
Bind naar achter tot ongeveer boven de punt van de
haak. Niet tot in de haakbocht binden.
Bind het tinsel in. Rinus gebruikt het rvs staaldraad
dat bij dubbing brush machines toegepast wordt.
3. Breng het binddraad terug naar het beginpunt.
Rib het tinsel. Rinus doet dit door zijn vise te roteren.
Op die manier kan hij het tinsel gelijkmatiger aanbrengen. Zet het tinsel vast en whip finish achter de
goudkop.
4. Strip de fibers aan één kant van een zwarte henveer.

6. Neem 16.0 zwart binddraad en zet de hackle in.
5. Hackle het veertje maximaal 2 slagen. Het is de
bedoeling dat je een dunne hackle maakt.
6. Whip finish en lak de knoop af. Rinus gebruikt hiervoor head cement van Loon.
Het is belangrijk dat je niet teveel ruimte tussen de
goudkop en het haakoog laat ontstaan, als je de
binddraad bij stap 2 opzet. Anders moet je na het
hackelen teveel ruimte opvullen en krijgt de vlieg en
veel te dikke kop.
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BIBIO OP BASIS VAN EEN KLINKHAMER

haak:
draad:

Partridge Flashpoint 15 bn # 18.
10.0 Orvis zwart.

1. Zet de draad op en bind als ribbing één fiber spectra
flash in.
2. Bind op ongeveer een centimeter van het haakoog
een toef Tiemco aero drywing - wit in. Bind de toef
over de haak naar achter, waarbij je steeds een deel
van de toef afknipt. Op deze manier ontstaat een
taps lijfje.
3. Knip het laatste stukje van de toef af, breng de binddraad naar voor en bind de toef rechtop, door met de
binddraad er horizontaal omheen te binden.
4. Strip de helft van een zwarte saddle hackle en bind
deze tegen de toef aan in.
5. Zet Orvis spectrablend, dry fly black dubbing op de

draad. Probeer de dubbing meteen zo over de draad
te verdelen dat bij het dubben makkelijk een taps
lijfje ontstaat. Dub het lijfje. Dub ook dun tussen de
toef en het haakoog.
6. Breng de ribbing naar voor en bind deze bij de toef
af.
7. Om de pootjes te maken neem je twee fibers van
een zwart geverfde fazantstaart en leg er een knoop
in. Bind de pootjes aan beide kanten voor de toef in.
8. Knip het overtollige deel van de pootjes af en bind 2
pauwfibers in om de thorax mee te maken. Wikkel
deze fibers ook dun achter de toef langs. Whip finish
en knip de draad af.
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9. Kantel de haak om te hackelen. Zet 16.0 zwarte
Tiemco binddraad op en bind de hackle naar de haak
toe. Zet de hackle vast en whip finish.
10. Zet de haak weer recht en knip de toef op de
gewenste lengte af.
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