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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 buitenlandse collega’s

Als Ryan echt de tijd 
heeft om te vissen, doet 
hij dat tegenwoordig het 
liefst op zalm: “Het zalm-
vissen begint verslavende 
vormen aan te nemen. 
Het magische gevoel van 
the pull zorgt ervoor dat 
ik steeds meer wil. Tot 
nu toe heb ik een paar 
honderd zalmen weten te 
strikken”. Ryan is ervan 
overtuigd dat zijn enor-
me vliegviservaring hem 
inzicht geeft in hoe hij 
succesvolle vliegen moet 
binden: “Iemand die zon-
der vliegviservaring vlie-
gen in elkaar knoopt, kan 
nooit een succesvol patroon creëren. Wanneer ik achter mijn vise zit en iets 
nieuws wil maken, is dat onbewust gebaseerd op de vele uren die ik langs 
de waterkant heb doorgebracht. Ik weet uit ervaring wat werkt en tijdens 
het binden van nieuwe patronen voel ik gewoon wat zou moeten werken. 
Het is altijd fi jn als dat achteraf aan de waterkant ook uitkomt”.

Ongeveer zes jaar geleden begon Ryan met het binden van klassieke zalm-
vliegen. Hij is er van overtuigd dat het zijn vliegbinden op een hoger niveau 
heeft gebracht. In 2009 deed Ryan voor het eerst aan een aantal vliegbind-
wedstrijden mee: “Ik wilde graag weten hoe het niveau van mijn vliegen 
was, vergeleken met andere competitiebinders. Ik won meteen de eerste 
wedstrijden waaraan ik deelnam. Daarna heb ik met mijn creaties ook aan 
grote internationale bindwedstrijden meegedaan”. Inmiddels heeft Ryan 
een aardige staat van dienst binnen de vliegbindwereld. Zo won hij met zijn 
vliegen op de Irish Open vier maal individueel goud, driemaal zilver en een 
keer brons. Op de Mustad Scandinavian Open behaalde Ryan drie maal goud 
en drie maal zilver. Daarnaast werd hij kampioen in de master league van de 
Essential Fly en de Flyfi shing & Flytying competitie. 

Op facebook vind je Ryan hier: https://www.facebook.com/ryan.houston.796 
En het adres van zijn website: http://www.ryansfl ies.co.uk/

Speciaal voor de lezers van De Nederlandse Vliegvisser bindt Ryan de Mi-
kelli Samurai.
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Het was voor mij een hele eer om tijdens de British Fly Fair Inter-
national even aan te mogen schuiven bij Ryan Houston. Er was tijd 
voor een kort interview en de organisatie van de beurs vond het 
zelfs goed dat er voor de leden van de VNV gefi lmd zou worden hoe 
Ryan een van zijn favoriete moderne zalmvliegen bindt. Dat laatste 
is uitzonderlijk, omdat het tijdens de British Fly Fair voor de tafel 
van topbinders als Ryan een drukte van jewelste is en iedereen het 
goed wil kunnen zien. Wanneer voor de vise van zo’n binder dan 
een Nederlandse camera gezet wordt, die de hele bindsessie regi-
streert, zorgt dat zelfs in Engeland voor enige commotie.

Ryan is in het dagelijks leven dierenarts en hij werkt bij County Fermanagh in 
Noord-Ierland, maar, zo zegt hij zelf: “Ik doe mijn werk met heel veel plezier, 
maar als ik niet zou hoeven te werken, zou ik de hele dag vissen en vliegen 
binden”. Over zijn vliegviscarrière zegt hij: “Ik heb vanaf jonge leeftijd bij-
zonder veel gevist in de rivier Lagan in Ierland. Toen ik zelfstandig kon reizen, 
heb ik vele andere rivieren in Ierland, Schotland en Wales bevist. Later ging 
ik ook naar Nieuw-Zeeland. Op jonge leeftijd was ik bijzonder competitief en 
maakte ik deel uit van het fanatieke wereldje van wedstrijdvliegvisser, zoals 
dat er in die tijd in Ierland was. Het dwong me om innovatief in mijn vlieg-
vissen en vliegbinden te zijn”. Ryan won het ITFFA nationale rivierenkampi-
oenschap en werd op 20-jarige leeftijd voor Ierland afgevaardigd naar inter-
nationale wedstrijden. Twee jaar later won hij hetzelfde toernooi nogmaals 
en werd hij zelfs captain van het Ierse wedstrijdteam. Toch stopte Ryan met 
het wedstrijdvliegvissen: “Het kostte zoveel tijd om als wedstrijdvliegvisser 
succesvol te kunnen zijn, dat het niet meer te combineren was met mijn 

werk. Aangezien ik 
van het vliegvissen 
niet kon leven, was 
de keuze simpel”.
Dat Ryan geen 
wedstrijden meer 
vist, betekent niet 
dat hij niet meer 
langs de waterkant 
te vinden is: “Er 
liggen altijd een 
paar vliegvishen-
gels opgetuigd in 
mijn werkauto. Als 

er even een gaatje in mijn agenda is, sta ik aan een watertje te zwiepen. 
Meestal vis ik dan op snoek. Niet zo lang geleden ving ik tijdens zo’n mi-
ni-break in een klein afwateringskanaaltje mijn grootste snoek tot nu toe. 
Het was een prachtig gekleurde dikke dame van 107 centimeter”.


