BINDEN VAN SMALL FLIES
door
Ad Hoogenboezem

HOOK : Tmc 518 # 30
THREAD : Benecchi 12/0, brown
POST : Adw, fluo white
BODY : Hareline sfd, brown-olive
HACKLE : Whiting, brown

INLEIDING
Kleine vliegen is een betrekkelijk begrip.
In 1900 vond men # 14 klein. Nu, in onze tijd, haakje # 32.
Rond 1970 begint men in Amerika serieus te binden
en te vissen met kleine haken. Eerst haakje # 16 en later haakjes # 18 en 20.
Men bond toen vooral met natuurlijke materialen, die nogal “bulky” waren,
d.w.z. omvangrijk en daardoor minder geschikt voor kleine haken.
De binddraden waren relatief dik en dat was ook niet handig als “stoffering”.
Rond 1980 verandert dat, er verschijnen meer en meer synthetische materialen,
zoals krystal flash, microfibbets, microchenille, antron, polypropylene,
micro tubing, ultra fijne dubbing en binddraden, enz. enz.
Men gaat binden met # 20-22-24.
Nog later > 1980 en tot op heden verschijnen er steeds fijnere en sterkere
tippet materialen (sterker dan de haak ?) en zeer dunne, relatief sterke binddraden.
Last but not least kleine haakjes # 30-32.

HAKEN
Ik noem een aantal bekende merken: Tiemco, Buyan, Mustad, Kamasan, VMC,
Dai-Riki, Daiichi, Varivas, Orvis, Partridge, enz. Ik zal er best een paar vergeten zijn.
De grootte en lengte van de haken verschillen per merk.
Ik noem een voorbeeld. Een haakje VMC # 18 valt klein uit en komt in
de buurt van een TMC # 20. De fraaie Partridge haken zitten daar wat tussenin.
Vandaag gaan we binden met Tiemco haken 100, 200R en 2488.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen ! Ik geef hieronder alleen maar aan met welk
bindgereedschap / bindmaterialen ik thans werk en waarom. Het is niet uitgesloten,
dat u tot een andere en mogelijk betere keuze komt.
VICE
Een vice met een smalle bek is naar mijn mening onmisbaar. Een bek ook, die
je onder de “ideale” verticale hoek van c. 45 graden kunt zetten. De bereikbaarheid
van kleine haakjes is dan als regel beter. Ik heb vele jaren tot volle tevredenheid gebonden
met de LAW Bench Vice.
Sommige specialisten geven echter de voorkeur aan een vice met een speciale
“midge” bek voor het binden van "Small Flies".
Ik ben van mening, dat die specialisten gelijk hebben. De laatste jaren bind ik met
de midge-jaws met goose neck van Jay Smit uit Zuid-Afrika. Hij heeft een aanpassing
gemaakt voor mijn Regal SS Medallion vice. Midge-jaws en True In Line Rotating.
Dat is mijn ideale combi. Het binden er mee is een genoegen !
BINDGEREEDSCHAPPEN
SCHAARTJES. Maak een keuze uit de diverse modellen. Gebruik een aparte schaar
om gelakt metaaldraad c.a. af te knippen.
AFBREEKMES. 9 mm. Om materialen w.o. binddraad precies af te kunnen snijden.
Afsnijden is volgens de experts beter dan afknippen. Bij het afsnijden heb je als regel
minder last van draadresten. Ziet er in ieder geval verzorgd uit.
SMALBEKTANGETJE om metaaldraad te fatsoeneren en vast te zetten.
BOBBINHOLDERS. Gebruik uitsluitend keramische, dat voorkomt draadbreuk.
Het kan voordelen hebben de speciale korte midge modellen te gebruiken.
Sommigen hebben een voorkeur voor holders met een regelbare draadspanning,
zoals bij de Merco Rite Bobbin. Vooral prima bij het binden van small flies,
omdat alles valt of staat met een goede draadvoering.
De Norlander Automatic Bobbin is handig bij het binden met een speciale
rotary vice, maar onhandig bij het binden van kleine vliegjes. Eigenlijk vooral
geschikt voor binddraad van 6/0 en dikker.

Dan is er nog de Rolls Royce onder de bobbin holders, de Ekich Automatic
Bobbin. Een uitstekend produkt maar prijzig. Misschien ook te "bulky" voor
het binden kleine vliegen. Voor het binden met dun koperdraad heb ik een
zeer speciale bobbin-holder.
HAIRSTACKERS. Kleine geschikte hair-stackers worden - voor zover mij bekend thans niet meer geleverd. Als alternatief kun je patroonhulsjes kaliber
.22 gebruiken. Jacco van den Berg heeft speciaal voor mij een prima kleine
hair-stacker gemaakt !
FUR-RAKE (eigen ontwerp). Handig bij het selektief uitkammen van bont van
kleine stukjes huid, zoals mol, eekhoorn enz. Ik vind de kammetjes, die in de handel
zijn, aan de grove kant. Daarom zelf maar wat gefabriceerd !
GEWICHTJE MET KLEM (eigen ontwerp). Eenvoudig tooltje om bindmateriaal
b.v. ribbing op spanning te houden. Bij tussentijdse controles, als je even iets
anders hebt te doen, een praatje wil maken, koffie drinken, enz.
(alvorens het materiaal definitief in te binden)
LOEP + 14 diop. Om tussendoor de resultaten van je werk te controleren en het
eindresultaat te beoordelen. Niet iedereen heeft arendsogen.
WHIP FINISH. Mijn voorkeur gaat uit naar handmatig met een of twee vingers.
De TMC Midge Whip Finish Tool werkt goed. Halve steken en een beetje lak
op de half hitch tool, zoals Roman Moser, werkt eigenlijk ook prima.
BINDDRAAD
Danville”s Spiderweb 17/0, Uni Trico Thread 17/0, TMC 16/0, enz. enz.
Ik gebruik het voor de kleinste haakjes. Uit Amerikaanse testen komen als
besten uit de bus. Gudebrod 10/0, Benecchi 12/0, Griffiths Sheer 14/0.
De ene binddraad werkt meer `cordlike`, de andere heeft meer `flare` werking.
Een kleuradvies kan zijn: black, olive, brown, gray, red en chartreuse.
BINDMATERIALEN
Het zijn in feite dezelfde materialen, waarmee u thans werkt, maar wel
vaak fijner van structuur en kleiner van omvang. Onder de bindpatronen zijn
een aantal bruikbare materialen vermeld.
BOEKEN EN PUBLICATIES
Enkele bekende namen: Vince Marinaro, Ed Koch, Arnold Gingrich,
Darrel Martin, Ed Engle e.a. Tying small flies door Ed Engle lijkt mij een
goede introductie tot dit boeiende onderdeel van het vliegbinden.

