
.

Even voorstellen. Ik ben Ad Hoogenboezem

en dank het Bestuur voor de uitnodiging.

Ik bedank ook de leden, omdat jullie de 
moeite hebben genomen om aanwezig te zijn 
en mij aan te horen.

Klikken om tekst toe te 
voegen

Klikken om tekst toe te 
voegen



Vliegvissen in  Lapland en Wales

Ik ga wat persoonlijke ervaringen vertellen 
over het vliegvissen in LAPLAND en WALES en 
enkele vliegen voorbinden.

Ik ben GEEN EXPERT. Heb vrijwel alles geleerd 
van anderen, die zo vriendelijk waren, om hun 
kennis en ervaringen met mij te delen.



Daarnaast aandacht voor een aantal 
VLIEGEN

• Juktan Nymph (middendropper/eindnimf)

• Foam Klinkhamer (topdropper/beetverklikker)

• Oreille de Lievre (droge vlieg)

• Squirmy Worm (zware nimf/eindnimf)

• Stimulator (droge vlieg)

Dit zijn GEEN showvliegen, maar vliegen waar  
anderen - en ikzelf - mee vissen en vangen



VLIEGEN



Reis naar Lapland

• Baexem – Dusseldorf

• Dusseldorf – Stockholm

• Stockholm – Skelleftea

• Skelleftea – Blattnicksele



Zweeds Lapland – Vliegveld Skelleftea



Lappland



.



Belgen, Limburgers en EEN Hollander



Juktan Nymph



Bindpatroon Juktan Nymph

• Haak : Jig Hook # 16 – 18

• Verzwaring : Slotted tungsten bead 2.3 mm

• Binddraad : 8/0, olive

• Staartje : Coq de Leon (ook fazant of cdc)

• Lijfje : Hares-ear, krystal dub

• Thorax : Hare-ice dub, peacock

• Facultatief : Hotspot (rood)



Hotspot aanbrengen op Juktan Nymph

• Boven op de bead breng ik soms een hotspot 
aan in de vorm van vuurrode nagellak of rode 
uv nail-gel

• Als ik een SERIE nimfen wil voorzien van rode 
uv gel gebruik ik een tunnel naildryer

• Geleerd van een van mijn kleindochters !

• Werkt lekker snel ! 



NAIL-DRYER

RODE NAGELLAK

RODE  UV GEL



Frans, onze visgids/gastheer in 
Lapland, op de rivier de JUKTAN



Rivier de Juktan

• Deze rivier is voor mij een waar vliegvis 
paradijs en ligt in ZWEEDS LAPLAND. Het is 
niet voor niets, dat hier tweemaal, in 2001 en 
2005 de wereldkampioenschappen vliegvissen 
werden gehouden.              

• Ik heb zelf twee jaren achtereen op de Juktan
gevist en o.m. met de Juktan Nimf prima 
gevangen. Ook op andere rivieren, overigens !



Vlagzalm op de Juktan
Nimfen en Squirmies



Squirmy Worms



Bindpatroon Squirmy Worm

• HAAK : Kamasan B 420 # 8 of equivalent

• VERZWARING : Standaard goudkop of 
Tungsten zwart, zilver, koper, 3.8 mm

• BINDDRAAD : 6/0, rood

• SQUIRMY LEGS : Bloodworm red

• BODY : Sparkling antron dubbing, red

N.B. ik trek squirmy legs door de bead heen !  



Op de Juktan



Een Droge Vlieg kan ook !!!

• We beginnen vaak te vissen met een of 
meerdere nimfen, maarrrr ………… met de 
droge vlieg kun je ook vlagzalm vangen !

• Natuurlijk als de omstandigheden er naar zijn, 
maar dat spreekt vanzelf.

• Ik heb goed gevangen met kleine 
STIMULATORS 



Stimulator (Caddis)



Bindpatroon Stimulator

• HAAK : Tmc 109 BL # 11-13-15

• BINDDRAAD : 12/0, Roodbruin

• STAART : Eland haar

• LIJFJE : Fly-rite nr. 14, Golden Amber

• BODY HACKLE : Bruine, saddle hackle

• VLEUGEL : Eland haar

• THORAX : Fly-rite nr. 14, Golden Amber

• FRONT HACKLE : Bruin of Grizzle



Vissen op Vlagzalm met een
DROGE  VLIEG

• Hier wordt soms nog al moeilijk over gedaan

• Halve seconde wachten, dan de haak zetten, 
maar zegt de Engelsman, “many fish hooks
itself”………………………..

• Presentatie droge vlieg als regel ca. 1 m voor 
de plaats van “The Rise”

• De vlagzalm ligt in SCHOLEN. Bij een 
weigering, niet getreurd. De vis er naast wil 
ook azen



Nu naar Wales

.



Reis naar Wales

• Met de auto naar de Belgische kust

• Overtocht 

• Met de auto naar Wales

alternatief

• Met het vliegtuig naar Liverpool

• Busje huren en naar Wales 



River Dee - Wales



Ons prachtige vakantiehuis in Noord 
Wales



Wil Dirks, Trevor H, Peter van Gils, 
Peter van de Wetering (organisatie)



.



Onze visgids in Wales

• Trevor Heyligers, was onze visgids. Kan 
belangrijk zijn bij het vissen in onbekend 
water. Hij leerde mij het vissen met een 
Klinkhamer, voorzien van een tippet ringetje, 
en daaraan gebonden een jig hook nimf. 

• Met deze combinatie heb ik best wel veel  
vlagzalm gevangen !!!  (ook doubletten)



Foam Klinkhamer



Bindpatroon Foam Klinkhamer

• Haak : Partridge of Daiichi # 14

• Binddraad : 12/0-16/0, bruin

• Lus : Nylon 0.20 mm of kleine tippet ring

• Parapost : Polypropylene, fluo orange

• Lijfje : Fly-rite, light tan (BCS 19)

• Thorax : Foam 0.5 mm, olive en Hare-Ice dub, 
peacock

• Hackle : Dun of grizzle



Foam Klinkhamer
Bijzonderheden

• Gekleurde parapost is goed zichtbaar op het water
• Is ook een goede beetverklikker
• De foam zorgt voor extra drijfvermogen
• De kleine metalen ring (of nylon lusje)
• Aan het metalen ringetje een JIG HOOK NIMF

• Ik vis graag licht met een tippet 12/14
• De lengte van de tippet is ca. 1.5 tot 2 x diepte van het water
• Met deze combinatie kun je in EEN aktie droog vissen en nimfen.



Ook nimfen met 3 vliegen
een VOORBEELD

• Hertenharen Caddis, als TOPDROPPER
• Nimf met tungsten bead als MIDDENDROPPER
• Nimf met miyuki (tear)drop bead als EINDNIMF

Een goede combinatie (volgens Waalse Wedstrijdvissers)       
maarrrr ……… sommige vliegvissers vinden dit echt niks ! 
Waarom ???

Topvissers kunnen op deze wijze een “ravage” aanrichten 
onder b.v. vlagzalm 



River Dee – Corwen - Wales



Grote Bruine Forel

• De grote Bruine Forel op de vlg. dia heb ik 
gevangen op de river DEE, in de buurt van 
CORWEN, maarrr …….. tot mijn verrassing 
NIET met een combinatie van een Klinkhamer 
en een jig hook nimf !

• Maar met een kleine droge vlieg !



.



Oreille de Lievre

• Met deze kleine cdc vlieg (droog) heb ik de 
grote Bruine Forel gevangen

• Volgens Trevor vrij uitzonderlijk op de Dee,  
omdat daar niet zoveel grote bruine forellen 
worden gevangen

• Of worden ze meegenomen ? Ik weet het niet

• Overigens kun je met deze hazeoor vlieg ook 
prima vlagzalm en regenboogforel vangen 



Oreille de Lievre



Bindpatroon Oreille de Lievre

• HAAK : TMC 103 BL # 17-19

• BINDDRAAD :  Veevus 16/0, tan

• LIJFJE :  Hare, natural

• VLEUGEL : CDC, Marc Petitjean, cream

Voor mij een favoriet DROOG vliegje en breed 
inzetbaar !



Vliegvissen met de DROGE VLIEG

• Hoe vis ik o.m. met deze Oreille de Lievre ?



Vliegvissen met de DROGE VLIEG
VOORDELEN  Fabrieksleaders 

• Geen knoopjes, vlechtwerk enz.

• Weinig verontreinigingen

• Mooie overgangen door het getrokken 
materiaal. Traploos van butt naar taper en van 
taper naar tippet

• Leader en tippet vormen EEN geheel

• Leader vrijwel onzichtbaar op het water

• Vrijwel geen “spray” (stuiven/sproeien water)



Vliegvissen met de DROGE VLIEG
NADELEN  Fabrieksleaders

• De prijs vinden sommigen een bezwaar  

• 2.25 per stuk – Merk Platil (D) - 2.70 m lang 

• Sommigen hebben liever een langere leader !

• Ik koop in hoofdzaak 0.14 en 0.12

• Met een ringetje kun je de tippet verlengen 
als de tippet te kort wordt 

• Het “kringelen” kan lastig zijn

• Een Jenzi lijnstrekker lost dit probleem op



Nu verder met de Klinkhamer

• Een PARACHUTE-vlieg (horizontale hackle)

• Deze parachute-techniek is gepatenteerd

• Door Mr. William Bush, Detroit (USA)

• Lang geleden …………. in 1934 



De naam Klinkhamer

• LT CADDIS = Light Tan Caddis

(Dit is de oorspronkelijke naam door Hans van    
Klinken zelf gegeven) 

• KLINKHAMER  SPECIAL

(Dit is de latere naam door Hans de Groot en 
Ton Lindhout bedacht)



Eerste maal met Klinkhamer gevist

• Jaar : In 1984 door Hans van Klinken zelf

• Lokatie :  Glomma

• Resultaat : Verrassend goede vangsten



Voordelen parachutevlieg

• Stabiele presentatie op het water, d.w.z. komt 
bijna altijd “op zijn pootjes terecht”

• In combinatie met speciale caddis haak……

• Hangt vlieg laag in het water

• Imiteert een caddis, die stijgt (Emerger)



Origineel Bindpatroon
door Hans van Klinken

• Haak : Partridge of Daiichi

• Binddraad : Uni 8/0 grijs of tan en spiderweb

• Lijfje : Fly-Rite en/of SFD waterproof

• Vleugel : Poly-Yarn wit

• Thorax : 3 Peacock herls

• Hackle : Blue Dun 



Toelichting Bindmaterialen 
KLINKHAMER

• Bij de keuze v.d. HAKEN moet gelet worden of 
de gap groot genoeg is. PARTRIDGE  GRS 15ST, 
15 BN, 15BNX en DAIICHI 1160 brons en 1167 
nickel voldoen aan de eisen     



Gap.Gaa



Toelichting Bindmaterialen 
KLINKHAMER

• Het lijfje moet SLANK zijn, dus niet teveel 
DUBBING gebruiken. “Bulky” Klinkhamers 
vangen – naar verluid - minder vis.

• De VLEUGEL is vooral v.d. zichtbaarheid van 
belang. De vlieg zou zonder kunnen ! Het is 
immers een emerger. Gebruik materiaal, dat 
goed blijft drijven. 

• Poly-Yarn van NICHE PRODUCTS of ADW/TMC  



Toelichting Bindmaterialen 
KLINKHAMER

• FOAM om de parapost/vleugel geeft steun en 
kan het drijfvermogen verhogen. Facultatief

• De THORAX wordt als regel gemaakt van 
Peacock herls. Er zijn ook andere opties

• HACKLE gebruik goede kwaliteit. Genetic
American Hackles van de bekende merken zijn 
prima en hebben LENGTE. Grotere haken = 
meer wikkelingen = meer lengte nodig



KLINKHAMER
Bindpatronen “all over the world”

• Het aantal bindpatronen v.d. Klinkhamer loopt 
waarschijnlijk in de vele tientallen en deze 
patronen kunnen sterk varieren. Er zijn veel 
modificaties 

• Het is niet verkeerd uit te gaan van het BASIS 
patroon en b.v. verschillende kleuren te 
kiezen.



Klinkhamer Modified



Modificatie Klinkhamer

• Dit is een variatie, door mijzelf ontwikkeld en 
gebonden. Duidelijk is te zien, dat het hier om 
een echte EMERGER gaat. Slank lijfje met een 
forse thorax. 

• Deze vlieg trek ik onder water en laat ik 
vervolgens weer naar boven komen. Het 
polystreen bolletje zorgt voor het drijvend 
vermogen. De vangsten zijn goed. 



Vragen ?

• Zijn er nog vragen, op- of aanmerkingen ?



Einde van deze presentatie
Nu gaan we binden !

• We beginnen met de Juktan Nymph en daarna 
volgt de Foam Klinkhamer


