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Gulff Master Razor schaar 
 

Volgens insiders waarschijnlijk de 

beste schaar ooit gemaakt voor het 

vliegbinden. De vormgeving valt 

meteen op en laat zeer gemakkelijk 

en soepel knippen. Knipt door 

natuurlijke en synthetische materia-

len als door boter, geweldige volledig 

matte afwerking, micro gekarteld 

blad, regelbare spanning, voorlopig 

enkel verkrijgbaar in recht blad, zeer 

scherp lemmet en bladtop. Veel 

superlatieven, maar Gulff staat 

bekend voor zijn kwaliteit. Gezien bij 

Fly Scene: www.visionflyfishing.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gorilla glue gel  
 

Super glue is niet weg te denken bij 

vliegbinders, maar moet spaarzaam 

gebruikt worden. De Gorilla super 

glue gel is een dikkere versie dan de 

gewone super glue en kan dus 

aangewend worden voor dingen /

voorwerpen die enkel rechtopstaand 

te lijmen zijn. Deze gel druipt dus 

niet en droogt tussen de tien en 

vijfenveertig seconden, al naargelang 

de temperatuur. Op de verpakking 

staat als referentie cyanoacrylate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCCF 
 
50 jaar geleden stonden enkele 

vliegvisfanaten, waaronder wijlen R. 

Roels en E. Van Hove, huidig 

erevoorzitter G. Vinck, C. Colpaert en 

J.P. De Gheest aan de wieg van de 

Castingclub of Flanders. Het startte 

allemaal op de Brielmeersen in 

Deinze, waar ze elkaar toevallig 

ontmoetten en het al snel duidelijk 

werd dat er in Vlaanderen geen 

enkele casting- of vliegvisclub was, 

en daar was nood aan! Een schot in 

de roos, want vrij snel stroomden de 

leden toe: de honger naar informatie 

en duiding over vliegvissen, casten en 

vliegbinden bleek immers groot. Een 

halve eeuw geleden bestond er geen 

internet met sociale media, het was 

toen echt nattevingerwerk om als 

Vlaming over vliegvissen informatie in 

te winnen. Er waren nauwelijks 

Nederlandstalige publicaties te 

vinden, maar CCF trok de trein op 

gang, wat uiteindelijk resulteerde in 

een stroomversnelling waaruit 

verschillende andere vliegvisclubs zijn 

ontstaan. De toenmalige CCF-leden 

die ‘van ver’ kwamen, stichtten 

daarop volgend hun eigen club. Als 

een olievlek deinde het vliegvissen uit 

en vanuit deze voorlopers vloeide de 

FVV voort. CCF bracht verschillende 

kampioenen en bekende namen voort 

en was/is in verschillende clusters 

trendsetter. De rest is geschiedenis. 

De historie heeft ervoor gezorgd dat 

glue, of afgekort CA glue, wat wil 

zeggen dat deze lijm ‘pakt’ op 

plastiek, metaal, steen, keramiek, 

papier, rubber en zoveel meer. 

Gezien bij Big Streamers. 

 

Camper Trike 
 

Hoe gek kun je het bedenken? Een 

fiets die een mini-camper trekt, 

waarmee je het water op kunt om te 

vissen. Met elektrische motor, plaats 

voor twee personen, alles erop en 

eraan! Hier stoppen we met de 

omschrijvingen, kijk naar de website, 

ga rustig zitten en laat je overdonde-

ren! www.z-triton.com 

Superlichte regenjas 
 
Simms staat voor kwaliteit en vele 
vliegvissers dragen hun kledij. Toch 
vind je niet veel keuze in superlichte 
regenjasjes die je bijvoorbeeld in je 
rugzak kunt meenemen voor het 
geval dat je overvallen wordt door 
een zomerse plensbui. Hun Flyweight 
Gore-Tex Paclite biedt een maximale 
bescherming met een stevige kap en 
een waterdichte rits op de borstzak 
en zijzakken. Water- en winddicht, 
een heel eenvoudig design, maar erg 
ruim om over de vliegvisvest te 
trekken als je regen over je heen 
krijgt. Weegt slechts 91 gram, gezien 
bij de Simms-dealers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCF koninklijk is geworden en vanaf 

nu de Royal Castingclub of Flanders 

heet, een unicum voor Vlaanderen. 

Wens je kennis te maken met RCCF, 

surf dan naar www.castingclub.be  

Roland Henrion kalender 
 

Roland Henrion stelt zijn nieuwe 

kalender 2023 met vliegvisaquarel-

len voor. De kalender heeft  een A4

-formaat (gevouwen) en een A3-

formaat (open). Elke bestelling voor 

30 oktober krijgt een GRATIS 

afdruk van de beroemde Jock Scott 

zalmvlieg. Kopers nemen automa-

tisch deel aan de loterij en de 

winnaar ontvangt gratis het 

Sally Hansen Top Coat 
 

Hard as Nails is bij de meeste 

vliegbinders bekend, zeker voor het 

aflakken van buzzers. Sally Hansen 

heeft nu een soort Miracle gel (Insta-

Dri) op de markt gebracht die een  

top coating is en ultrasnel droogt. 

We gingen aan de slag en waren 

aangenaam verrast door het 

resultaat. Zeker als je weinig tijd 

hebt om je buzzers verschillende 

coatings te geven, waarbij je (bij het 

oorspronkelijke Hard as Nails) 

telkens toch een behoorlijke 

droogtijd nodig hebt. Te koop bij de 

betere parfumzaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie groter, knoop sneller 
 

De MagniFly Fly Fishing Clip-on 3 X 

Magnifier is een hele mond vol voor 

een op je pet klemmend vergroot-

glas om minivliegjes feilloos aan je 

dunne leadertip te knopen. Of je nu 

brildrager bent of niet, een zonnebril 

op je snufferd hebt of lenzen draagt, 

dit 90° opklapbaar en 360° roterend 

vergrootglas kan overal op bevestigd 

worden. Het vergroot driemaal en 

heeft zelfs nog een magneet om 

eventueel een gebruikte vlieg op te 

bevestigen. Een rondje surfen en je 

ziet driemaal beter waar dit hebbe-

dingetje koop is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

origineel werk. Om te bestellen, klik op 

de link of ga naar de contactpagina van 

zijn website https://www.henrion-art-

design.com/contact.  

NOTA: om verzendkosten uit te sparen 

kan je vragen om je bestelling gratis af 

te halen bij TOF Fly Fishing of tijdens 

de Fly Happening in Putte. 

 

Eindelijk Roselies 
 

We hebben er meer dan twee jaar 

moeten op wachten, maar op 28-29 

januari 2023 is het weer zo ver: ‘La 

Fête de la Pêche à la Mouche’ in 

Roselies. Europees gerenommeerd voor 

het aanbod aan alles wat je als 

vliegvisser kunt bedenken. Één adres: 

Hall Sambre Expo, Rue du Président 

John Fitzgerald Kennedy 150, 6250 

Roselies (Aiseau-Presles), België. Gratis 

inkom van 9.30 tot 18.00 u, gratis 

parkeren. Opsommen wie er allemaal 

aanwezig zal zijn, zou ons te ver 

leiden, maar op Facebook kun je alles 

up-to-date volgen.  

Brocante de pêche 
 

Een week na ‘La fête de la Pêche à la 

Mouche’  is er jaarlijks één van de 

interessantste tweedehands hengel-

sportbeurzen, met name in Wanze (in 

de buurt van Hoei). Internationaal 

getint met een groot aanbod aan alle 

soorten hengelsportmateriaal (veel 

vliegvismateriaal), boeken, antiek 

hengelsportmateriaal, schilderijen en 

kunst. Van 8 tot 14 u kan je terecht in 

de Salle Jacques Brel, Place François 

Faniel 8, 4520 Wanze. Inkom: € 1. 

Afspraak op 4 februari 2023, ook te 

volgen op Facebook. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nu ook te lezen op: 
www.vliegvissen.be 

http://www.visionflyfishing.com
http://www.z-triton.com/
http://www.castingclub.be
https://www.henrion-art-design.com/contact
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