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Vision Bamboo Bug & UV 

Hoodie 
 

Deze hoodie is bijna overal te 

gebruiken, of je nu in de tropen of in 

het hoge Noorden vist. De pasvorm 

voelt goed aan en de capuchon kan 

over een pet worden gedragen. Deze 

hoodie beschermt je tegen de 

schadelijke zonnestralen en pijnlijke 

steken en beten van insecten. Dit 

veelzijdige shirt is gemaakt van een 

mengsel van bamboe en polyester. 

Dankzij deze materialen is het 

zweetabsorberend en houdt je 100% 

droog. De stof is zo geweven dat ze 

lucht isoleert en daarom is dit een 

geweldige eerste laag in koelere 

omstandigheden, maar tegelijkertijd 

houdt het je koel op warme 

zomerdagen. Omdat bamboevezels 

zijdezacht aanvoelen, is dit shirt 

super comfortabel om te dragen en 

door de antibacteriële eigenschappen 

van bamboe blijf je langer fris en 

geurvrij. Bamboe is een snel 

groeiende plant en is daardoor een 

van de meest duurzame bronnen voor 

textielvezels. De Bug & UV-

behandeling houdt de vervelende 

insecten weg en tegelijkertijd 

blokkeert de UPF 50-behandeling de 

schadelijke UV-stralen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greg’s Fly Shop 
 

Nauwelijks een jaar nadat Greg’s Fly 

Shop online opstartte, konden we bij 

de opening op 2 juli de prachtige 

fysieke shop ontdekken in het 

schilderachtige Munkzwalm in hartje 

Vlaamse Ardennen. Het is allemaal 

razendsnel gegaan en met enkele 

exclusieve merken in huis is dit een 

prachtige aanwinst voor ons 

vliegvisvesten e.d. Onze aandacht 

werd getrokken door hun retro fleece 

gefabriekt uit gerecycleerde 

polyesterfibers. Warm, goed zittend 

en je loopt erbij als een dametje of 

een heertje. Tweewegritsen, een 

borstzak, twee steekzakken en een 

opstaande kraag maken er een 

modieus geheel van. Een lichtgewicht 

met slechts 363 gram (L-model) en 

verkrijgbaar in de maten S tot XL. 

Warm aanbevolen voor de komende 

kille dagen. Te koop bij de Patagonia-

verkooppunten. 

 

 

 

 

Belgian Open 
 

Onze Waalse Petrusbroeders, CSPM, 

organiseerden op 10 april op het 

reservoir van Freux de Belgian Open. 

De opbrengst ging integraal naar de 

Belgische ploeg die dit jaar heeft 

deelgenomen aan het WK in Spanje. 

Het werd een spannende wedstrijd, 

want de 26 ploegen streden voor elke 

Belgenlandje, waar de spoeling dun is 

op het vlak van echt gespecialiseerde 

vliegviszaken. Een lijntje werpen of 

een hengel uitproberen kan op de 

Zwalm, die slechts op een boogscheut 

van de winkel stroomt. Materiaal 

testen kan ook op het reservoir van 

Indiana in De Pinte waarvan Gregory 

secretaris is. Greg is ook 

wedstrijdvisser en heeft dus bij wijze 

van spreken ‘à la minute’ alle 

nieuwigheden in huis. Greg’s Fly Shop 

sponsort verschillende internationale 

vliegviswedstrijden en heeft zelf een 

heel bekwaam ‘clubje’ pro-staffers. 

Zeker een bezoekje waard en je kan 

alvast eens surfen naar 

www.gregsflyshop.be Op de foto 

poseert Greg met zijn lieftallige 

echtgenote Delphine, want achter 

elke sterke man staat een sterke 

vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Chiro 
 

De reservoirs van Socourt zijn het 

jaarlijkse strijdtoneel van de Masters 

Chiro, één van Europa’s grootste 

vliegviswedstrijden vanaf de oever en 

vanuit een geankerde boot. Niet 

minder dan 41 ploegen van 3 

hengelaars uit 8 landen maakten hun 

opwachting en zorgden voor een 

spannende pot vliegvissen. Begin mei 

is het meestal een festival van 

buzzers daar in de Vogezen, maar dat 

pakte nu om een onverklaarbare 

reden anders uit. Was het de 

dagenlange oostenwind en het 

zonnige weer die de vissers 

verrasten? Blijkbaar, want het was 

tijdens de eerste reeksen flink zoeken 

aan welke vliegen de forellen te 

verleiden waren. Het was de Franse 

lokale ploeg, J.G. Mathieu – S. Poirot 

– J. Poirier, die toch ietsje meer wist 

dan de anderen en met de 

overwinning ging lopen. Het werd een 

internationaal podium met de 

Italianen F. Amanti – A. Beretta – C. 

Sciaguri die het zilver pakten met de 

forel die aanbeet en dat waren er 

veel. Het was de dag van de grote 

forellen: het kleinste exemplaar mat 

namelijk 43 cm, de grootste 78 cm. 

We zagen soms minutenlange drills, 

maar ook veel lijnbreuk, want hoe 

verder de wedstrijd vorderde, hoe 

dunner men ging vissen. Uiteindelijk 

ging de overwinning naar het duo 

Sophie Feron – Jason Zapo met op 

de 2de plaats J. Lorquet – J. G. 

Matthieu en als goede derde G. 

Devooght – C. Bazan. De vele 

sponsors en de volledige uitslag zijn 

terug te vinden op www.cspm.be 

Aardigheidje 
 

Een aardigheidje is de ‘Bubble Fish 

Tool Caddy & Hackle Gauge’. Een 

mondvol voor een visvormig stukje 

kunststof (Perspex) dat je op de 

steel van de bindvice monteert en 

waarin je zeven attributen kunt 

opbergen. Het meten van de nodige 

hacklegrootte is mooi meegenomen 

met de ‘hacklemeter’ (voor vliegen 

gebonden op haak 8 tot 18). Surf 

eens naar www.facebook.com/

watch/?v=1789993944523537 en 

Belgen T. Ockers – T. Lhonoré – S. 

Sabaut op drie. Onze FVV-leden A. 

Van Rijkel – G. Vinck geflankeerd 

door de Nederlander A. van Roon 

moesten zich tevreden stellen met 

een vierde plaats, ze kwamen 1 forel 

te kort om op het podium te staan. 

That’s life. Voor alle uitslagen: 

www.facebook.com/

reservoirs.moyennemosellesocourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stonfo rings 
 

Deze elastische kunststofringen, die 

wedstrijdvissers op hun vaste stok 

schuiven om o.a. de juiste diepte 

voor hun onderlijnen aan te duiden, 

komen ook goed van pas voor de 

vliegvissers. Zowel voor reservoir als 

voor rivier, bijvoorbeeld als je met 

de bung vist of met verzwaarde 

nimfen en je moet de diepte 

aanpassen. Verkrijgbaar in zes 

verschillende groottes en 

verschillende kleuren. Je kan ze ook 

gebruiken als verkasoogje of om je 

droppervliegen te fixeren tegen je 

hengel. Een beetje surfen en je vindt 

ze vooral bij de hengelsportzaken die 

gespecialiseerd zijn in 

vastestokvissen. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Patagonia retro fleece 
 

Patagonia is een begrip binnen het 

vliegvisgebeuren en zeker wat 

betreft kledij, waadpakken, 

je bent meteen mee. Wordt geleverd 

met een silicone O-ring, zodat de 

caddy altijd sluit rond de 

bindvicesteel. Snuffelneuzen weten 

ze wel te vinden.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Semperfli herlaadbare  

UV-lamp 
 

Een beetje vliegbinder gaat 

regelmatig aan de slag met UV-lijm 

en dus ook met een UV-lampje. 

Semperfli heeft nu een USB-versie 

die oplaadbaar is en waarbij je dus 

nooit meer batterijen moet 

gebruiken. Terwijl je zit te surfen 

naar vliegbindfilmpjes, plug je de UV-

lamp in een USB-poort en de 

herlaadbare lithiumbatterij vult 

zichzelf De LED-lamp heeft 3 watt 

vermogen en is krachtig genoeg om 

de UV-lijm snel te verharden. Zou te 

koop moeten zijn bij alle Semperfli-

dealers.  

 

Nu ook te lezen op: 
www.vliegvissen.be 
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