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Met CDC VLIEGEN kun je prima vissen, maar het kan geen kwaad de aandacht te  

vestigen op een aantal aspekten, die bij het praktisch gebruik manifest worden. 

 

KWETSBAARHEID 

 

Vliegen gebonden met CDC zien er kwetsbaar uit, maar zijn toch steviger dan je denkt.  

We gaan er dan van uit, dat de vliegen goed gebonden zijn en dat de juiste materialen  

zijn gebruikt. Ik heb het zelf meermalen meegemaakt, dat een lijfje door de scherpe tandjes 

van een forel volledig was geruineerd, maar dat de cdc kraag nog helemaal intakt was. 

 

UITDUNNEN 

 

Het kan een voordeel zijn, dat een cdc kraag met de hand kan worden “”uitgedund”, 

maar bij een goed gebonden vlieg is dat meestal niet nodig. Zorg er voor, dat het lijfje niet 

propperig wordt en de kraaghackle te vol. 

 

INVETTEN 

 

Over het invetten van cdc vliegen kunnen we kort zijn. CDC veren worden NOOIT 

(ik bedoel nooit) ingevet. Ook niet met de zgn. “echte” cdc gels, enz. enz. Laat je 

niet voor de gek houden en houd het geld in je zak. Alle vetsoorten laten de veren 

“klonteren”, waardoor ze onbruikbaar worden. Let op: als b.v. het lijfje met ander  

materiaal is gebonden dan cdc gaan we die delen natuurlijk wel invetten. 

 

SLIJM en VUIL 

 

Na de vangst van een vis zit de vlieg onder het slijm en (soms) vuil en moeten we deze 

schoon en droog maken om opnieuw te kunnen gebruiken. We pakken de vlieg tussen  

duim en wijsvinger en wassen deze onder water goed schoon. Op deze wijze verwijderen  

we slijm en vuil. De vlieg ziet er daarna uit als een hopeloos geval, maar niet getreurd. 

 

DROGEN 

 

We gaan vervolgens de vlieg drogen. Vliegvissers hebben hier verschillende oplossingen 

voor. Probeer welke in de praktijk het beste bevalt. Zakdoek, papieren tissues 

of amadou. Welke manier je ook kiest, altijd zijn er wat “valse worpen” nodig om de 

veren weer hun oorspronkelijke unieke vorm en veerkracht terug te geven. 

 



 

VLIEGENDOZEN 

 

We moeten er voor zorgen, dat gebruikte cdc vliegen voldoende tijd krijgen om echt goed  

op te drogen. De haken kunnen gaan roesten, zonder dat we het door hebben.  

Drogen buiten een vliegendoos is eigenlijk het beste. Ik heb het niet zo op die lucht- en 

waterdichte dozen. Maar goed, je moet ze toch vervoeren !  

  

Veel succes met het binden en vissen ! 

 

AD HOOGENBOEZEM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


