
                                                LEZINGEN 

 

 
 
 

Er wordt mij wel eens gevraagd een lezing c.a. te houden bij een vliegvisvereniging. Als regel  

voldoe ik daar graag aan, omdat het altijd plezierig is je verhaal te mogen vertellen bij enthousiaste  
en deskundige collega vliegvissers en –binders. 

 

In de loop der jaren heb ik bij verenigingen lezingen mogen verzorgen, al dan niet 
gecombineerd met het voorbinden van vliegen. Wat onderwerpen in willekeurige volgorde: 

 

 Paraduns 

 Sedges 

 Foamvliegen 

 Extended bodies 

 Small flies 

 Parasolvliegen 

 Bug Bond 

 Caenis 

 Elastiek Vlieg 

 Beekvliegen in Nederland  

 Nimfen 

 Zalmvliegen 

 Vliegbinden voor gevorderden 

 Vliegvissen op (snel) stromend zoetwater, 

Grensmaas, Ardennen  
 

 

Sommige van deze onderwerpen zijn ook aan de orde geweest in landelijke publicaties en 

bij het geven van masterclasses.  
 

 



 

 
Als er belangstelling is voor een van bovenvermelde onderwerpen of u een specifieke 

combinatie gewenst wordt ben ik verenigingen graag van dienst. Ook als het een onderwerp 

betreft wat hiervoor niet genoemd is. Stuur mij een mail dan kunnen we nadere afspraken maken.  

 
ad-hoogenboezem@hotmail.com 

 

MIJN DESKUNDIGHEID 
 

Ik ben NIET deskundig op het gebied van wedstrijdvissen, reservoir vissen, vissen op groot water, 

vissen op stilstaand water en vissen op zoutwater, omdat daar mijn interesse niet naar uitgaat. 
Daarvoor moet u dan ook bij anderen zijn.  

 

Ik heb al vele jaren de facto de meeste visdagen (gemiddeld 50 dagen per jaar) in het buitenland  

door gebracht. Ik vis daar van maart tot september wadend op (snel) stromend zoetwater. 
Hierbij moet ik opmerken, dat “mijn” viswater niet als gemakkelijk bekend staat.     

         

Als vliegbinder heb ik al jaren als demonstratie-binder mogen optreden op veel fairs in binnen- en 
buitenland. Ik ga ze niet allemaal noemen. My finest hour was de invite om te mogen binden in 

Engeland, waar ik plaats mocht nemen in de beroemde “Tyers Row” op de British Fly Fair 

International. In dezelfde rij te mogen binden als Marvin Nolte cs. is toch wel bijzonder !!! 
 

www.adhflytier.nl 
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