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Vliegendozaholic 
 
Hoe het precies begonnen is weet ik niet meer 
precies. Als redelijk fanatiek vliegbinder bezat 
ik al de nodige vliegendozen. Maar meer de 
“moderne” dozen, u kent ze wel de Wheatley’s 
en later de lichtgewicht foam dozen. Ik schonk 
er nooit zoveel aandacht aan, gewoon dozen 
voor vliegen. 
 

 
The Loch Leven Eyed Fly Box 

Tot ik op een dag van iemand een oud 
vliegendoosje kreeg vol met vliegen geklemd 
tussen metalen clipjes, de Loch Leven Eyed 
Fly Box. Een groen eigenlijk niet zo’n heel 
praktisch doosje maar wel met een historie. 
Het trof me onverwachts dat ik eigenlijk 
dolgraag wilde weten wie die vliegen 
gebonden had die er in zaten. En wat er 
allemaal mee gevangen was, of niet. 
Van wie was die doos? Leefde hij of zij nog? 
En zo ja, waarom doe je dan zo’n doos weg? 
Vanaf die dag snuffel ik eigenlijk naar oude 
vliegendozen liefst in goed gebruikte conditie 
en als het even kan vol met vliegen me 
afvragend van wie het geweest was. 
 

 
Hardy 

Er zijn door bekende fabrikanten natuurlijk de 
nodige vliegendozen gemaakt zoals Hardy, 

Mallochs, Wheatley, Loch Leven, Farlows, 
Orvis en ga zo nog maar even een tijdje door. 
Maar zo nu en dan vind je de mooiste, in mijn 
ogen dan, vliegendozen van onbekende 
makers zoals een prachtig doosje op 
binnenzak formaat met 12 vakjes afgeschermd 
door twee klepjes met veersysteem. 
 
Opgedoken in Frankrijk in een onooglijk 
winkeltje vol met zo mogelijk nog meer 
onooglijker rommel. Gemaakt van aluminium 
en nog geen 1,5 centimeter dik. Een prachtig 
elegant doosje met ook nog wat vliegen er in. 
 

 
Uit Frankrijk… 

U begint het al te begrijpen ik ben een 
“vliegendozaholic” geworden. Ik kan nergens 
meer lopen of komen of ik kijk of er toch niet 
nog zo’n doosje met vliegen tussen ligt. Ik 
vraag ook altijd aan collega vliegvissers waar 
ze mee vissen, alleen maar om te zien waar ze 
hun vliegen in bewaren. Zo ben ik dus 
begonnen met het verzamelen van oude 
vliegendozen. 
 
Het vervelende alleen is dat er vaak 
belachelijke prijzen gevraagd worden voor 
dozen van de hierboven genoemde 
fabrikanten. 
Zo zag ik laatst op een Amerikaanse site een 
compleet zalmvliegen kabinet staan met 
verschillende laden vol met zalmvliegen, prijs? 
Slechts $1648,-!! Kijk, en dat vind ik nou weer 
vervelend, dat er altijd weer mensen zijn die 
ons verzamelaars dwarsbomen met 
exorbitante prijzen. 
 
Tenslotte zijn het niets anders dan blikken 
doosjes met misschien wat veertjes er in, 
toch? 
 
Dick Klinkhamer 


