Let op: het betreft hier een strikt persoonlijke (en subjectieve)
mening over in de reguliere handel verkrijgbare merk vices !!!

De vice is zonder twijfel ons belangrijkste bindgereedschap. Het is met een vice, zoals
met zoveel artikelen. Een ieder heeft zo zijn voorkeur. Er zijn tientallen modellen vices
te koop, en het valt niet mee om een keuze te maken. Er zijn gelukkig testrapporten,
die ons aardig op weg kunnen helpen.
Sommigen vinden, dat de in de handel zijnde vices niet voldoen aan hun persoonlijke
wensen en bouwen er daarom zelf een. Ik heb hier al heel knappe voorbeelden van gezien.
Mijn complimenten !
De meeste vices doen wat zij moeten doen, een haak stevig vast houden. Zoals je materiaal
vastzet in een bankschroef op een werkbank. Het valt wel op, dat er naast “basic” uitvoeringen,
vices zijn met veel “toeters en bellen”. Voor mij persoonlijk hebben deze “toeters en bellen”
in de regel geen meerwaarde.
Waar moet een goede vice aan voldoen ? Ik kan uiteraard alleen voor mijzelf spreken
en aangeven wat voor mij persoonlijk van groot belang is.
1. Met behulp van slechts EEN KNOP moet de haak muurvast en onwrikbaar in
de vice kunnen worden geklemd. Geen gescharrel met meerdere knoppen
en presetting. EEN knop voor alle haken, dat is voor mij eigenlijk een must.

2. Ik wil EEN bek, die ruimte moet bieden aan grote en kleine haken en alles daar
tussenin. Ik houd niet van meerdere verwisselbare bekken. Omslachtig.
3. Er moet voldoende ruimte zijn om te binden, m.n. de vrije ruimte achter de
haak is van zeer groot belang.
4. De vice moet vrij kunnen roteren.
Helaas voldoet een aantal van de aangeboden vices niet of slechts ten dele aan boven
vermelde punten.
Ad 1. Er zijn slechts twee merken waarmee je handig en snel zonder “gehaspel” een
haak in de bek kan zetten, t.w. Regal en Law. Dit is een groot gemak !
Beroepsbinders kiezen vrijwel zonder uitzondering voor een Regal.
Bij het binden van b.v. series is de Regal onovertroffen. De Law is erg populair
bij veeleisende (internationale) binders.
Ad 2. Op dit gebied is de LAW zonder twijfel de kampioen. Het voorste deel van de
smalle bek is prima voor kleine tot zeer kleine haakjes. Dan volgen er twee “hook pockets”
om grotere, tot zeer grote haken muurvast te kunnen zetten. EEN bek. Ideaal !
Ad 3. Dit kan je zelf testen. Leg je hand bovenop de vice. Als daar geen vrije ruimte voor
is …………heb je een probleem ! Comfortabel binden wordt dan moeilijk.
Ad 4. De meeste vices kun je goed en comfortabel laten roteren.
Ondanks tekortkomingen zijn er toch meerdere merken, die populair zijn bij binders.
Ik ga ze niet allemaal noemen. Aan beginnende binders zou ik waarschijnlijk adviseren
een niet te dure IMITATIE-Regal te kopen en daar de nodige ervaring mee op te doen.
Waar ik zelf mee bind ? Ik zweer bij twee merken de LAW en de REGAL, omdat het goed,
snel en gemakkelijk inzetten van de haak voor mij zo belangrijk is. De Regal Stainless
Steel uitvoering is een ideale vice om b.v. forelvliegen mee te binden. Het “work horse”
om snel even een serie te binden.
De Law Bench Vice is mijn OVERALL FAVORIET en deze gebruik ik vrijwel dagelijks
al vele jaren bij het binden van alle soorten vliegen van small flies tot zalmvliegen.
De LAW is en blijft mijn droom vice !!!
Maar nogmaals, dit is een strikt persoonlijke mening !!! Alleen door zelf met meerdere
vices te binden kun je er achter komen, welke vice voor jou geschikt is !
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