
Scott Mackenzie komt naar Nederland!
Scott Mackenzie is met de hengel in de wieg geboren. Hij begon zijn 
viscarriere als gillie aan de rivieren Deveron en Ness. Als uitstekende 
werper nam hij deel aan wedstrijden en won de speycasting compe-
tition aan de “Moy Game Fair” gedurende tien opeenvolgende jaren. 
Maar Scott ging op zoek naar een grotere uitdaging en in 2003 won 
hij de CLA Game Fair competition.
Scott hanteerde een andere techniek dan zijn mededingers. Hij 
bracht zijn top sneller naar achter en hield hem lager. Dat resulteerde 
in een nauwere D-loop die eerder de vorm kreeg van een V. Deze 
V-vorm gecombineerd met een langere voorwaartse afworp staat nu 
bekend als de Mackenzie stijl van speycasten.
In 2004 werd hij aangesteld als Daiwa’s sportvis adviseur en werkte 
mee aan de ontwikkeling van de Daiwa vliegenhengels en reels.
In de komende jaren reisde Scott de hele wereld over om deel te 
nemen aan Spey casting wedstrijden en hij bleef ongeslagen. Scott 
werd bekend als de drievoudige wereldkampioen Spey casten. In 
2006 was Scott aanvoerder van het Schotland team dat toen wereld-
kampioen werd.
Echter, de intensieve training en regelmatige wedstrijden begonnen 
hun tol te eisen. Scott liep  een schouder blessure op en werd door 
zijn arts geadviseerd het intensieve wedstrijdcasten op te geven.
In 2007 heeft Scott zoveel ervaring opgedaan dat hij besluit zijn       
eigen hengels te gaan produceren. Vandaag de dag genieten de 
Mackenzie hengels en lijnen een wereldwijde reputatie.
Het merk Mackenzie DTX weerspiegelt in veel opzichten Scott’s 
ongelooflijke levenreis. Een reis die hem heeft geleid van de oevers 
van de Ness, over de hele wereld en dan terug naar waar het allemaal 
begon als tienjarige jongen. In 2013 nam Scott weer deel aan de CLA 
competition. Zonder voorafgaande training verbaast Scott al zijn 
concurrenten en verovert de titel.
Hij werkt hard om het zalmvissen te promoten bij de jongere gener-
atie door samen te werken met diverse hengelsportverenigingen en 
hij geeft regelmatig clinics over de gehele wereld. Nu voor het eerst 
ook in Nederland!

De DTX Mackenzie hengels

Maarten Bruinenberg van Qflyshop heeft het dealerschap verkregen 
van de Mackenzie hengels. 

http://www.qflyshop.com/vliegvissen/vliegvishengels-nl
http://www.mackenzieflyfishing.com/



 Programma zaterdag 28 maart

08:30 - 09:00 Ontvangst met koffie
09:00 - 11:00 Casting clinic voor leden, deel I
10:00 - 11:00 Demo zalm tube-vliegen binden door Maarten  
11:30 - 12:00 Intro MacKenzie
12:00 - 12:45 Lunch soep met broodjes
13:00 - 13:45 Demo speycasten Scott Mackenzie
13:45 - 14:30 Zelf werpen met persoonlijke aandacht van Scott  
14:30 - 16:30 Casting clinic  deel II & zalmvliegen binden door Maarten 
16:30 - 17:00 Drankje aan de bar en afsluiting

Open Dagen GHV Speyclub
Scott Mackenzie komt naar Nederland. Een primeur voor   
GHV Speyclub. Laat deze unieke kans niet  voorbij gaan en bezoek 
onze open dagen  zaterdag 28 en  zondag 29 maart.
Dit evenement wordt georganiseerd door GHV Speyclub in samen-
werking met Maarten Bruinenberg van Qflyshop.

Masterclass
Op zaterdag geeft Scott een masterclass exclusief voor leden van   
GHV Speyclub. Deze is van 09:00 tot 11:00 en van 14:30 tot 16:30.   
Zeer de moeite  waard om bij te wonen. Maar de rest van de dag geeft 
Scott demo’s voor het grote publiek en demonstreert Maarten het 
binden van zalm tube-vliegen.

Zelf werpen
Zorg dat je waadpak of lieslaarzen bij hebt. Bij het speywerpen sta je 
altijd zeker tot kniediepte in het water. Je mag je eigen speyhengel 
meebrengen. Er staan ook opgetuigde Mackenzie hengels ter beschik-
king van onze gasten.

 Programma zondag 29 maart

09:00 - 09:30 Ontvangst met koffie
09:30 - 10:00 Demo Scott Mackenzie, deel 1: fout analyse
10:00 - 11:30 Zelf werpen met persoonlijke aandacht van Scott  
11:30 - 13:00 BBQ lunch
13:00 - 13:30 Demo Scott Mackenzie, deel 2: distance casting
13:30 - 14:30 Zelf werpen met persoonlijke aandacht van Scott
14:30 - 14:45 Trekking loterij
14:45 - 15:30 Drankje aan de bar en afsluiting



 
Locatie

Waar anders dan in en om ons mooie, aan het water gelegen clubhuis 
in recreatiegebied Madestein

GHV Speyclub
       Madesteinweg 34
       2553EC Den Haag

Vanaf de parkeerplaats even het pad op, bruggetje over en je bent er.

Dit evenement mag je niet missen. Wees welkom!

Onze traditionele shaslicks
De BBQ lunch met onze home-made shaslicks op zondag kost €10,-   
Dit is inclusief saladebar, stokbrood, sauzen en rode wijn. 
De shaslicks zijn ons huismerk en best groot. Maar als je nog trek hebt 
mag je best een tweede komen halen. Ook over een tweede (of derde) 
glas wijn doen wij niet moeilijk. Salades en stokbrood à volonté.

Graag hiervoor opgeven!!
vanrunxt@ziggo.nl of bel 06-55732553

Loterij
Maarten van Qflyshop stelt diverse prijzen beschikbaar voor de loterij.
Deze prijzen kan je gaan bekijken op de Qflyshop stand aan het water.  
De hoofdprijs is een Scott Mackenzie hengel met bijhorende lijn ter 
waarde van €461,95 

Lootjes worden à €5,- per stuk op beide dagen aangeboden. 
De trekking is op zondag om 14:30. Voor wie dan niet aanwezig kan 
zijn noteren wij naam met mail-adres of mobiel met het lotnummer.

Muzikale omlijsting
Bij dit evenement is een Schotse doedelzakspeler een must!    
De kleding en de klank van de doedelzak passen precies bij de ambi-
ance van het speycasten door een Schot.
Op zondag 29 maart verrassen wij u met niemand minder dan  
doedelzakspeler Gareth Fraser. 
Kom dus op zondag kijken naar het Schotse Speycasten en luisteren 
naar de Sound of Scotland.


