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American Black Gnat 

Rudy Ost                                                                                                 Droge vlieg 

 

Type vlieg 

BENODIGDHEDEN 

- Haakmaat: 14 tot 18 

- Haaktype: Tiemco TMC103BL; Kamasan 

B170 

- Binddraad: zwarte uni-thread 8/0 

- Staart: zwarte hacklefibers 

- Body: zwarte wol of dubbing 

- Vleugel: segmenten uit de vleugelveer 

van een grijze duif of eend 

- Hackle: zwarte hanenhackle 

 

FOTO

 

BINDWIJZE 

- Binddraad opzetten op 2 mm van het haakoog en wikkelen tot aan de haakbocht. 

- Op deze plaats met de binddraad een klein knobbeltje maken. 

- Enkele zwarte hacklefibers als staart opzetten en deze mooi spreiden. Lengte is gelijk 

aan de haaksteel. 

- De dubbing aanbrengen en een taps lichaam vormen tot op 2 mm van het haakoog. 

- Een links en rechts vleugelsegment van een grijze eend of duif selecteren. 

- De bolle kanten tegen elkaar samen brengen tussen duim en wijsvinger. 

- Beide vleugels lichtjes samen over de haaksteel opzetten. 

- Goed op beide vleugels knijpen en de binddraad tussen duim en wijsvinger klemmen. 

- De binddraad 2 maal tussen duim en wijsvinger trekken om de vleugels te positioneren. 

- De vleugels nu rechtzetten door middel van de binddraad. 

- Vervolgens een zwarte hackle achter de vleugels opzetten en de binddraad naar het 

haakoog wikkelen. 

- De hackle wikkelen achter en voor de vleugels. 

- Met de binddraad zigzag tussen de hackles doorwikkelen en daarna een kopje wikkelen. 

- Whip-finishen en een druppeltje lak op het kopje aanbrengen. 

TOEPASSING 

Meestal wordt aangenomen dat dit een imitatie is van de Bibio Johannis, maar dit is slechts één 

van de honderden soorten black Gnats die er bestaan. Wordt gebruikt van april tot oktober. 

Tijdens het ganse seizoen is er dus altijd wel één of ander insect te imiteren met deze vlieg. Het 

zijn kleine insecten zodat de kleine imitaties meestal de beste zijn. Ook op reservoir te 

gebruiken in de periode van de hawthorn  


