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ANOREXIA SHUTTLE COCK 

Jan Mertens                                                                                   Shipmans buzzer 

 

Type vlieg 

BENODIGDHEDEN 

- Haakmaat:  12 

- Haaktype: Tunca TE15 of T10 

- Binddraad: kleur die je wil gebruiken 

- Staart: geen 

- Lichaam: binddraad 

- Vleugel: CDC 

- Hackle: geen 

 

FOTO

 

BINDWIJZE 

- Binddraad achteraan opzetten en daar een ovaal bolletje maken van ongeveer 2mm 

lengte. Zorg dat het bolletje tot iets in de haakbocht komt. 

- De draad afbinden en het bolletje aflakken. 

- De binddraad vooraan opnieuw opzetten en daar een toefje CDC inbinden met de 

punten naar voor. 

- Op de inbindplaats ook een ovaal bolletje vormen en opnieuw aflakken. 

- De draad naar voor brengen tussen de CDC en het oog en afbinden. 

TOEPASSING 

Te gebruiken op reservoir als er buzzers uitkomen. Je kan deze vlieg echter ook gebruiken als 

droge vlieg wanneer er niets op het water te zien is. Je gebruikt dan best een zwarte versie. 

Gebruik ze dan als enige vlieg met een lange leader ((4 à 5 meter). Met de wind in de rug geef je 

best altijd wat lijn mee zodat je vlieg kan afdrijven. Dit gaat best wanneer je vanaf de oever vist; 

van uit een belly of boot is het veel moeilijker om goed droog te vissen je vlieg mag namelijk niet 

draggen. Ik vis wel droog vanuit mijn belly vooral wanneer ik buzzers zie uitkomen en dan laat ik 

mijn vlieg ook niet te lang op een zelfde plaats liggen, dan is het vooral wanneer je een vis ziet 

die buzzers van het water aan het nemen om je vlieg daar te leggen waar je verwacht dat hij zal 

voorbij komen. Ook ontvet je best de laatste 50cm van je leader met mud. Wanneer je droog 

vist is het eigenlijk best dat je geen te zware lijn gebruikt; dus een 5 of 6 lijn is dan beter dan een 

7. De beste condities heb je met een zacht briesje in de rug,  met een flat kalm is het meestal 

veel moeilijker ten 1ste om je leader en vlieg mooi gestrekt op het water te krijgen, maar ook 

omdat de vis veel sneller verstoord is. Zeker de oude rakkers en het zijn deze meestal die op de 

buzzers zitten. 


