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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten aan het haakoog, naar achter tot in de haakbocht wikkelen, en een grote 

dubbing lus maken met de binddraad draad( dient als rib) en daar laten hangen. 

 Binddraad terug naar tot tegen het haakoog brengen,  en hier een bundeltje hertenhaar inbinden 

met de punten over het oog wijzend en er voor zorgen dat de lengte die naar voor oversteekt 

juist even lang is of 1 à 2 mm. meer is dan de totale haaklengte. 

 Het hertenhaar vooraan goed vastleggen en eventueel een knoopje leggen. Nu de haren die naar 

achter wijzen, achteraan vastleggen met de opgetwiste binddraadlus, en gelijk met dezelfde lus 

het lijfje ribben, vooraan vastleggen en restant wegknippen. 

 Nu een veertje uit de schouder van een fazant in binden als vleugel, plat over het lichaam en net 

over de haakbocht uitstekend. 

 Binddraad dubben met hazenoor dubbing en de thorax vormen, daarna het overstekend 

hertenhaar naar achter over de thorax plooien, vastleggen net achter de thorax en afknopen. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Dit is een vliegje dat een heel aantal jaren geleden door de Ouwe Jos Ooms aan ons gegeven is tijdens 

een les, ik heb er zeer veel forel op gevangen destijds op de Ourthe, maar ze scoort ook op de andere 

Belgische ,Luxemburgse en de Duitse Eifel rivieren. 

Ze is inzetbaar vanaf mei tot einde september, maar ze is op haar best in Juli en augustus. Je kan ze 

tijdens het vissen Vtjes laten maken, wat dikwijls een laatste trigger is om de forellen toch te 

overtuigen om toe te happen. 

   

 

 

Droge vlieg 

Haakmaat  : 12 – 14  

Haaktype  : Tunca T10   

Binddraad : Nr. keuze geel, bruin of… 8/0  

Lichaam : Hertenhaar   

Vleugel : Schouderveertje uit fazanten 

 vleugel  

Thorax : Hazenoor dubbing  
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