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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten achter het haakoog en tot halfweg de haaksteel brengen. 

 Hier het zilvertinsel inbinden en meenemen naar achter. 

 Binddraad dubben met zwarte seal”s fur en 1/4
de

 van het lichaam vormen.. (= Haak 

denkbeeldig in 4 verdelen ) 

 Dan rode seal”s fur aanbrengen en weer 1/4
de

 van het lichaam vormen 

 Vervolgens nogmaals zwarte seal”s fur aanbrengen, en nogmaals 1/4
de

  van het lichaam 

vormen.  

 Nu een zwarte hanen hackle droog inbinden, en in gelijke toeren naar achter palmeren.  

 De hackle achteraan vastleggen met het zilvertinsel, en dan het tinsel in gelijke toeren terug 

naar voor door de hackle heen wikkelen. Beweeg het tinsel in een zig-zag beweging door de 

hackle, om zo weinig mogelijk hackle fibers plat te drukken.  

 Nu nog een zwarte hennen hackle (nat) inbinden en een tweetal toeren als front hackle 

wikkelen. Vastleggen, restant wegknippen, nog een klein kopje vormen en afknopen. 

 Eventueel nog een druppeltje lak op de knoop aanbrengen. 

Reservoir  

Fly Only 

 BIBIO 

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 Bibio: is ook gekend als hawthorn fly maar dan op een andere manier gebonden. 

 

Ik vis nog elk jaar met deze vlieg. Meestal vet ik ze in, en vis ik ze eerst droog en zodra ze “verzopen” 

is nat. Ik bind ze meestal als topdropper aan een hoover of drijvende lijn. Je kan er zowel streamers als 

gewone natte vliegjes achterzetten. Crunchers of kleine nimfjes als diawl bachs in alle kleuren en 

maten zijn perfect inzetbaar achter een bibio. 

   

 

 

Natte vlieg   

Haakmaat  : 8 – 14  

Haaktype  : Tunca T50 of Kamasan B-175  

Binddraad : Zwart   

Ribbing : Ovaal zilvertinsel   

Lichaam : 2/3de zwarte en 1/3de rode seal’s 

 fur   

Bodyhackle : Zwarte hanen hackle  

Fronthackle : Zwarte hennen hackle  
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