
 

 

Bram Jansen    2013 - 2014

    

   

                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Zet plat lood bovenop de haaksteel in twee lagen. Zorg dat de tweede laag wat inspringt, en ze-

ker met wat sekondenlijm en binddraad. 

• Breng dan de binddraad naar achter en neem gelijk de rib mee. Vervolgens binddraad terug 

naar het haakoog brengen, en daar de eerste floss (lichte) inbinden voor het onderlichaam. 

Wikkel de floss naar achter en terug naar voor en zet vast. Vervolgens de tweede kleur floss in-

binden en doe daarmee dezelfde beweging. ( Je kan ook de floss achteraan inbinden en maar 

één laag leggen, hangt een beetje af van Je wikkeltechniek). Dan ribben in4 à 5 slagen.  

• Nu het kopje zwart maken met een viltstift, pas op voor uitlopen in de floss. 

• Vervolgens UV lijm aanbrengen op de bovenzijde van de vlieg. Gebruik een naald en zeker niet 

teveel UV lijm. De lijm mag tot ongeveer de helft van de zijkant van het lichaam komen. Te ver 

geeft dat de pootjes niet mooi open komen, niet ver genoeg en de pootjes staan te wijd open! 

• Droog de vlieg met een UV lamp en draai ze ondersteboven in de vice.  

• Met een scheermesje snij Je nu de eerste laag floss tussen de ribbing open. Hierdoor wordt het 

onderlichaam zichtbaar en staat de doorgesneden floss, als pootjes naar beneden gericht.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

Marc Volkaerts stelde voor om deze vlieg te binden op een bindavond. Het origineel patroon had hij 

lang geleden gekregen, en er toen regelmatig mee gevist en gevangen. In het najaar heb ik onder andere 

deze vlieg gebruikt om op barbeel te vissen.. en er goed mee gevangen. ( Dead drift, deze vlieg op de 

punt en een zwaardere vlieg op de dropper, of deze vlieg op de punt, een andere lichte vlieg op de 

dropper en kneedbare tungsten pasta op de leader als verzwaring ). 
 

 

Nimf  

  

Haakmaat  :  10 – 12 

Haaktype  :    Tunca T70 o Kamasan B-110 

Binddraad  :   UTC 70 olive of aangepast aan de  

                        kleur floss van het onderlichaam 

Ribbing  :        Gouddraad ( small) 

Lichaam :       Twee kleuren floss bv licht en don 

                         ker olive, tellow en tan, … 

Verzwaring :    Plat lood  
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