
 

Rudy Ost   27.12.2015 

     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Zet de parel op de haak.  

 Zet de binddraad op en maak de parel al vast. 

 Ga naar achter en neem vanaf vooraan reeds de tubing mee op de bovenkant van de haaksteel. 

 Stop boven de weerhaak . 

 Bind een 10tal PT fibers in (lengte 1/3 haaksteel) 

 Wikkel de binddraad terug naar voor tot 3mm voor de parel. 

 Wikkel de tubing terug naar voor. Draag er zorg voor dat het lichaam overal even dik is. 

 Leg vast met bindddraad en bind op deze plek de scudback in. Zeker deze voldoende want je kan 

deze makkelijk lostrekken. 

 Neem een patrijzen veertje met voldoende lange fibers(voor pootjes) en prepareer dit reeds. 

 Bind de patrijzenveer in met de punt en met de bolle kant naar beneden zodat je genoeg fibers 

hebt als pootjes. 

 Maak een dubbing lus of splits de binddraad en vorm de thorax met de peacock glister dub. 

 Plooi de patrijzenveer over de thorax zodat de fibers mooi naar achter liggen en leg vast. 

 Plooi de scudback naar voor en leg vast. Plooi even terug en ga 2 wikkelingen met de binddraad 

voor de scudback en leg nogmaals vast. 

 Knoop af en lak af. 

Rivier  

Fly Only 

VVVEEESSSDDDEEERRR   NNNIIIMMMFFFJJJEEE      

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 
Ik bind dit vliegje nu al enkele jaren nadat ik lange slanke vliegjes gezien heb bij een lokale 

visser op de Vesder. Toen die man zijn vliegendoos liet zien, dacht ik dat er wat magere, mot-

tige scharminkels in zaten. Dit waren allemaal lange smalle vliegen en die werkten volgens die 

man het beste op half water of bovenaan juist onder de spiegel.  Toen ik echter een soortgelijk 

nimfje na bond en uitprobeerde, moest ik al snel toegeven dat zijn vliegen waarschijnlijk be-

proefd waren en zeker geweldige (vis) vangers waren. Je kan dit vliegje binden in verschillen-

de kleuren, ik vind persoonlijk zwart en olive de betere vangers. 

                        

                  Toepassing 

   

Nimf  

Haakmaat  : 14 – 16 

Haaktype  : Tunca T80 of tmc 2300 R 

Binddraad  : Zwart/bruin of olive 

Staart : Fazantenstaart fibers 

thorax  : Peacock glister dubbing 

Lichaam : Micro tubing zwart of olive 

wingcase : PT of larva lace of scudback 

Pootjes : Patrijs 

Bead :  Naar keus zie kleur 
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