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• Elk ingebonden materiaal zekeren met seconden lijm. 

• Binddraad opzetten achteraan de haak en direct een stukje carbondraad  inbinden 10 cm lang. 

• Bovenop de carbondraad het stripje konijn inbinden, en op 3 cm van de inbind plaats een gaatje prik-

ken door het konijn stripje, de carbondraad hierdoor duwen, terugplooien en vastzetten op de inbind 

plaats. Dit alles dient om de vlieg gemakkelijker te kunnen werpen.  

• Nu een busseltje bucktail inbinden met de haarpuntjes over het haakoog wijzend en mooi rond de 

haaksteel laten uitwaaieren. De inbind plaats van de bucktail verdikken met Antron yarn of een wol-

len draad als steun voor de bucktail als die teruggeplooid wordt.  

• Nu dus de bucktail naar achter over de haakbocht plooien en er een tapse wikkeling voor leggen zo-

dat de bucktail een klein beetje schuin naar achter blijft staan. 

• Vervolgens de holo flash inbinden  en met de vingernagel en beetje verdelen over de halve bovenzij-

de, lengte is tot in de helft van de staart. 

• Dan een tweede bussel bucktail inbinden, maar nu met de punten naar achter, en deze ook rondom de 

haaksteel verdelen.  

• Nu op een vijftal mm van het haakoog, en onderaan de haaksteel, een stukje nylon dwars op de haak-

steel inbinden, met binddraad zekeren en een beetje samen plooien om als antiwier draad te fungeren. 

Zo verhinderd  het inhaken in waterplanten en andere objecten in het water. De binddraad mag dan na 

een kopje gevormd te hebben afgeknoopt en weggeknipt worden.   

•  Op de zijkanten van het kopje de oogjes aanbrengen, alles insmeren met UV lijm en laten uitharden. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   
Streamer  

  

Haakmaat  : 3/0 – 4/0 

Haaktype  : Tunca TP10 of TRP hecht haken  

Binddraad  : UTC 280 denier kleur naar keuze  

Staart : Konijn strip 5 mm x 13 cm lang 

Lichaam : Bucktail in contrast met staart 

Flash : Holografisch  passend bij staart 

Extra : 60 à 70/100ste fluoro carbon 

  draad, plakogen 3 à 5 mm, 

  seconden lijm en UV lijm 
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Dit is een ideale streamer voor het vissen op snoek in de polder, door zijn speciale constructie is hij 

redelijk ongevoelig voor vuil dat kan inhaken, en ook het staartje zal niet zo makkelijk rond de haak-

punt slaan tijdens het werpen. Door meer of minder bucktail in te binden zal hij hoger  of dieper door 

het water lopen. Ik maak deze streamer ook met 2 strippen konijn maar ze zijn dan maar 3mm breed. 

 
 

 


