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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Haak in de klem zetten en looddraad wikkelen, vanaf 2mm van het haakoog tot 1 mm voor de 

haakbocht. Op de plaats van de thorax nog een tweede laag aanbrengen, waarna de binddraad 

kan opgezet worden om de wikkelingen te zekeren met binddraad en te zekeren met seconden 

lijm voor enige stevigheid..  

 Nu achteraan, een staartje inbinden van marabou fibers of konijn, en enkele fibers pearl Crystal 

Flash. 

 Ook de zwarte chenille inbinden, en daarmee het lichaam vormen tot op 2/3de van het haak-

oog.vervolgens wat marabou of konijn inbinden voor het dekkschild, daarna de fluo groene 

chenille,en met deze de thorax vormen.  

 Daarna tussen het haakoog en de thorax 3 à 4 stukjes holografische flash inbinden ( langs de 

thorax ). 

 Vervolgens het dekschild over de thorax trekken, vastleggenen afknopen met een whip-finish 

knoop. Naar eigen keuze eventueel wat lak op de knoop aanbrengen.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

Streamer   

  

Haakmaat  : 6 - 8 …. Zelf te bepalen 

Haaktype  : Streamer haak  

Binddraad  : Zwart  
Staart : Zwarte marabou of konijn en en-

 kele fibers pearl Crystal flash 

Onderlichaam: Looddraad  

Lichaam : Zwarte chenille  

Dekschild : Zwarte marabou of konijn 

Thorax :  Fluo groene met pearl ge 

 mengde chenille en small hol 

 grafish tinsel 

  

  

   

   

  

  

  
 

    JJJaaannn...                FFFeeebbb...                MMMaaaaaa...                AAAppprrr ...                   MMMeeeiii ...                JJJuuunnn...                JJJuuu lll ...                   AAAuuuggg...             SSSeeeppp ...                OOOkkkttt ...                NNNooovvv...                DDDeeeccc...    

 

        TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Dit streamertje is vooral goed bruikbaar in het voorjaar en later in het seizoen. Ook als het water redelijk helder is,  

als het water sterk gekleurd is een grotere streamer nemen ( 10à 12 cm) natuurlijk op rivieren waar ook grotere 

forel aanwezig is.  

Je vist een streamer best wanneer je hem laat uitzwaaien op de stroming.  Inwerpen 45° stroomopwaarts, eerst 

laten afzinken en toch proberen een beetje contact te houden want er volgen dikwijls aanbeten in die eerste fase, 

daarna gecontroleerd laten uitzwaaien en goed contact houden, omdat de aanbeten soms nauwelijks waar te nemen 

zijn, maar meestal haakt de vis zichzelf. 

Soms vis ik een streamer zuiver stroomafwaarts, maar het is zeer moeilijk dan om de vis te haken, alhoewel het 

soms de enige manier is om de forel tot een aanbeet te verleiden, wat je dan kunt doen is veranderen van kleuren 

(bv wit), die zie Je meestal wel beter, en Je kan de vis op zicht proberen te haken.  
 

 
 

 

 

 


