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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 

 Eerst de cone en daarna de goldbead op de haak schuiven, zorg ervoor dat de bead mooi in de co-

ne past.  

 Dan binddraad opzetten juist achter de bead en daar dan een conische wikkeling aanleggen zo dat 

de bead en de cone mooi vast komen te zitten. Breng daar dan wat seconden lijm aan.  

 Binddraad naar achter brengen en daar en toef olive konijnen haar met 2 of 3 stripjes holografisch 

tinsel inbinden voor de staart. Lengte is ong. haaksteellengte. Op deze plaats dan ook een stukje 

rode koperdraad en het holografisch tinsel inbinden voor het lichaam. 

 Het tinsel naar voor wikkelen tot tegen de parel, ribben met de koperdraad en goed vastleggen. 

 Restanten van vorige wegknippen, dan een beetje “spectra” dub aanbrengen en hiermee de thorax 

vormen. 

 Tot slot een badger hackle inbinden tussen thorax en parel, enkele wikkelingen maken en afkno-

pen.   

 

Rivier  

Fly Only 

GOLDEN BULLET  

   

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Op rivier vooral als het water een beetje gekleurd is dit streamertje een zeer goede vanger. Wanneer het 

water heel vuil is kan je beter een grotere streamer nemen. Ik zelf maak deze streamer ook nog met een 

bruine en zwarte staart . Er zijn veel theorieën over hoe een een streamer te vissen, ik denk dat je steeds 

alles moet uitproberen stroomop of stroomaf,  schuin stroomop en de streamer mooi rond laten komen  

of gewoon schuin stroomaf en laten uitzwaaien. Dit zijn allemaal manieren die op zijn tijd werken. 

Maar het belangrijkste is de aanbeet registreren, met een grote vis is dit niet zo moeilijk maar de kleine-

re kunnen je streamer volledig in de bek nemen en uitspuwen zonder dat je iets merkt, juist zoals tijdens 

het een nimf vissen gebeurd. Dus proberen van steeds contact te houden met de vlieg, anders mis je veel 

vissen. 

 

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Streamer  

 

Haakmaat  : 6 -8  

Haaktype  : Tunca T60 

Binddraad  : Zwart 6/0 

Verzwaring : Zilver cone head medium en 4  

 mm tungsten of brass bead 

Staart : Olive konijnen haar en holo 

 grafisch tinsel 

Ribbing : Rode koperdraad 

Lichaam : Holografisch goud tinsel 

Thorax : Peacock spectra dubbing 

Kophackle : Badger hackle 
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