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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 

 Draad opzetten achteraan op de haak en een zeer dun bundeltje bucktail (+/- 20 fibers inbinden.  

 Dan 20 à 30 fibers tinsel inbinden de punten ongelijk houden en een stuk langer als de bucktail.  

 Terug een even dikke bussel bucktail als de eerste inbinden gevolgd door weer tinsel en terug 

bucktail.  

 Dit telkens herhalen tot op 1 cm van het haakoog, ervoor zorgend dat het tinsel telkens langer is 

als de bucktail. 

 Zover zijnde onderaan de haak een toef bucktail (andere kleur) inbinden voor de keelhackle.  

 Vervolgens een stuk fluoro carbon onderaan de haaksteel in een V-vorm inbinden als antiwier  

 Dan kan er een kopje worden gevormd van binddraad, of optioneel als verzwaring kettingogen of 

dumbbell eyes.  

 Tot slot alles aflakken met epoxy of seconden lijm.  

  Denk eraan om telkens als een busseltje haar ingebonden is, dat te zekeren met seconden lijm.  

 

 

Rivier 
Polders  etc.  

Fly Only 

PPPIIIKKKEEERRRSSS   PPPOOOIIINNNTTT      (((op de wijze van Gert Conin)   

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Als eerste wat is nu het verschil met een gewone pikers point , wel door veel en langer 

tinsel en weinig bucktail in te binden krijg je veel en veel meer beweging in je strea-

mer en dat is toch een belangrijke trigger  om snoek te verleiden. 

Het vissen ermee is hetzelfde als met andere streamers zeker in de polder. Als je er-

mee op een rivier gaat vissen kun je hem beter verzwaren met dumbbell ogen dit is 

gemakkelijker om je streamer op diepte te houden. 

Je kan deze streamer natuurlijk in alle mogelijke kleuren binden. 

 

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Streamer  

Haakmaat  : 4/0 

Haaktype  : Tunca TP10 pike streamer  

Binddraad  : UTC 280 contrasterend aan kleur  

 bucktail  

 Lichaam :    Bucktail en holo. tinsel kleur  

     naar keuze maar met lange haren 

Kop : Binddraad + ev verzw. met ketting  

 ogen of dumbbel eyes  

Keelhackle : Busseltje bucktail in andere kleur 

Anti wier draadjes :  Fluorocarbon draad 75 of 80/100/ste    
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