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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Denk eraan, elk ingebonden materiaal zekeren met seconden lijm! 

• Binddraad opzetten achteraan de haak, daar links en rechts 2 hackles inbinden met ook enkele fi-

bers holo flash. Daar dan ook de fritz inbinden en een lichaam vormen tot op 1.5 cm van  het 

haakoog.  

• Restant fritz wegknippen en dan een toefje bucktail inbinden ( lengte is tot in de helft van de 

staart), eveneens een beetje flash, en links en rechts van de bucktail een fijne grizzly hackle. 

• Dan onderaan de haaksteel een toefje witte bucktail inbinden als baardje.  

• Vervolgens de fluo carbon draad onderaan de haaksteel inbinden, zekeren met achtjes en een 

beetje samen plooien zodat ze de haakpunt beschermen tegen inhaken in wierbedden en andere 

waterplanten. 

• Kopje van de vlieg verder afwerken door er plakoogjes op aan te brengen en vast te zetten met 

UV lijm. 
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STARTERS STREAMERTJE  
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Streamer  

  

Haakmaat  : 3/0- 4/0 

Haaktype  : Tunca TP10 of TRP hechthaken 

Binddraad  : UTC 280 fluo oranje, rood, geel … 

Staart : Grote fluo hackles met holo- 

 grafische flash goud,oranje,… 

Lichaam : Blob fritz in fluo kleuren 

Vleugel : Bucktail geel, oranje, chartreuse +  

 holo flash als voor en 2 fijne grizzly 

 hackles 

Baardje : Witte bucktail 

Kop : Binddraad + plakogen 3 à 5 mm 

 Extra :      Fluoro carbon draad 60 à  70/100ste   

     mm, UV lijm, superglue 
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Dit is een zeer licht polder streamertje dat ook met een 7 lijn en hengel kan geworpen  worden en daar-

om heel geschikt voor beginners die eerst eens willen proberen of snoek vissen met de vlieg wel iets 

voor hen is, en zo niet verplicht worden om zwaarder materiaal aan te kopen. 

De vangkracht is uitstekend ,ik heb zelf al grote snoeken gevangen op kleinere streamers dan deze. Te 

maken in de populaire kleuren ( oranje, wit rood, geel groen, roze). 

 


