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       BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee      

 Binddraad achteraan opzetten, en bovenop de haaksteel een toefje bucktail inbinden, vervolgens 

rondom de haaksteel holografische Flash. Dan binddraad richting haakoog brengen. 

 Nu een stuk nylon (15 cm)door het haakoog steken en met binddraad vastleggen tot achter en te-

rug. Goed insmeren met seconden lijm ( langste eind nylon steekt vooraan door haakoog.  

 Nu lichaam verder egaal vormen met binddraad tot op 1 cm van het haakoog. Hier een stuk An-

tron yarn inbinden, en daarmee en dik bolletje vormen. Tegen het bolletje rond de haaksteel een 

toef bucktail binden, en juist tegen het bolletje vastleggen zodat de bucktail mooi open waaiert 

rond de haaksteel, gevolgd door wat van het Flash materiaal. Tussen het haakoog en de Flash, on-

deraan de haaksteel, een stuk nylon (5 cm) als antiwier, vastleggen, afknopen en seconden lijm of 

epoxy aanbrengen. Dan de tweede haak in de vice zetten. 

 Terug binddraad opzetten, naar achter brengen en achteraan een klein lusje van nylon draad in-

binden als steun voor de nylon van de achterste haak.  

 De nylon van de achterste haak nu op de haaksteel binden van de eerste haak, goed vastleggen en 

insmeren met seconden lijm.  

 Vervolgens aan de haakbocht van de eerste haak, links en rechts een stukje zonkerstrip van ong. 

3cm inbinden. Nu met binddraad op en neergaand een lichaam vormen tot op 1 cm van haakoog. 

 Dan weer een stuk oranje Antron inbinden en daarmee een bolletje vormen, en hiertegen weer wat 

oranje bucktail, holografishe en de gewone flash binden zoals bij de achterste haak.  

 Draag er zorg voor dat alles weer mooi uitwaaiert en leg goed vast.  

  Nu weer een stukje nylon inbinden om het geheel antiwier te maken, een dik kopje vormen met 

binddraad, en 2 grote ogen op de kop plakken.  

 De kop nog voorzien van een laagje epoxy of UV lijm. 

                  GGGeeebbbrrruuuiiikkk      
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TTTAAANNNDDDEEEMMM   SSSNNNOOOEEEKKKSSSTTTRRREEEAAAMMMEEERRR      

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

Dit is een ideale snoekstreamer, wanneer Je met een grote maar toch licht te werpen streamer wil vis-

sen, in de polder. Hij is te vissen aan een drijvende of intermediate lijn. Als nylon neem Je best fluor-

carbon omdat deze wat stijver is als gewone nylon, en beter bestand tegen snoektanden. Met de kleuren, 

kan er natuurlijk geschoven worden, maar weet dat oranje een, zéér goede kleur is in de polder, en zeker 

als het water een beetje troebel is.  
 

 

 

 

STREAMER  

Haakmaat  : 3/0 

Haaktype  : TRP snoekhaak  

Binddraad  : UTC 280 oranje  

     Vleugel  : Geel /oranje zonkerstrip 5 cm 

     Flash  : Oranje holografisch/en Lazer  

Lichaam : Binddraad en Antron yarn geel 

Extra  : 

Fluo carbondraad 0.65 100/ste, 

fluo oranje bucktail, grote 

epoxy ogen, epoxy of UV lijm  

  

  

  

  

  
 

 

 


