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Het thema van deze avond  was buzzers. Als trouwe binder was er Guido Vinck, 
gesteund door o.a. onze andere ‘speerpunten’ Ward, Steven, Gino, Robby en onze 
tweede ‘grootmeester’ Ronny.  Nu werd zowel door Ronny als door Guido buzzers 
(wel andere patterns) gebonden omdat dit toch door zowel gevorderden alsook door 
de mindere goden sterk gewaardeerde vliegen zijn.  
Wat verstaan we eigenlijk onder “buzzers” ? 
Buzzer is het Engelse woord voor dansmug, die een levenscyclus omschrijft van ei 
via larve en een pop naar het volwassen insect. 
De meest gekende is ook de meest voorkomende in onze streek, de door iedere 
visser uitgesproken “vers-de-vase” of de kleinere soort “amorce” 
Deze houdt zich meestal schuil in een modderige bodem. 
Met de buzzer gaan we de stadia van larve tot pop in onze vice binden. 
Kenmerkend voor de pop zijn de witte ademhalingsorganen aan het uiteinde van de 
kop, waarbij de kleur sterk kan variëren. 
Een aantal uren na de verpopping gaan ze extra zuurstof uit het water opnemen 
waardoor ze naar de oppervalkte stijgen en dit met een belangrijke rustpauze vlak 
voordat ze aan de oppervlakte komen. 
Eens aan de oppervlakte komen de volwassen dansmuggen uit en stijgen op. 
Buzzer 
 

 
 
Benodigdheden : 
Haak : Kamasan B 110 of Hayabusa 384 in de maten 10, 12, ... 
Binddraad : UNI 6/0 (kleur allerlei) 
Cheaks (kaakjes) :  Hier kan men een stukje van jungle cock gebruiken zoals op foto 

1, of een stukje rood holo tinsel (foto 2) of een stukje verknipte 
chipszak 

Lichaam  :   voorgebonden met de binddraad geribd met fijne zilver/inox draad of 
rood holo tinsel of zelfs beiden, of gebruik maken van een quil 
(gegomde pauwenfibre) 

Werkwijze (voor middenste buzzer) : 
 
Klem haak in vice, zet draad op. Maak een mooi gevormd en egaal lichaam tot 
aan de haakbocht met behulp van de binddraad.  De fijne zilver/inox draad 
vastzetten, een tag (kontje) van 5 slagen binden en spiraalvormig terugbrengen 
tot ongeveer ¼ van de lengte tussen  haaksteel en haakoog . 2 stukjes rood 
holo tinsel inbinden als cheaks, een mooi kopje binden, de cheaks naar voor 
‘klappen en inbinden, afbinden en klaar is Kees. De buzzer verschillende keren 



aflakken met blanke nagellak (Guido gebruik altijd ‘Hard as Nails’), epoxy kan 
ook, maar dan krijgt de buzzer toch een ietwat dikker lijfje.  
Bij deze zou ik graag nog een vlieg willen beschrijven die enkele weken geleden 
gebonden is door een gewaardeerd lid en de door iedereen  gekende 
lolletjesheer nl. ons  “Fredjen”. 
 
De vlieg heeft een zeer toepasselijke naam nl.  
 
“Freds Fish” 
 

 
 
Freds fish is een knaller van een vanger en kan worden afgebonden in alle 
kleuren van de regenboog. 
 
Benodigdheden 
 
Haak : Kamasan B 160, 175 of Hayabusa 751 of 761 in de maten 6, 8 
Binddraad : UNI 6/0 (kleur afhankelijk van het kleur van de zonkerstrip) 
Oogjes :  holo oogjes klein 
Lichaam en kopje : Zonkerstrips 
 
Werkwijze : 
 

Klem haak in vice, zet draad op.  Zet aan de 
haakbocht een eindje zonker vast.  
Bevestig op diezelfde plaats een ander stukje 
zonker. Dit laatste wordt dicht gebonden 
(palmeren) naar voor gebracht, na elke 
omwenteling zal men via een buisje (stylobuisje vb) 
het zonkermateriaal goed doen aansluiten met de 
vorige omwenteling. 
Men doet dit tot enkele mm's voor het haakoog. 

Alles goed vastzetten en eventueel holo-oogjes opkleven. 
 


