
Vliegbindavond 06/12/2007 

Zoeken jullie synoniemen voor het woordje opvallend, zouden we kunnen 
stellen frappant, high profile, markant, opmerkelijk, opmerkenswaardig of 
saillant, maar een woordje als synoniem die we er altijd vergeten bijzetten is 
Blob en/of Booby.  Want dit is toch wel het minste wat je van kan zeggen 
van deze twee “Flashy” vliegen. 

Toen ik de vorige keer zei dat de vliegen langs overal mijn richting 
uitkwamen om een foto, was het gisteren, vergeleken met vorige keer een 
echte stortbui.  Onze gastbinders (met dank aan Guido Vinck, Ward Vande 
Geuchte en Freddy Van De Walle) waren echt gemotiveerd, zij hadden er 
zoals wij zeggen “goestinge in !” 

Zie hieronder enkele mooie afbeeldingen  van de gerealiseerde vliegen, je 
kan het zo zot niet bedenken, de kleurencombinaties zijn echt oneindig !! 

De Blob 

  
Benodigdheden : 
Haak :  Kamasan B 175, 160  
 Hayabusa 761, 786 
Staart :  Marabou (kleur naar believen) of 
enkele stripjes UV-flash 
Lichaam : Fritz (kleur naar believen) 
Draad :  UNI rood, zwart 
 

 
 
Werkwijze : 

Binddraad opzetten. 

Een Blob kan je omschrijven als een Booby zonder oogjes gebonden met 
dikke fritz chenille 

Binddraad naar haakbocht brengen en een toefje marabou inbinden.  Een 
stukje fritz inbinden en met enkele spiraalvormige windingen naar voor 
brengen.  Vastzetten kort achter het haakoog.  



 

 

 

De Booby 

 

Benodigdheden : 

Haak :  Kamasan B 175, 160  Hayabusa 761 en 786 
Oogjes :  Booby foam (4,5,6 mm afhankelijk van het drijfvermogen) 
Staart :  Marabou (kleur naar believen) of enkele stripjes UV-flash 
Lichaam : Fritz (kleur naar believen) 
 
Werkwijze : 
 

Binddraad opzetten. 

Stukje foamtube (rond schuimrubber) van ong. 1 cm bevestigen aan het haakoog met enkele 
kruiswindingen en rond knippen met schaartje. 

Binddraad naar haakbocht brengen en een toefje marabou inbinden.  Een stukje fritz 
inbinden en met enkele spiraalvormige windingen naar voor brengen.Vastzetten kort achter 
de oogjes.  

Als finishing touch kan men nog een stip met zwarte viltstift aanbrengen op de oogjes. 

Je kan nog een variante binden met een marabouvleugel boven op de blob of blobby. 
 
 
Collega’s, veel bindplezier !!!!!!!! 
 



 


