
Vliegbindavond 22/11/2007. 

Het onderwerp van de dag was “Cormorants”.  Nu denk je waarschijnlijk, waarom een vlieg met de 
naam Cormoran, hetgeen eigenlijk beter gekend is als “een aalscholver”. 

 
En zoals iedereen wel weet is een aalscholver een 
zwemvogel die gekend is als een vraatzuchtige viseter, 
onlangs zag ik nog een documentaire waarin vermeld 
werd dat hij dagelijks 400 gr vis zou eten, ik met mijn ... 
kg eet dit zelfs niet. Het is een beschermde vogel, die de 
laatste jaren een ongekende groei kende omwille van de 
gunstige omstandigheden en géén jacht.  Men kan ze 
soms zien aan de oever met hun vleugels wijd open, dit is 
omdat ze géén natuurlijke olielaag hebben en daarom 
moeten ze na elke zwempartij opdrogen.  Wat is nu de 
gelijkenis met de vlieg, de vlieg is zoals de vogel zwart en 
met de vlieg hoop je zoals de vogel veel forellen te 

vangen.  Het allergrootste verschil is : wij zetten terug !!! 
Nu, genoeg over de vogel en laten we eens naar leukere dingen gaan kijken nl. de cormorant vlieg.   
Cormorants 

 

Benodigdheden 

Haak :      Kamasan 175  10 Hayabusa 761 
Body :      pearl tinsel / red tinsel 
Staart :                         enkele stripjes pearl tinsel / red tinsel 
Draad :               UNI zwart 
Vleugel:                                             toefje zwarte marabou of toefje zwart konijn 
 
Werkwijze 
 
Draad opzetten en aan haakbocht een staartje aanzetten van enkele stripjes pearl/red tinsel, ook 
een langer stukje pearl /red tinsel inbinden en daarna de binddraad mooi egaal naar het haakoog 
brengen. 
Het tinsel spiraalvormig ½ overlappend naar het haakoog brengen en daar vastzetten. 



Een toefje zwarte marabou aan het haakoog inbinden en eventueel cheaks inbinden van jungle 
cock of rode tinsel. 
 
Een variant tussen Viva en Cormorant is : 

Ward’s Cormorant of beter “un cormorant à la Ward” 

 

Benodigdheden 

Haak :      Kamasan 160  8 Hayabusa 786 
Body :      zwarte seal dubbing 
Staart :                         fluo groene Floss 
Ribbing :    gouddraad 
Draad :               UNI zwart 
Vleugel:                                             toefje zwarte marabou met enkele stripjes groen holo tinsel. 
 
Werkwijze 
 
Draad opzetten en aan haakbocht een staartje aanzetten van fluo groene Floss, een stukje 
gouddraad inbinden, zwarte seals dubbing opzetten en spiraalvormig de gedubte draad naar het 
haakoog brengen. 
De ribdraad met mooie spiraalvormige windingen naar het haakoog brengen en vastzetten. 
Een toefje zwarte marabou aan het haakoog inbinden alsook enkele stripjes van groen holo tinsel, 
cheaks inbinden van jungle cock. 
Kopje afbinden en aflakken. 
 


