
Vliegbindavond 08/11/2007. 

Vandaag was het weer eens (zoals gewoonlijk) héél leerzaam, interessant en natuurlijk 
“archie gezellig”, zouden onze Noorderburen zeggen.,  De binders waren zoals 
aangekondigd in onze activiteiten kalender  Guido Vinck, Gino Cozijns, Steven Dierickx en 
“last but not least”, Ward Vande Geuchte.  Allemaal CCF leden. 
Het thema van de avond was zonkers en booby-zonkers, de vliegen voor de winterperiode 
op reservoir.  Ik heb me beperkt tot de beschrijving van enkele leuke vliegen die gebonden 
zijn door onze vrienden.  Eerlijk gezegd, ik kon het gewoon niet bijhouden, ze kwamen langs 
alle kanten uit de lucht vallen, stuk voor stuk allemaal prachtige vliegen, je zou er zelf je 
tanden in gezet hebben, maar ben toch gelukkig dat ik het niet gedaan heb !! 
 
Zonkerbooby 

 

Benodigdheden 

Haak :     Kamasan 160  8, 6 Hayabusa 786 
Oogjes :    Booby tube (afhankelijk van de kleur van de zonker) 
Body :     ½ pearl of zilver tinsel – ½ oranje binddraad 
Staart :              minkie zonker  
Draad :   Fire orange 
 
Werkwijze 
 
Draad opzetten. 
Stukje foamtube (rond schuimrubber) van ong. 1 cm bevestigen aan het haakoog met enkele 
kruiswindingen en rond knippen met schaartje. 
Het pearl of zilver tinsel inbinden in de haakbocht en tot de helft binden, dan de zonkerstrip 
inbinden en met de binddraad en de rest van de body vormen. Je kan ook nog pearl dubbing 
op draad zetten en enkele windingen aanbrengen.   
Met velcro de dubbing een beetje uitkammen. 
Hierop variërend kan je de zonkerkleur wijzigen, de kleur van het foam  en zelfs een variatie 
steken in de dubbing. 



 

De stekelbaars 

 

Benodigdheden 

Haak :     Kamasan 160  8; 6 Hayabusa 786 
Kraag :    Oranje hennenhackle 
body :     copper fire Ice dub 
Vleugel :                             natural eekhoorn 
Staartje :   fluor fibre orange 
Ribbing :   rode koperdraad 
Draad :   UNI zwart 
 
Werkwijze 
 
Draad opzetten. Staart en koperdraad inbinden. Copper fire ice dub dubben op binddraad en 
lichaam wikkelen. Vooraan een stripje eekhoorn inbinden, over de haaksteel leggen en met 
de koperdraad de vleugel over de hele haaksteel vastleggen. Koperdraad afbinden, hackle 
opzetten en twee toertjes hackelen en afbinden. Een mooie kopje binden en aflakken. 
 

 

 

 

 

 

 

 


