
Verslag van de vliegbindavond van 18/10/2007 
 
Onze gastheer was niemand minder dan onze eigenste Patrick De Schutter. 
Het thema van de avond was konijn, niet met pruimen of van die andere mooie konijnen, 
wees gerust !!! 
De avond begon zoals gewoonlijk om 20.00 met een toespraak van Guido Vinck, na het 
overlijden van een vriend en collega vliegvisser werd een minuut stilte door iedereen sterk 
geapprecieerd.  Lucien Cuvelier blijft echter voor altijd in ons midden door een foto die zal 
worden opgehangen in onze clubvergaderruimte. 
Bij deze een kort verslag van de vliegen die werden gepresenteerd. 
 
Strymph 1 

 

Benodigdheden : 

Haak KAMASAN 175   10   (of HAYABUSA 761) 
Staartmateriaal : zwart konijnenbont 
Ribbing :  Pearl tinsel medium 
Lijfje :   Seals fur zwart 
Kapje :   UTC Fluo Fire orange 
Kaakjes :  Patrijs 
Draad :  UNI zwart 
 
Werkwijze : 
 
Draad opzetten. 
Staartje inbinden met zwart konijnenbont. 
Enkele cm’s pearl tinsel inbinden als ribmateriaal. 
Seals fur dubbing op draad zetten (niet te dik) en naar voor komen met dubbingmateriaal tot 
enkele mm’s voor het haakoog. 
Ribmateriaal naar voor brengen en vastzetten met enkele windingen. 
Een klein toefje seals fur aanbrengen en een fluo-rood kapje opbinden. 
De kaakjes maken van enkele patrijzeveertjes. 
Afbinden en kopje lakken. 
 



 

 
Strymph 2 

  

 

Benodigdheden : 

Haak KAMASAN 175   10   (of HAYABUSA 761) 
Staartmateriaal : zwart konijnenbont 
Ribbing :  Red tinsel  
Lijfje :   Seals fur zwart 
Kaakjes :  konijnenbont 
Draad :  UNI zwart 
 
Werkwijze : 
 
Draad opzetten. 
Staartje inbinden met zwart konijnenbont. 
Enkele cm’s red tinsel inbinden als ribmateriaal. 
Seals fur dubbing op draad zetten (niet te dik) en naar voor komen met dubbingmateriaal tot 
enkele mm’s voor het haakoog. 
Ribmateriaal naar voor brengen en vastzetten met enkele windingen. 
Een klein toefje seals fur aanbrengen. 
De kaakjes maken van konijnenbont. 
Afbinden en kopje lakken. 
 

 

 



 

Viva 

 

 

 

Benodigdheden : 

Haak KAMASAN 175   10   (of HAYABUSA 761) 
Staartmateriaal : Glo Brite fluo groen n°12 
Lijfje :   Tinsel peacock/Orange 
Schildje en kraag :  zwart konijnenbont 
Kaakjes :  Jungle cock 
Draad :  UNI zwart 
 
Werkwijze : 
 
Draad opzetten. 
Staartje inbinden fluo groen Glo Brite n°12. 
Enkele cm’s peacock/orange tinsel inbinden voor het lijfje. 
Vleugel en kraag inbinden met zwart konijnenbont 
De kaakjes inbinden van Jungle Cock. 
Afbinden en kopje lakken. 
 
 
 
 
 



 

Oranje streamertje 
 

 
 
 
Benodigdheden : 

Haak KAMASAN 175   10   (of HAYABUSA 761) 
Staartmateriaal : Uni floss orange 
Lijfje :   Tinsel gold 
Schildje en kraag :  oranje konijnenbont 
Draad :  UNI zwart 
 
Werkwijze : 
 
Draad opzetten. 
Staartje inbinden Uni floss orange. 
Enkele cm’s Gold tinsel inbinden voor het lijfje. 
Vleugel en kraag inbinden met oranje konijnenbont 
Afbinden en kopje lakken. 
 
 


