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Baars streamer: 

 

Bindinstructies: 

1.  Zet het bindgaren op en maak een bedje van bindgaren. Knip 
met een tang een paar oogjes af en bind deze oogjes in met kruiswikkelingen 
Eerst even 5* boven langs links en rechts daarna onderlangs vast zetten, eventueel een 
druppeltje seconden lijm. 

2. Breng het bindgaren naar achteren en bind een busseltje 
poolvos staart in. Neem voor het poolvos staartje 1 a 2* de haakbocht 
als lengte. Het resttand niet weggooien daar maak ik het kraagje van. 
Vervolgens een stukje koper draad, een veer, zilver tinsel. 

3. Maak nu van het zilvertinsel een lijfje. Zorg ervoor dat 
er iets ruimte tussen het lijfje en de oogjes overblijft waar het kraagje 
gemaakt kan worden. Ik zelf doe dit als volgt, ik ga naar voren, naar achteren en weer naar 
voren bind daarna het zilvertinsel in. 

4. Maken van het kraagje gaat als volgt. Maak een lus van 
het bindgaren wax 1 draad van de lus in met vliegbind- wax. Verdeel het 
resttand van het staartje in de lus. Maak m.b.v. een dubbing- twister 
een, dubbing- draadje en wikkel hier een lijfje (kraagje ) van. Pluk eventueel 
de te lange haren er voorzichtig uit, knippen kan ook. Echter het mag 
best wel ruig zijn. De haren die ruig naar buiten steken geven een trillingen 
onderwater tijdens het binnen strippen. En dit geeft net zoals bij ander 
kunstaas weer extra vangkracht. 

5. Wikkel nu het koperdraad naar voren wikkel ook 1 a 2 * 
door het kraagje. Daarna 2 * vlak achter de oogjes en daarna boven tussen 
de oogjes door naar voren. Bind het koperdraad af en knip het resttand 
weg. 

6. Wikkel vervolgens de veer naar voren in ruime slagen en 
bind ook dit in. 

Haak: # 4/6/8 bijv. TMC, Gamakatsu of Daiichi  
Bindraad: 6/0 zwart 
Visersgaren (uitleg volgt) 
Rodepoolvos mag ook bucktail zijn 
Zwarte veer ( blauw of bruin is ook goed) 
Koperdraad (middel) 
Zilver tinsel 
Ketting oogjes 
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7. Maak vervolgens een afbindknoop 2 a 3* een druppeltje lak en klaar 
is uw vlieg. Probeer ook eens andere kleur samenstellingen mijn voorkeur 
gaat uit naar rood. Maar wit oranje geel en zwart doen het ook. Veel plezier 
ermee en probeer hem ook eens uit. 
 
 

Opties: 
Locatie: NL: polder, rivieren, vijvers. DE: rivieren. A: rivieren, vijvers. 
Jaargetijde: voorjaar, zomer, herfst, winter. 
Vis soort: voorn, baars, forel,……. 
Vistechniek: langzaam/snel strippen 
 
Bron: https://www.roofvisnet.nl/vliegvissen-op-baars/?no_frame=1 
Voorgebonden door: Hans van Manen 
 


