
Bindavond 19 februari 2018     Voorbinder : Hans van Manen  
Zalmvlieg : Dee Monkey Piglet   

 

Voor maandag 19 februari werd ik verzocht andermaal een zalmvlieg voor te 
binden. Ik stel de Dee Monkey Piglet.  voor. Zie ook de foto.  

Davy Mc Phail bindt deze vlieg op YouTube en hij doet dit zo goed dat ik het  
niet beter kan. De vlieg wordt in Schotland met succes ingezet voor zalm, maar 
hij lijkt me ook zeer bruikbaar in Noorwegen. De vlieg heef “impact” en dat is 
iets waar niet alleen ik, maar vooral ook zalm gevoelig voor is. De hoofdkleuren 
in het orginele model zijn zwart / geel, maar niets verbiedt ons om de vlieg ook 
in zwart oranje te maken. Davy bindt de vlieg als tubefly maar ik heb de vlieg 
zowel op tubes als op een enkele haak gebonden (bartleet no. 6) en dat ziet er 
ook goed uit.  

Het bindpatroon is als volgt:  

1. Zwarte binddraad opzetten  
2. Boar Whiskers – 4 stuks , the boar (wild zwijn, geen beer! ) is een beetje 

gelig geverfd. Fixeren met superglue.  
3. Daarop een bosje (niet te veel! ) Black Bucktail, lengte iets korter als de  

Boar whiskers  
4. Silver Flash – slechts 4 draden – deze gaan met gemak uit een draad  



5. Daarna de Yellow throat uit Polar fox haar, als je ziet hoe handig Davy dat 
doet krijgt men last van plaatsvervangende schaamte.  

6. Daarna Arctic fox – dit is mooi zacht haar en laat de latere vleugel iets 
uitstaan.  

7. Daarna bucktail, dit mag iets langer zijn dan de eerder gebruikte bucktail 
en geeft de vlieg de “zalmvlieg –uitstraling”.  

8. Jungle Cock – Davy gebruikt geverfde JC geel, maar die had ik niet in mijn 
vliegbindkist. Ik gebruikte dus ongeverfde JC en daag elke zalm uit om er 
iets van te zeggen.  

Na een stuk of wat oefenvliegen begin ik enigszins in de buurt te komen van 
die van Davy. Veel plezier en succes ermee  

Breda, 12-02 – 2018   

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2g9VFfazx0 


