
Vliegen en materialen voor de beginners 

Bij de beginners binden we dit seizoen verschillende vliegen uit het boek 
Wondervliegen 2 van Leon Janssen (Grey Flag, KGV-tje, droge March Brown, 
Peute, Jabba). Maar ook enkele goed vangende vliegen die niet in dit boek 
beschreven staan (Black Pennel, Shuttlecock). Om in een keer alle materialen te 
kunnen aanschaffen, staan hieronder de materiaalgegevens van deze vliegen. 

Grey Flag (blz 120) 

Haak: droge vlieghaak #12,14 (bijv Tiemco 100, #12-14) 
Binddraad: zwart of bruin, 8/0 
Tag: plat goudtinsel of grasgroene dubbing (grannom green) 
Lijfje: kortgeknipte haanhackle, grijs (blue dun) 
Vleugel: twee of drie CDC-veertjes, naturel (grijs of bruin) 
Hackle: grijze haanhackle (Blue dun) 

 
Klein Groen Vliegje (KGV-tje, blz 93) 

Haak: kortstelige droge vlieghaak #16-18 (bijv Tiemco 103BL #17-19) 
Binddraad: olijfgroen, 8/0 
Staart: Cock de Leon fibers of fibers van grijze haanhackle 
Lijfje: olijfgroene dubbing (bijv Flyrite) 
Vleugel: CDC-fibers, naturel (grijs of bruin) 
Hackle: grijze haanhackle (Blue dun) 

 

Droge March Brown (blz 53) 

Haak: Droge vlieghaak #12,14 (bijv Tiemco 103BL # 13-15) 
Binddraad: bruin, 8/0 
Vleugel: bruine veerfibers van fazanthen, mallard (eend), patrijs of nijlgans 
Staart: Cock de Leon fibers of fibers van bruine haanhackle 
Ribbing: smal goudtinsel 
Lijfje: olijfgroene of bruine (tan) dubbing (bijv Flyrite) 
Hackle: bruine haanhackle 
 

  



 

Peute (blz 50-51) 

Haak: natte vlieghaak #12-14 (bijv. Kamasan B175 #12-14) 
Binddraad: bruin, 8/0 
Ribbing: fazantstaartfiber of bruine floss 
Lijfje: lichtgele of lichtbruine dubbing (bijv Flyrite bright yellow) 
Hackle: gevlekte borstveer van wilde vrouwtjeseend 

Black Pennel (staat niet in Wondervliegen 2) 

Haak: Natte vlieghaak #12-14 (bijv. Kamasan B175 #12-14) 
Binddraad: zwart, 8/0 
Staart: nekfibers van goudfazant 
Ribbing: zilvertinsel of zilverdraad 
Lijfje: zwarte floss of zwarte binddraad 
Hackle: zwarte hen- of haanhackle 

Jabba (Meivlieg, blz 112) 

Haak: droge vlieghaak #10-12 (bijv Tiemco 103BL #11-13) 
Binddraad: bruin of olijfgroen, 8/0 
Staart en ribbing: fazantstaartfibers 
Lijfje: lichtgele, olijfgroene of vuilwitte dubbing (bijv. Flyrite) 
Vleugel: CDC veertje, naturel (bruin of grijs) 
Hackle: haanhackle, bruin of grijs (blue dun) 

Shuttlecock (staat niet in Wondervliegen 2)   

Haak: emergerhaak #12 (Kamasan B170 #12) 
Binddraad: zwart, 8/0 
Ribbing: zwarte binddraad 
Lijfje: streng uit oranjekleurig aardappelnetje 
Vleugel: twee of drie CDC-veertjes, naturel (bruin of grijs) 
Thorax: bruine (UV Nice Dub killer bug), zwarte of olijfgroene dubbing 

  

 


