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Ik vis met twee soorten streamers op snoek:  streamers van bucktail  (bokkestaart) en streamers van 
konijnenbont.  De eerste soort  heb  ik in het verleden op de club geleerd van Jan Reniers, de tweede 
soort van Frie Vermeulen.  Zij komen alle eer toe. 

De konijnenbont streamers hebben als voordeel dat ze mooi bewegen in het water, maar als nadeel 
dat ze water opzuigen en zwaar worden als ze nat zijn.  Ik gebruik ze daarom alleen in kleinere 
maten. Een ander voordeel is dat ze snel zijn te binden. 

De bucktail streamers hebben als voordeel dat ze weinig/geen water opnemen, zodat je er met 
vliegvissen makkelijker mee kunt werpen, ook als ze wat groter zijn (haakmaat 4/0 of groter).  Het 
nadeel is dat ze iets minder fraai door het water bewegen als konijnenbont streamers en ook dat het 
binden ervan meer tijd kost. 

Voor beide streamers geldt dat ze grotendeels zijn opgebouwd uit natuurlijke materialen, zodat je  bij 
verlies (de meeste door takken boven of onder water)  niet ook het milieu vervuilt. Dat vind ik 
persoonlijk het grootste bezwaar van al die kunststof materialen die tegenwoordig in de handel zijn 
voor het maken van streamers.  

Ik gebruik hier zwarte bucktail, die prima werkt als het water helder is. Als het veel geregend heeft en 
het water troebel is, kun je beter een opvallender kleur gebruiken. Ik heb in dat geval goede 
ervaringen met oranje. 

  



Haken 
 In de praktijk vis ik het meest met bucktail streamers op snoek, vooral omdat deze makkelijker 
werpen in de grotere maten (4/0, 6/0). Een prima haak om ze op te binden is de Mustad 3262 in de 
maat 5/0. Die werd destijds door Jan Reniers aangeraden, maar is helaas in Nederland niet meer zo 
makkelijk te koop. Ik heb daarom gezocht naar alternatieven. Belangrijk is natuurlijk waar je gaat 
vissen. Als dat ondiep polderwater is, dan mag de haak niet al te zwaar zijn om de streamer langzaam 
te kunnen vissen. En hoe later in het snoekseizoen, hoe langzamer je moet vissen. Het water wordt 
kouder, en de vissen trager. Verder moet de haak een lange steel hebben om een mooie streamer te 
kunnen binden. Ik heb de volgende haken geprobeerd en op een weegschaal gelegd: 

GFF 9000  4/0  0,55 gram 
Gamakatsu LS-5013F 4/0  0,64 gram 
Mustad ref 3262  5/0  0,66 gram 
Big Daddy   4/0   0,68 gram 
GFF 9100  4/0  0,72 gram 
Traun river Hecht-Haken 6/0  0,84 gram 
Gamakatsu LS-5013F 6/0  1,04 gram 
Partridge Sea streamer 4/0  1,12 gram 
Partridge Ad Swier Pike 6/0  1,18 gram 
Partridge Sea streamer 5/0  1,38 gram 
Partridge Ad Swier Pike 8/0  1,51 gram    

Als je weet dat de Mustad haak 5/0 haak een goede haak is voor in de polder, dan zijn de bovenste 
vijf haken daar ook geschikt voor, hoewel ze iets kleiner zijn. De Big Daddy  haak is wat aan de korte 
kant. De onderste vier Partridge haken zijn meer voor dieper water en werpen moeilijker door hun 
gewicht. De meeste haken zijn te koop bij Fauna Hengelsport en Fly Supply.  

Als binddraad gebruik ik uni-thread 6/0 in bijpassende kleur (zwart, wijnrood, donkerbruin). Dus 
standaard binddraad van natuurlijk materiaal. 

Er is veel kwaliteitsverschil in bucktail. Nu je het in deze coronatijd alleen online kunt bestellen, is het 
maar afwachten welke kwaliteit je krijgt. Soms zijn de haren wel erg lang, soms juist erg kort. Ik 
prefereer er juist tussenin en met wat kringel in de haren. Als de haren erg recht zijn, dan gaan ze (te) 
erg uitstaan (spinnen) als je er druk op zet met  de binddraad. Datzelfde geldt voor de haren onderin 
de brede kant van de bucktailstaart. Kortom, je moet leren werken met de verschillende delen/haren 
van een bucktailstaart. 

Materiaal 
Haak: langstelige snoekhaak maat 4/0-6/0 die niet te zwaar weegt (zie boven) 
Binddraad:  6/0 in bijpassende kleur (zwart, wijnrood, donkerbruin) 
Bucktail: zwart, bij voorkeur middellange haren met een beetje kringel erin 
Glitter: enkele strengen glittermateriaal in bijpassende kleur 
Lak: gebruik bindlak in iedere stap 

  



Bindstappen 
1. Knijp de weerhaak plat. Je wilt geen snoekhaak met weerhaak in je nek of in je vingers 

krijgen bij het werpen of bij het onthaken! En de snoek gaat ook makkelijker van de haak. 
2. Zet de haak in de vice en zet de binddraad op in de bocht net achter het rechte stuk van de 

haak. Lak de binddraad hier 
3. Knip een bosje bucktail uit de staart. Pak dit bij de dunne kant vast met een hand en pluis 

met je andere hand de dikke kant uit, zodat het onderbont en de korte haren eruit gaan 
4. Maak met dit bosje de staart, ongeveer even lang als de haaksteel . Knip de korte kant goed 

af en lak af 
5. Bind twee strengen glittermateriaal in en vouw deze dubbel over de staart heen naar 

achteren, zodat er vier strengen glitter naar achter wijzen. Knip deze af op staartlengte. 
6. Herhaal stap 2 en 3 met een bosje bucktail naar boven gericht. Als de haren niet ver genoeg 

gaan uitstaan, maak je met je binddraad eerst een bolletje.  
7. Herhaal stap 2 en 3 met een bosje bucktail naar onderen gericht. De haren naar onder 

gericht mogen wat korter zijn dan die naar boven, maar probeer de haakbocht te bedekken. 
8. Zo ga je door met telkens twee bosjes bucktail naar boven en een bosje bucktail naar 

beneden, zodat de meeste haren aan de bovenkant komen.  Lak in elke stap af. 
9. Bind  halverwege en aan het eind nogmaals tussen de twee bosjes die naar boven wijzen 

twee of drie strengen glitter naar boven in en knip deze af op haarlengte. 
10. Maak tenslotte een mooi kopje en lak ook dit af. 

 

 


