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Snoek Streamer: 
Door: Martin Treffers 

 
 
We gaan een streamer binden met synthetische fibers die verkocht worden onder verschillende 
merken, de bekendste en de duurste zijn de fibers van Enrico Puglisi (EP). 
Het leuke van deze fibers is dat je ze vrijwel voor alle vissen die vissen eten kan gebruiken.  
Ik heb voor deze bindavond bij een bestelling wat extra fibers beschikbaar gekregen van 
Dyckers.com. Er is dus materiaal voor handen voor de liefhebber.  
Dyckers verkoopt deze onder eigen merk zowel in soft als hard variant en ook nog eens voor een heel 
schappelijk prijsje. Een heel mooi effect geeft het als je beide varianten en ook kleuren mixt.  
Desgewenst kan je wat EP 'sparkle' fibers toevoegen, ook heeft Fauna een wat goedkopere variant 
hiervan.  
Hieronder wat haakmaten en lengte van de streamer voor de verschillende rovers. De methodiek van 
binden is gelijk, gewoon de lengte wat aanpassen.  
Snoek: haakmaat 4/0 of 6/0. Superscherpe haken zijn Gamakatsu Worm36 (te vinden bij Dyckers of 
bij Fauna in de zeevis afdeling) of Partridge Universal Predator CS86 of CS86X (vallen wel groter uit, 
dus 4/0 is groot genoeg). 
De streamer zelf tot 18/20 cm voor groot water of in de polder tot een cm of 12 tot 15 om 
staartbijters te voorkomen.  
Baars en Zeebaars: haakmaat 1/0 of 2/0 Gamakatsu SC15 zoutwaterhaak (ook te vinden bij Dyckers 
of bij Fauna in de vliegvishoek). Streamer zelf 5 tot 10 cm, de haakmaat aanpassen naar lengte van 
de streamer.  
Snoekbaars: haakmaat 2/0 Gamakatsu SC15 en de streamer tussen de 12 en 15 cm.  
Ogen: plakogen of poppenogen 6 a 7 mm voor de Baars versie, 9 tot 11 mm voor de grotere 
streamers. 
Ook heb ik van Dyckers.com wat Poppenogen ontvangen voor de snoekstreamers. Deze zijn wat 
zwaarder dan plakoogjes.   
Epoxy of E6000 lijm voor het bevestigen van de ogen en secondelijm om een onverwoestbare 
streamer te maken.  



 
Deze borstel is ook nodig.. 
 
 
 
Rivier vlieg: Slakjesvlieg 
Door: Ben Kools 

 
 
Haak: #12 recht 
Draad: zwart 
Staartje: Teal 
Body: Nerts 
Kraag: zwart konijn. 
 
Bron: VNV blad 95A, rivierspecial 
 
 
Lezing: Vliegvissen in Slovenië. 
Door: Jan de Werd 
Jan de Werd verteld over vissen in de Sava rivier bij Bled, de Certina en de Driva in Montenegro. Ook 
is een filmpje te zien over vissen in de Sava bij Bled. 


