SNAKE FLY

HOOK: Salmon Tube Fly Treble # 10-12
THREAD: Goldmann polyester no. 100
BODY: Braided hollow monofilament 25lb
Twinkle tube, pearl
BUTT: BigFly, fire orange
WINGS: Bucktail brown, yellow, black
Feathers, green highlander
CHEEKS: Jungle cock
HEAD: BigFly, chartreuse
FINISH: Bug Bond
Voor het binden van snake flies is een speciale snake fly tying tool beschikbaar, die het
binden vergemakkelijkt. Werkt prima en comfortabel, dat wel, maar het ding is nogal
duur en er zijn alternatieven.
Je kan b.v. TWEE vices gebruiken en EEN van de twee mag best een goedkoper ex. zijn.
De vices moeten stevig bevestigd worden met tafelklemmen, om te voorkomen dat deze
gaan verschuiven. Gebruik bij het binden van snake flies liever geen grondplaten.
Tussen de beide vices wordt backing line = braided hollow monofilament 25lb voorzien
van een lus en een treble haak strak gespannen. Op deze line worden de overige materialen
gebonden. Werkt goed en je kan – provisorisch - roterend werken. Dat is o.m. gemakkelijk
bij het wikkelen van de binddraad.
Ik gebruik zelf mijn LAW bench vice in combinatie met een speciale voorziening, een zgn.
“derde handje” voorzien van een stevige staaf met een open haakoog. De aanpassingen zijn
gemaakt door Jacco van den Berg.
Tussen de vice met de treble en het flexibele lijfje met een lusje/swivel en het “derde handje”
kun je de “fly mount” zeer strak en “onwrikbaar” spannen. Deze opstelling werkt voor mij
het beste en je kan hierbij ook roterend binden.
Het FLEXIBELE lijfje van monofilament moet echt STRAK gespannen kunnen worden,
omdat anders het goed inbinden van de materialen niet gaat lukken. Er moet voorts
voor gezorgd worden, dat de afstand tussen de vice en het “derde handje” voldoende is.
Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden door de tafelklemmen op de juiste afstand van
elkaar te plaatsen. Op deze wijze blijft de vlieg goed bereikbaar om materialen in te binden.
Snake flies kun je – net zoals zoveel andere vliegen - binden in alle kleuren van de
regenboog en in talloze variaties. Mij bevallen b.v. de lijfjes met twinkle tubes goed.

LET OP !!!

Denk er goed aan de vlijmscherpe haakpunten van de trebles/doubles voor gebruik
DIREKT af te dekken met stukjes hol plastic. Voorkom bloederige toestanden !!!
Snake flies worden primair ingezet om ZEEFORELLEN te vangen, is mij door specialisten
verzekerd, maar andere roofvissen vang je er ook mee ! Ik heb er tenminste al eens een
snoek(je) aan gehad. Veel succes !
Ad Hoogenboezem

