
Ik heb aangeboden om hier mijn 3 favoriete nimfen en droge vliegen te plaatsen. 

Dit is de eerste nimf. Ik heb deze nimf ooit gevonden in het boek “The World’s Best Trout Flies” 

 

In dit boek staan patroontjes van 31 binders uit de hele wereld.  De eerste binder in het boek is Theo 

Bakelaar uit Holland.  Hij wordt gezien als “de uitvinder” van het gebruik van goldbeads en kreeg 

daarom de bijnaam “ Mr Goldbead” 



 

 

Hij noemde de vlieg “Goldbead Pheasant Tail” en ik was direct om doordat de materialen simpel zijn 

en het patroon voor iedereen makkelijk te maken is. De bindinstructie was duidelijk genoeg om deze 

na te binden. 

 



Ik gebruik deze nimf al jaren en is mijn standaard nimf geworden. Ik bind de nimf in maatje 16 tot en 

met maat 10. Het gewicht is makkelijk aan te passen door gebruik te maken van tungsten of koperen 

kraaltjes. Ik bind de nimf meestal met een koper kraaltje , alleen de tungsten variant bind ik  met 

goudkoppen van tungsten. Dan weet ik zeker welke met tungsten is en welke niet. Ik vis en vang er 

mee in de polder, in de Noord Aa, in Duitsland en  in de Nederlandse rivieren. 

 

De materialen zijn simpel 

- Zwart binddraad 

- Haak en kraal naar wens 

- Lijfje en staartje  van fazantstaart fibers ca. 6 tot 8 stuks 

- Ribbing stukje koperdraad 

- Thorax zwarte dubbing bijvoorbeeld haas 

 

 

 

 

 



 

De bindwijze is als volgt. 

 

Haak en koperkraal in de vice en een stukje koperdraad inbinden met zwart draad 

 

6 tot 8 fazantstaart fibers inbinden en laat een staartje staan. Lengte van het staartje kun je 

aanpassen na 2 wikkelingen van het draad.  Dan aantrekken/vastzetten  en de draad naar het 

haakoog wikkelen 

 

 



 

De fazantfibers om de haaksteel wikkelen tot aan de kraal en daar vastzetten 

 

Het koperdraad in tegengestelde richting van de fibers naar voren wikkelen en vastzetten 

 



 

Beetje zwarte (haas) dubbing aanbrengen achter de kraal en afbinden. Draad voorzien van beetje 

head cement o.d. en dan afknopen. 

Klaar.  

 

PS.  Je kunt ook zwarte fazantstaart gebruiken. Deze variant zonder kraaltje werkt goed voor 

ruisvoorn. Lekker strippen net onder de oppervlakte. 

En maak je er aan de onderkant een baardje van fibers aan dan heb je een Diawl Bach gemaakt. 

 

 


