
Ik heb aangeboden mijn 3 favoriete nimfen en droge vliegen voor te binden. Hier is de eerste droge 

vlieg. Of eigenlijk is het een emerger en wel de Still Water Mayfly Emerger. Ik heb deze eens 

gevonden op internet. Gebonden door Norm Norlander op een Nor-vice. Een aparte hele mooie en 

hele dure vice. Het is een Amerikaanse vlieg maar dat hebben de Duitse forellen en de Hollandse 

ruisvoorns niet in de gaten.  

 

Ik bind deze vlieg van haak 10 tot en met haakje 16.  Haak 10 heb ik veel mee gevist en gevangen in 

Duitsland. Nadeel van de vlieg is dat deze soms moeilijk te zien is, zeker als je hem niet ziet landen en 

dus even moet zoeken. Dan is hij dus waar die kring is. 

 

De materialen zijn als volgt; 

 “staartje” of het skelet waar de meivlieg uit is gekomen is een dun  toefje antron, grijzig 

 In het staartje 3 of 4 zwarte pootjes van zwarte bucktail of een andere stijve haar 

 Lijfje van bruin grijze hazendubbing fijn 

 Thorax en de vleugel van bruin deerhair 

 

 

 

 

 

 

 



De bindwijze is als volgt; 

 

Bind een toefje antron, dun, in samen met 3 zwarte pootjes, lengte ongeveer de haaksteel. Knip de 

restanten af. 

 

Maakt het lijfje van dubbing, tot ongeveer een derde van af het haakoog, probeer het een beetje te 

taperen 



 

Neem een toef deerhair. De hoeveelheid is niet goed aan te geven, misschien een half potlood dikte.  

Bind in met de tipjes naar achteren en ongeveer tot aan het einde van de staartje. 

 

Zet het deerhair goed vast en knip zoveel mogelijk weg bij het haakoog. 

 



 

Breng over de afgeknipte puntjes deerhair wat dubbing aan voor de wingcase 

 

Breng het deerhair naar voren over de  afgeknipte puntjes en zet vast. Eerst met wat steekjes daarna 

met de whipfinisher en wat lak op de draad. 

Klaar 



 

Maatje 16 en maatje 10 

 

Ze zien er soms wat verfomfaaid uit als ze uit je vliegendoos komen maar is niet erg. Beetje in vorm 

duwen. 

 

Veel plezier 

Wim Brummer 

 

 


