
                             F-Fly 

 

 
 
 

        HAAK: Dry fly # 18-20-22 (groter of kleiner)   

        BINDDRAAD: Benecchi 12/0, olive 

                                  Textreme double, olive 

        LIJFJE: Benecchi CDC dubbing, khaki 

        VLEUGEL: Turrall CDC, khaki 

        HACKLE: Turrall CDC, khaki (facultatief) 

 

TOELICHTING 

 
In zijn bekende boek, Tying Flies with CDC, van Leon Links, wordt de ontstaans 

geschiedenis van de F-Fly, en meer in het algemeen van CDC vliegen, uitgebreid 

beschreven. Voor de gevorderde binder staan er prachtige bindpatronen in. 

Een onmisbaar boek voor iedere serieuze vliegvisser en vliegbinder, lijkt me !!! 

 

Ik ken veel bekende vliegvissers, die voor hun droge vliegen vrijwel uitsluitend  

CDC kiezen en dat doen ze niet voor niets. Ik kan alleen maar zeggen, dat ik zelf  

met kleine cdc vliegen vaak succesvol ben. (als ze azen op droge vliegen). 

 

LET OP: Een F-Fly kan je gebruiken om verschillende soorten insecten te imiteren,  

enkel en alleen door de kleur van het lijfje aan te passen. 

 

Ik noem wat voorbeelden van insecten met mijn favoriete kleuren voor het lijfje. 

  

Heptagenia Sulfurea. Fly-rite 23. Olive Sulphur (BCS 44) 

Procleon Bifidum. Fly-rite 15. Light Olive (BCS 40) 

Cleon Dipterum. Fly-rite 3. Dark Olive (BCS 30) 

Ephemerella Ignita (BWO). 10. Blue Wing Olive (BCS 40/43) 

Baetis soorten. Fly-rite 15. Light Olive (BCS 40) en 38. Pale Watery Yellow (BCS 49)  

 

Gebruik voor het lijfje in ieder geval ook zwart en grijs. Er zijn van die dagen, waarop 

je met zwart en/of grijs significant meer vangt.  

 

Ik prefereer voor de F-Fly vaak een “all cdc” uitvoering, maar het lijfje kan ook  

worden gemaakt van binddraad, zijde, dubbing (b.v. Fly-rite), bont, enz. enz.   

 

 

 



 

De hackle heb ik zelf toegevoegd. Deze is niet opgenomen in het oorspronkelijke  

ontwerp. Het was de bedoeling van Marjan Fratnik een vlieg te ontwerpen, die relatief  

snel en gemakkelijk te binden was. Met een cdc hackle is dat iets lastiger, hoewel !  

 

Voor zowel de vleugel als de hackle gebruik ik de Vosseler Xpert tool. Dit tooltje bevalt 

mij zo goed, dat ik de papierklemmen, waaronder die van MP, reeds lang geleden vaarwel 

heb gezegd. 

 

De Textreme double thread gebruik ik als dubbinglus (de laatste jaren vooral de  

Veevus 16/ 0 binddraad). Mijn Rite bobbinhouders gebruik ik als twister. Ik heb dus geen 

aparte twister meer nodig. De (te) dure C&F twister ligt ergens op de zolder tussen mijn  

(niet meer gebruikte) bindgereedschap.  

Zonde he !   

    

Veel succes met het binden en vissen. 

 

AD HOOGENBOEZEM 

  


