
        WONDERWING  CADDIS 

 

 
                        
 
 

HOOK:  Tmc 103 BL, # 13 / Tmc 902 BL, # 12 

THREAD:  Veevus 16/0, olive 

BODY: Benecchi CDC, khaki 

WING: Coq de leon, hen saddle, brown speckled 

HACKLE: Benecchi CDC, khaki 

 

TOELICHTING 

 
Toen ik vele jaren geleden met vliegbinden begon was er van mijn kant veel bewondering 

voor de toen bekende binders. Hoe kregen ze het voor elkaar met al die technieken en 

materialen ? Het antwoord kwam al gauw van een collega vliegvisser, Piet Leenders. Er bleek 

een “bijbel” te bestaan voor vliegbinders. The Fly Tiers Benchside Reference van Ted Leeson 

en Jim Schollmeijer. In de Engelse taal en bijna 500 blz. dik. Toen ik dat boek (en de DVD) 

eenmaal in mijn  bezit had en van voor tot achter gespeld – en voor een groot gedeelte 

toegepast -, ging er een wereld voor mij open. 

 

Daar haalden de mannen vrijwel al hun trucjes uit ! De hier gebruikte wonder wing techniek 

wordt uiteraard ook uitgebreid beschreven in dit prachtige boek. Niet goedkoop, maar 

onmisbaar voor de serieuze binder.  

 

 
                       Gebonden en foto: Ad Hoogenboezem 

 

 



 

 

LIJFJE 

 

Voor het lijfje kan je in principe elke (super) fijne dubbing gebruiken. Ik geef soms de 

voorkeur aan natuurlijke materialen. CDC is en blijft super.  

 

VLEUGEL 

 

Hoewel je in principe elke hackle kan gebruiken voor de vleugel, was het Martin 

Westbeek (een van onze topbinders), die mij wees op de voordelen van de Whiting Coq de 

Leon, hen saddles. Uiterst soepele fibers en daardoor – relatief – gemakkelijk in te binden  

als wonder wing. De kleur Brown Speckled is gekozen, omdat ik deze perfekt vind voor 

sedge imitaties. 

 

VEEVUS 16/0 

 

Deze binddraad bestaat uit two strands en is gemakkelijk te splitsen. Ideaal om een 

dubbinglus mee te maken. Sinds geruime tijd mijn favoriete binddraad. 

 

VOSSELER XPERT TOOL 

 

Het Vosseler Xpert tooltje gebruik ik graag om de CDC gedoseerd en foutloos in de 

dubbinglus aan te brengen. Ik ben meer dan enthousiast over deze Xpert tool. Er is overigens 

geen enkele tool (behoudens een gootje) waarmee je zo goed en probleemloos hertenhaar  

kan verwerken. De bekende papierklemmen incl. die van MP gebruik ik al jaren niet meer. 

 

DUBBING-TWISTER OVERBODIG 

 

Voor het twisten van de dubbinglus gebruik ik ook al jaren geen speciale twister meer.  

Mijn bobbinhouder fungeert als zodanig en dat werkt prima. 

 

TOT SLOT 

 

Deze sedge imitatie is door de keuze van de materialen super licht en lijkt op het echte insekt. 

Vangstgarantie ? Ja, ik vang er in ieder geval boven gemiddeld mee !!!    

 

Succes ! 

 

AD HOOGENBOEZEM 

 

 

       
 
 


