
33

 N
iels Akkermans, lid van het wedstrijdteam van de Bredase vliegvisvereniging 
Daddy Longlegs, vertelt over de Lucky Lemmer: “Mijn favoriete streamer heeft 
zijn naam te danken aan het plaatsje Lemmer in Friesland. Ik deed daar mee aan een 

voorronde voor het NK vliegvissen. Er werd gevist in een poldersloot van amper zes meter 
breed. Vanwege het ruige weer was de verwachting dat er weinig kleine voorn gevangen 
zou gaan worden. Een teamgenoot was om die reden een snoekhengel aan het optuigen 
en voorzag die van een forse streamer, type plumeau. Tot mijn schrik ontdekte ik dat ik 
mijn streamerdoos niet bij me had en dat mijn zwaarste hengel een #6 was. Te licht om 
in deze weersomstandigheden een megastreamer comfortabel te kunnen werpen. Mijn 
teamgenoot gaf mij daarom twee minder grote, tamelijk schaars gebonden streamers 
die op mijn zesje goed te gebruiken waren. Ik ving er die wedstrijd drie snoeken mee en 
verspeelde er ook nog eens twee. Uiteindelijk werd ik daardoor vierde. Mijn teamgenoot 
viste met zijn megastreamers overigens een blank.”

bindwijze

De streamer wordt gebonden met GSP 200 binddraad van UTC op een Ad Swier Pike Fly 
haak, maat 8/0. 
Zet je binddraad op en bind als staart een toef oranje bucktail in, tot 2,5 cm van het haak-
oog. Bind een paar sprieten flash materiaal in. Breng een paar druppels superlijm op het 
bindgedeelte aan en bind daarover gele chenille. Zet hierna de tweede toef bucktail in, 
gevolgd door wat flash en 1 cm chenille. Bind tegen de chenille een toef oranje en zwarte 
bucktail, gevolgd door een baard van rode flash. Maak met een watervaste stift je bind-
draad zwart, plak oogjes op en werk de kop af met epoxy.
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