BAETIS RHODANI (Large Dark Olive)
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De Baetis familie is een van de belangrijkste voor de vliegvisser. Ga maar na.
Baetis Fuscatus, Baetis Rhodani, Baetis Scambus, Baetis Vernus, enz. enz.
De meest bekende is waarschijnlijk de Baetis Rhodani (Large Dark Olive)
Deze verschijnt al vroeg in het seizoen, februari/maart/april en is ook in het najaar,
september/oktober nog aanwezig. Je kan er overigens een groot deel van
het jaar mee vissen ook al verschijnen ze buiten de genoemde maanden wat minder.
Het ligt voor de hand, dat de meeste binders het lijfje automatisch vervaardigen
in de kleur dark olive. Gelet op de naam is dat ook niet zo gek. Zij gebruiken b.v.
dubbing van Fly-Rite, kleur dark olive. Is dat dan onjuist ?

Nee, zeker niet, maar dan wordt wel voorbij gegaan aan het feit, dat deze kleur uitsluitend kan
gelden voor het IMAGO. Ik gebruik voor het imago van de Large Dark Olive liever de
Masterclass dubbing van Oliver Edwards voor River & Stream, t.w. SLMC 01 BAETIS
Brown Olive. Heb deze dubbing vergeleken met de kleur van het echte insect. Een prima
“match”.
Ik vis zelf graag met de Blue Dun, maar zelfs bekende vliegvissers/schrijvers negeren
soms het feit, dat dun = sub-imago betekent. Dus een Blue Dun is het sub-imago van de
Baetis Rhodani. De dun binden in de kleur olive is onjuist, omdat de dun een andere kleur
heeft. We dienen te kiezen uit grijs, blauwgrijs of donkergrijs. De Engelsen gebruiken
daarnaast ook nog paarse binddraad.
Ik gebruik voor het lijfje graag reigerveren of dubbing van mol natural. In de oudere
bindpatronen worden deze materialen al genoemd en deze werken in de praktijk nog steeds
uitstekend. Als imitatie voor een blue dun kun je b.v. ook prima een (Parachute) Adams
gebruiken. Zoals bekend is de Adams ook een grijze vlieg. Ik bind de baetis rhodani voor de
zekerheid in twee kleuren, bruin-olive en grijs. Met de Baetis Rhodani kan je menig visje
vangen !!!
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