CAENIS
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WANHOOP VAN DE VLIEGVISSER

Algemeen
De caenis behoort tot de orde van de Ephemera en is een van de kleinste en kortst levende
eendagsvliegen. De caenis, werkelijk een minuscuul vliegje, wordt nog wel eens verward met
insecten uit de orde van de tricorythodes, de trico spinners, en dat is heel begrijpelijk, omdat
deze ook erg klein zijn. De Engelsen noemen de caenis de “Anglers Curse” en de Fransen de
“Desespoir du pecheurs”. Dat zegt genoeg.
La Canicule
Denk niet, dat na het leggen van de eitjes op het water door de spinners en daarna – als de
spents uitgeteld en met uitgestrekte vleugeltjes op het water drijven - de vissen gemakkelijk
gevangen kunnen worden! Het tegendeel is waar. Je hoort eigenlijk maar van weinig
vliegvissers, dat ze met een caenis-imitatie vissen, laat staan goed vangen.
De caenis kunnen we vooral op warme zomeravonden aantreffen als het windstil en licht
bewolkt is. Ook bij wat druilerig weer en bij naderend onweer. Er wordt in de Franse
literatuur regelmatig geschreven over een periode van 20 juli tot 20 augustus, (let op: deze
periode staat niet geheel vast !) die wij de hondsdagen noemen en de Fransen la Canicule.
La Canicule staat ook voor broeierig weer en hitte (forte chaleur). De hondsdagen schijnen
invloed te hebben op de visserij, maar het fijne weet ik er niet van. Heeft de caenis tijdens
de hondsdagen meer hatches dan in de andere zomermaanden? Geldt dat ook voor andere
insecten? Wie het weet mag het zeggen.
Verschijning en voorkomen
De caenis verschijnt vanaf half juni tot begin september. Als beste tijd wordt aangegeven de
maanden juni en juli. We worden natuurlijk primair attent gemaakt op de aanwezigheid van
caenis door de hatches. Maar je wordt er ook op andere wijzen op attent gemaakt.
Door bij voorbeeld goed in spinnenwebben te kijken nabij bruggen, afrasteringen e.d.
kunnen we zien, dat er – eventueel kort geleden – sprake is geweest van een hatch.

Op de camping langs de Amblève - een van de mooiste rivieren in de Ardennen - waar Cobi
en ik vaak verblijven, zitten tafels, stoelen en auto’s er regelmatig vol mee.
Het vissen
In 2012 heb ik in totaal 55 dagen op de Ambleve gevist. Dit verslagje gaat alleen
over de weken 20, 21 en 22. Ik heb toen met succes gevist en de omstandigheden
waren goed. Ik viste vooral ’s avonds van circa 18.30 uur tot 22.00 uur. De vangst bestond
uit mooie, sterke forellen die ondermeer aasden op meivliegen. Ik ving echter de meeste
vis op sedge-imitaties, een Goddard Marron, haakje 16 en een Sansedge, haakje 18.
Slechts incidenteel met een meivlieg-imitatie.
Tussen ongeveer 20.00 uur en 20.30 uur verscheen steeds plotseling de caenis. Het water
kolkte vervolgens van kleine forellen en kopvoorns, die gretig begonnen te azen.
Ik presenteerde mijn vliegje vervolgens op die plaatsen, waar ik de meeste vissen zag azen.
Mijn hoed was bezaaid met deze kleine insecten en gedurende een relatief korte periode
kon ik uitsluitend (maar heel goed) vangen met mijn eigen caenis-imitatie. Andere imitaties –
niet zijnde caenis – werden stelselmatig geweigerd. Ik denk, dat het mooie witte vleugeltje
een belangrijke attractor is.
Hengel en lijnen
Ik vis met de droge vlieg bij voorkeur met een Hardy Marquis 2.29, # 4. Een drijvende
DT lijn in een neutrale kleur lichtgrijs. Ik heb het niet zo op fel gekleurde vliegenlijnen.
Waarom een DT lijn en geen WF, zult u vragen. Omdat naar de mening van enkele Waalse
wedstrijdvissers een DT lijn een subtielere presentatie op het water mogelijk maakt.
Wie ben ik om dat tegen te spreken ! Een speciale leader van Theo v.d. Poll en een puntje
10 van Stroft maken de zaak compleet.
Imitaties
Wat betreft de imitaties lopen de voorkeuren nogal uiteen. Er zijn vliegvissers, die steevast
een Pale Watery imitatie gebruiken op haakjes # 18-20 om caenis te imiteren. Eigenlijk
best een aardige keuze (hoewel mijn bindpatroon………) Populair is ook een Last Hope Light
op haakjes # 16-18, maar naar mijn mening zijn die toch te groot voor caenis.
Zie voor mijn bindpatroon onder: Mijn vliegen
Kenmerken
Er zijn een aantal zaken, die kenmerkend zijn voor de verschijningsvorm van de caenis. Het
kan zinvol zijn daarop te letten, omdat een imitatie, die op het origineel lijkt, naar de mening
van ervaren vliegvissers, mogelijk toch beter vangt.
Grootte: circa 4 mm
Algemene kleurindruk: wit/middengrijs/melkachtig
Staartje: 3 fibers sterk gespreid (tot wel 1.5 a 2 cm lang)
Vleugeltjes: relatief groot, in de vorm van een soort driehoek

Invetten
Voor het licht invetten van het vliegje kan je bijvoorbeeld Orvis Hy-Flote Gel Floatant of
Dilly Wax gebruiken. Dit laatste vet is speciaal voor Fly-Rite dubbing ontwikkeld. Het geeft
het vliegje een veel beter drijfvermogen en het houdt ook lang op je vliegen.
Bij gebruik van mijn imitatie is het invetten feitelijk overbodig, omdat het vliegje,
dankzij het speciale vleugeltje, drijft als een kurkje.
Veel succes met het vissen op caenis.
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