DIABLE NYMPH

Gebonden en foto: Ad Hoogenboezem

Haak: Partridge Nymph YH1A # 12-14-16
Verzwaring: Goudkop
Binddraad: Orvis 10/0 brown
Tag: Ultra chenille, olive
Lijfje: Haas krystal dub, rust
Thorax: Crystal seal, black

Originator: Ad Hoogenboezem
Ontstaan
Het ontwerpen van deze (voor mij althans) succesvolle nimf verliep volgens een
voorop gezet plan. Ik hanteerde de volgende uitgangspunten.
De nimf moest verzwaard worden, maar niet teveel, omdat het water in de Ardennen
niet echt diep is, d.w.z. op de plaatsen waar ik regelmatig vis. Verzwaring met een
goudkop is daar voldoende om de gewenste diepte te bereiken.
De nimf moest uitgevoerd worden in de drie basis-kleuren voor vliegen, t.w. de niet-bonte
kleur zwart en de kleuren bruin en groen. Een tag werkt vaak goed. Ik besloot te kiezen
voor chenille in de kleur olive.
Voor het lijfje koos ik dubbing van haas met een beetje glitter, kleur roestbruin.

De thorax heb ik uitgevoerd in zwart. Een ruige thorax met lange haren imiteert
doeltreffend pootjes, e.d. en geeft de nodige aktie.
Echte seals fur is naar mijn mening het beste, maar in Nederland niet verkrijgbaar.
Ik laat het uit Engeland komen. Ben er zuinig op, al weet ik eigenlijk niet waarom.
Ik heb een aardig voorraadje ! Als ik een serie nimfen bind op haken # 12-14-16
gebruik ik dus Crystal seal van Danica, een prima vervanger.
Ik bind Crystal seal in met een enkele, gewaxte draad. Bij gebruik van echte seals fur
bind ik de thorax in m.b.v. een dubbinglus.
De naam heb ik o.m. ontleend aan de omgeving, waar ik regelmatig vis.
Tijdens de opening op zaterdag 17 maart 2012 ving ik om c. 14.00 uur mijn eerste
forel van het seizoen, maat ca. 27 cm. Met een standaard droge Red Tag.
Voor de Ambleve is 27 cm een bovenmaatse vis, maar ik hanteer natuurlijk
catch and release.
Dezelfde dag - kort daarna - heb ik o.m. goed gevangen met de Diable Nymph.
Een zwarte uitvoering doet het ook goed. De Diable Nymph zit voorlopig in een
van mijn standaard vliegendozen.
AD HOOGENBOEZEM

