GRANNOM

HAAK: Kamasan B 401 # 14
BINDDRAAD: Benecchi 12/0, grijs
EIBAL: Dubbing, kleur grannom
LIJFJE: SFD, grijs
VLEUGEL: Pardo, sarrioso
HACKLE: Metz, bruin

TOELICHTING
In het VOORJAAR in april, is dit de eerste sedge, die verschijnt. De insecten presenteren
zich in het voorjaar zo rond de middag. Het is een bekende kokerjuffer (Brachycentrus
subnubilus). Ik vis er graag en vaak mee op de Ambleve en de Lienne. Deze vlieg doet het
meer dan uitstekend op de Semois, maar ook op andere in Duitsland en Luxem burg.
Kan ook prima als “verzopen” vlieg gebruikt worden.
Veelal wordt aangegeven, dat er met deze sedge gevist kan worden tijdens de maanden
april, mei, hooguit juni. Ik weet niet wat er met de natuur aan de hand is, maar kennissen
van mij vissen met deze imitatie lang door tot wel in september.
Wordt ook op stilstaand water gebruikt en de vangsten zijn als regel meer dan goed.
BINDAANWIJZINGEN
De kleur van de eibal is van belang en daarom een aandachtspunt.

Flyrite leverde destijds dubbing onder kleurnr. 13. Grannom green. Thans niet meer leverbaar.
Gelukkig zijn er goede alternatieven in de handel. Martens levert nog dubbing in de perfekte
kleur. www.martensvliegvisprodukten.nl
Kies voor het binden van sedges haken met een wat langere steel voor het lijfje. Dit lijfje
kan naar keuze gebonden worden met super fine dubbing, kleur grijs. Nog beter ?
zijn de veren van de reiger, de kraanvogel of de houtduif.
HET VISSEN
Kijk goed naar het water. Als er alleen grannoms hatchen en dat kan gedurende het
voorjaar wel enkele weken duren, gebruik dan deze imitatie.
Maar vroeg in het seizoen zijn er mogelijk ook andere sedges aanwezig. Denk b.v. maar
eens aan elzevliegen. Als dat het geval is, zullen de vissen misschien niet zo selectief azen,
en kun je het best ook eens met een andere imitatie van de kokerjuffer proberen.
Met een Brown Sedge kan je in principe het gehele seizoen door vissen en vangen.
Toen ik begon met vliegvissen bond ik vrijwel uitsluitend hertenharen sedges. Later meer
met pardo veren vleugeltjes en lijfjes van condor en CDC uitvoeringen. Welke uitvoering
je ook kiest, met een sedge kan je het gehele seizoen succesvol vissen.
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