MAANDKALENDER

MAART
Opening van het seizoen. Het water kan nog hoog staan en de temperatuur laag.
Insecten zijn nog nauwelijks aanwezig. Vis aan de kanten en op de langzaam stromende
stukken met nimfen.
Welke insecten kunnen we o.m. aantreffen ?
Baetis rhodani (Large Dark Olive), Rhithrogena (March Brown), Gammarus (Vlokreeft)
en Midges (Muggen).
Nimfen:
Pheasant Tail, Flexi-body, March Brown, Gammarus Pulex, Killer Bug, Bloodworm,
Buzzers
Droge vliegen:
Blue Dun, Parachute Adams, March Brown, F-Fly (hares ear)
APRIL
Vis vooral aan de kanten en op langzaam stromende stukken met nimfen en natte vliegen.
Er zijn al voldoende insecten aanwezig om met de droge vlieg te kunnen vissen. Als er
insecten uitkomen is het vooral tussen de middag.
Welke insecten kunnen we o.m. aantreffen ?
Baetis Rhodani (Large Dark Olive), March Brown, Bibios, Hawthorn, Gammarus,
Midges, Grannom = Cul Vert (Sedge).
Nimfen:
Pheasant Tail, Hares Ear, Flexi-body, March Brown, Gammarus Pulex (Olive),
Killer Bug, Troutmaster, Lt. Green Sedge Pupa, Bloodworm, Buzzers

Droge vliegen:
Blue Dun, Parachute Adams, March Brown, F-Fly (hares ear), Sedges, w.o. Grannom,
Sansedge, Goddard Caddis en Elk Hair Caddis, Hawthorn, Black Gnat,
CDC Shuttlecock
MEI
Mei is een prima maand. Het vissen met de droge vlieg begint nu de moeite waard te worden.
We gaan meer en meer vissen op de stroomversnellingen. Vooral de namiddag is een prima
tijdstip. Vis bij voorkeur niet in de volle zon, maar bij bewolkte lucht.
De forellen zal je af en toe uit het water zien springen. Dat doen ze vooral om zich te
ontdoen van bloedzuigers en andere parasieten. Het behoeft dus niet altijd te betekenen,
dat er een hatch gaande is.
Welke insecten kunnen we o.m. aantreffen ?
Ephemerella Ignita = BWO, Baetis Scambus (Small Dark Olive), Sedges (Roodbruin)
en Ephemera Danica (Meivlieg)
Nimfen:
PT/HE, Flexi-body, Troutmaster, Gammarus Pulex, Buzzers, Mayfly Nymph
Droge vliegen:
Sedges, w.o. Sansedge, Goddard Caddis, Cinnamon sedge en Elk Hair Caddis, Hawthorn,
Black Gnat, Meivliegen, Beetles, Parachute Hares Ear, Oranje spinner.
JUNI
Juni is DE maand om met de droge vlieg te vissen. Vis de hele rivier af. Je kan de hele dag
vissen en vangen, maar de late namiddag en de avond zijn soms net iets beter.
Nimfen:
Pheasant Tail (div. uitvoeringen, b.v. thorax pink), Gold ribbed hares ear, Flexi-body,
Troutmaster, Gammarus Pulex (olive), Buzzers
Droge vliegen:
Sansedge, Goddard Caddis, Cinnamon sedge, Elk Hair Caddis, Blue Winged Olive,
Dark Olive (klein), Oranje spinnertje, Parachute Adams, Black Gnat, Meivliegen,
Beetles (Foam), Waterjuffertjes, Pale Watery, Caenis.
JULI
Juli betekent vakantie, d.w.z. soms wat (veel) lawaai langs en in het water.
Eigenlijk zijn de vakantiemaanden juli en augustus niet de beste maanden om te vissen.
Vissen doen we s”morgens vroeg - om een uur of zes - als het nog lekker koel is
in de avond, te beginnen om c. 19.00 uur tot c. 22.00 uur.

Dan komen de forellen te voorschijn. Ik ga overdag niet vissen, maar als we het toch niet laten
kunnen, dan op witvis en op beschaduwde plekken. Vis liever niet in de volle zon.
Welke insecten kunnen we o.m. aantreffen ?
Vlokreeften, Zwarte vliegen, Muggen, Caenis, Olives (div. soorten), Cinnamon sedge,
Kevers, BW0, Mieren, Langpootmuggen, Sprinkhanen.
Nimfen: Pheasant Tail (div. uitvoeringen), Gold ribbed hares ear, Flexi-body,
Troutmaster, Gammarus Pulex, Buzzers.
Droge vliegen:
Sansedge, Cinnamon sedge, Elk Hair Caddis, Blue Winged Olive, Rusty spinner,
Goddard emerger, Ants (black en cinnamnon), Heptagenia Sulphurea, Black Gnat,
Beetles (Foam), Daddy-Long-Legs, Hoppers.
AUGUSTUS
Augustus betekent net als in de maand juli vakantie en vaak lage waterstanden.
Vis vooral in de avonduren met dunne tippets en kleine imitaties. Je kan het s”morgens
vroeg eens proberen met kleine nimfjes op zicht. Vis vooral de beschaduwde plekken af.
Vis liever niet in de volle zon.
Nimfen: Zie de maand juli. Extra march brown nymph
Droge vliegen:
Sansedge, Cinnamon sedge, Elk Hair Caddis, Thorax bwo, Red spinner, Heptagenia
Sulphurea, Black Gnat, Daddy-Long-Legs, Ants (black en cinnamon), Caenis
SEPTEMBER
Na de drukke zomermaanden een fijne maand om te vissen. Sluiting van het seizoen.
De laatste kans om nog een mooie forel te vangen. Beste tijd om te vissen ligt tussen
14.00 – 17.00 uur.
Nimfen: Zie de maand juli. Extra march brown nymph
Droge vliegen:
Black Gnat, CDC Shuttlecock, Iron Blue Dun, Cinnamon sedge, Caperer,
Elk Hair Caddis, Sansedge, Beetles (foam), Blue Winged Olive / Thorax BWO,
Ants (black en cinnamon), Daddy-Long-Legs, Red spinner
N.B. Gedurende het gehele seizoen door kan je goed vangen met kleine
grijze en zwarte paraduns en f-flies. Gebruik bij voorkeur CDC !!!!
Ook kan je het hele seizoen succes hebben met een standaard Olive Dun.

BRONNEN: Mes boites a mouches, Richard Franck
Matching the Hatch, Peter Lapsley & Cyril Bennett
Wondervliegen, Leon Janssen
Peche Mouche
Bescheiden eigen ervaringen.
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