OPENING SEIZOEN

De opening van het visseizoen in MAART is een spannende tijd. Hoe ligt ons water er bij ?
Hoe is de waterstand, de watertemperatuur en de buitentemperatuur ?
Aan de waterkant brengen we alles in gereedheid om ons eerste lijntje van het seizoen uit te
werpen. Welke nimfen/vliegen gaan we gebruiken ?
Onderstaande opsomming geeft een kijkje in mijn VLIEGENDOOS voor de opening in
maart. Dat is alles ! Ik geef beslist geen vangstgarantie, daarvoor moeten jullie bij de echte
cracks te rade gaan !!! Voorts geef ik wat aanwijzingen voor het vissen.
NIMFEN
Pheasant Tail, Gold Ribbed Hares Ear, Baetis Rhodani (flexibody met bead), March Brown,
Spectra Dub, Troutmaster, Gammarus, Killer Bug, Bloodworm, Buzzers, CDC Shuttlecock.
DROGE VLIEGEN
Parachute Adams, Whirling Blue Dun Para (grijs en dark olive), Klinkhamers, CDC
Emergers, Greenwells Glory, Red Spinner, Black Gnat Para, Grannom, Brown Sedge,
F-Flies (w.o. hares ear).
Elders op deze site vinden jullie bindpatronen en bijzonderheden betr. nimfen en droge
vliegen.
HET VISSEN
Laten we eerlijk zijn. De omstandigheden bij de opening zijn soms verre van ideaal.
Nauwelijks insecten te zien. Lage temperaturen, koud water, dus kleed je goed aan.
Een neopreen pak is soms zo gek nog niet ! Soms hoge waterstanden en snel stromend
troebel water. Nog weinig begroeiing.

Kan het nog slechter voor de vliegvisser ? Ga je onder deze omstandigheden nog vissen ?
Ja natuurlijk wel, maar bij voorkeur op de kalm stromende delen van de rivier !
Achter obstakels, in keerwater. Langs de zomen en kanten van de rivier.
Je kan het daar eens proberen met nimfen. Maar je weet het nooit. Soms is het weer prima
met een aanvaardbare watertemperatuur. (Neem altijd een thermometer mee !!!)
Als het water niet te koud is pakken ze dan ook wel eens een droge vlieg.
ZO MAAR WAT ERVARINGEN
17 maart, opening op de Ambleve. Eerst lekker uitslapen. Na de lunch ben ik pas gaan vissen.
Onze kleine oldtimer caravan staat dichtbij de rivier en ik stap zo het water in. Best wel
comfortabel ! Welke vlieg zal ik aanknopen ?
Bij St. Petrus in Weert geef ik de beginnerscursus vliegbinden en daar hebben we laatst
nog een droge Red Tag gebonden. Eerst een mooie leader van Theo v.d. Poll aanknopen en
tippet materiaal van Orvis. Laat ik eens gek doen en beginnen met een droge Red Tag op
haak 12.
Voorzichtig het water in en dan beginnen met vissen vanaf de kanten van de rivier. Niet
direkt naar het midden banjeren !!! Geloof me, aan de kanten ligt ook vis.
Drie keer werpen, paar stapjes naar voren tegen de stroom in, en dan weer drie keer werpen.
Blijf niet op EEN plek staan, maar vis het water strooksgewijs af.
Zo herhaalt dat zich een tijdje, totdat een forel zich op de Red Tag stort, de hengel optillen
en hangen !
Even op het fluitje geblazen en Cobi komt de caravan uit om te kijken. Het is immers de
eerst gevangen forel van het nieuwe seizoen. Een gave vis van meer dan 27 centimeter.
Daarna nog een aantal forellen gevangen van c. 25 cm met bruine Flexi-Body nimfen met
goudkop. Het loopt intussen tegen 15.00 uur. Als beloning krijg ik koffie met koek.
Het visseizoen is weer begonnen !
Ad Hoogenboezem

