PALMER

HAAK: Partridge The Dry # 12
BINDDRAAD: Benecchi 12/0, brown
STAARTJE: Whiting barred dark ginger
BODY HACKLE: Whiting barred dark ginger
KOPJE: Orvis 8/0, fire orange

TOELICHTING
Er is, denk ik, nauwelijks een vlieg te noemen, waar zoveel over geschreven en
gesproken is, als over de Palmer. De navolgende gegevens zijn deels ontleend aan
een bekend boek uit 1983 van Kees Ketting, Een hand vol vliegen. Aanbevolen !!!
Jarenlang was de Palmer een der populairste Nederlandse vliegen voor de vangst van
ruisvoorns in de polder, en dat gold dan vooral de begintijd van de vliegvisserij in
ons land. De populariteit van de Palmer is in de loop van de tijd waarschijnlijk
verminderd, doordat steeds meer vissers in het buitenland gingen vissen, en daar
andere vliegen gebruikten.
Voorts gingen steeds meer vliegvissers hun eigen vliegen binden. Wellicht vonden
en vinden zij het binden van een palmertje beneden hun stand. Mijns inziens geheel ten
onrechte, want de Palmer is nog steeds een der beste allround vliegen. (Ik gebruik ze
tenminste nog regelmatig en met succes)
Reeds eeuwen geleden schreven auteurs lovend over de palmer. Zij schreven o.m.:
“Een palmer landt luchtiger op het water en lijkt veel meer op iets levends, dan andere
grote(re) vliegen”.
Let op: dat geldt nog steeds ! Palmers staan luchtig en hoog op het water en landen
zachtjes (perfect in combinatie met een parachute worp) ze lijken op levende insecten,
pakken zelden vuil en zijn goed zichtbaar. Wat moet je nog meer ?
ATTENTIE. Alleen maar voordelen ? Toch niet. Omdat de Palmer zo hoog op het water
staat komt het toch regelmatig voor, dat de forellen uit het water springen en vervolgens de
vlieg missen.

Ik bind mijn palmers gemiddeld op een haakje 12. Bij het binden van palmers gaat het
eigenlijk maar om EEN ding.
Je MOET (ja echt) hackles uit heel goede haneskinnen gebruiken. Die zijn duur, ik weet het,
maar geloof me, met een shit skin kan zelfs de beste binder onmogelijk een goede palmer
binden.
De lengte van de fibers is uiterst belangrijk. Die moeten een lengte hebben, die iets langer is
dan de gap (opening) van de haak. Alleen dan staat de palmer altijd goed op het water. (zie
bovenstaande foto)
Als kleuren voor de hackle gebruik ik: bruin, zwart, grijs, wit en combinaties van kleuren.
Je kan een apart staartje inbinden, de palmer ribben met tinsel, enz. enz.
Ik hou het graag eenvoudig en bind alleen als extra een rood kopje m.b.v. holographic
tinsel. De kleur rood is en blijft altijd een belangrijke trigger.
Ga (weer) eens vissen met palmertjes. Niet alleen onze (kop)voorns zijn er gek op,
maar ook de forellen op stromend water.
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