PARASOLVLIEGEN

Gebonden door: Ad Hoogenboezem

MASTERCLASS PARASOLVLIEGEN – KAJS FLYFISHING
8 oktober 2011 – door Ad Hoogenboezem – Let op: dit is een deel uit het programma !

Over parasolvliegen is uitvoerig bericht in de Nederlandse Vliegvisser, nummer 97,
zomer 2011. Op blz. 44 heb ik een artikel geschreven onder de titel “Vissen
onder een parasol” en Leon Links heeft op blz. 46 onder de titel “De Ombrelle”
zijn bijdrage geleverd. Ik verwijs graag naar deze artikelen en denk, dat het interessant
kan zijn hiervan kennis te nemen. Deze artikelen zullen in vertaling ook in
Skandinavie worden gepubliceerd. Ik vermoed, dat Leon en ik tot de eersten
behoren, die over dit onderwerp meer uitgebreid hebben gepubliceerd.
Zoals blijkt kunnen er meerdere soorten parasolvliegen gebonden worden met for and
aft en de nauw verwante duo-vliegen. Ik heb gekozen om de in mijn artikel genoemde
disheolier skoulmet voor te binden. Je zou dit model kunnen beschouwen als een
vereenvoudigde versie van de ombrelle.
Over de effektiviteit van parasolvliegen is eerlijk gezegd nog weinig bekend.
Leon en ik hebben feitelijk nog te weinig met parasolvliegen gevist om met enig gezag
hierover te kunnen spreken. Lijkt mij een uitdaging voor vliegvissers, die graag
onderzoek doen en nieuwe wegen willen inslaan.
Yann Youenn Bouglouan uit Bretagne is een van de weinigen, waarvan ik weet, dat
hij regelmatig - en met succes - vist met parasolvliegen. Ik heb een aantal van zijn
creaties van hem gekregen en opgenomen in mijn persoonlijke verzameling.
BINDPATROON – Disheolier Skoulmet
HAAK: Kamasan B100G # 14
BINDDRAAD: Dyneema 12/0, wit
LIJFJE: Krystal Dub Hares Ear
PARASOL: American Genetic Dry Fly Hackle, wit
In feite gaat het hier om een EMERGER, die op c. 1 cm onder de oppervlakte
wordt aangeboden. Door de keuze van de dubbing kan je zelf bepalen of de vlieg relatief
snel naar beneden moet gaan of zich min of meer zwevend en autonoom moet kunnen
bewegen. Hierbij speelt ook de parasol een belangrijke rol. Deze kan immers naar keuze
enkel of dubbel worden uitgevoerd. Voor het plaatje is de parasol wat langer uitgevoerd.
In de praktijk zal hij korter zijn. In principe kan iedere kleur hackle worden gebruikt.
Wit kan voordelen hebben i.v.m. de zichtbaarheid.

