STEENVLIEGEN

Gebonden en foto: Ad Hoogenboezem

Deze foto toont een volwassen steenvlieg met vleugels.
Verderop nog een foto van een nimf.
Bindpatronen (rubriek vliegen): Black Stonefly, Brown Stonefly,
Golden Stonefly en de Stonefly Adult.
De levenscyclus van de steenvlieg is als volgt. Het volwassen
(adult) vrouwtje legt haar eieren. Hieruit groeien de nimfen of
“creepers”. Deze kruipen omhoog uit het water (emergers) en
veranderen in volwassen gevleugelde steenvliegen. Deze paren
en de wijfjes leggen hun eieren. De cyclus begint opnieuw.
In de Ardennen komen grote steenvliegen, zoals b.v. de Perla
Bipunctata, niet zoveel voor. Op andere plaatsen in Europa en
in Skandinavie ligt dit anders.
Hieronder een voorbeeld van een bruine steenvlieg nimf.

Gebonden en foto: Ad Hoogenboezem

Deze nimfen, “creepers” genoemd, varieren in lengte van 16-33 mm.
Ik kies graag voor een grote imitatie op haak 8 = c. 29 mm.
Bind de steenvliegen bij voorkeur in de kleuren donker bruin/tan,
rusty olive, golden olive en zwart.
De speciale Draper haak heeft een bijzonder profiel. (zie foto)
Hierdoor wordt het gemakkelijker het karakteristieke brede, platte lijfje
van een steenvlieg te binden en ook doeltreffend te verzwaren. Ik gebruik
voor mijn steenvliegen bij voorkeur Draper haken.
Draper Flat Bodied Nymph Hook
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Het is niet bij een ieder bekend, dat er twee soorten Draper haken
zijn geproduceerd. De bovenste foto geeft een afbeelding van de
eerste serie. Foto twee geeft de verbeterde versie aan. Deze
haken zijn in mijn bezit en ik gebruik ze beide. Helaas uit produktie
genomen, zoals zoveel mooie speciale haken !

Omdat ik zelf (nog) niet met steenvliegen vis kan ik over het
vissen zelf weinig zeggen. Omdat het “creepers” zijn, weten we,
dat de nimfen over de bodem kruipen. Zij worden dus per
definitie sterk verzwaard gebonden.
Het doet mij plezier, dat ik met deze imitaties kennelijk in de roos heb
geschoten. Er zijn al enkele vliegvissers, die mij verzocht hebben,
voor hen een aantal steenvliegen te binden, met name om er in Noorwegen
en Oostenrijk mee te vissen. Deze steenvliegen worden door mij met
zorg gebonden en met de beste materialen. Het zal duidelijk zijn, dat deze
speciale vliegen niet goedkoop kunnen zijn.
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