SUCCESVLIEGEN

Caddis Pupa / gebonden en foto: Ad Hoogenboezem

Iedere vliegvisser heeft wel een of meer succesvliegen, waarme hij/zij
met een zekere regelmaat goed vangt. Ik zal jullie ervaringen graag vermelden.

Leon Links
Leon vertelde mij, dat hij en zijn visvrienden op de Ourthe met succes vissen
met een, wat zij noemen, “MOLLETJE”. Het is een nimfje met een goudkopje
en een lijfje van mol dubbing. Simple comme bonjour. Leon weet niet wie
de originator is. Je kan er in ieder geval prima mee vangen en daar gaat het om !
Een bijkomend voordeel is, dat de nimf eenvoudig te binden is.

“Mijn succesvliegen”
Ik ben voor mijzelf - voor de aardigheid - eens nagegaan met welke vliegen ik de
laatste jaren goed gevangen heb in de Ardennen. Het betreft hier natuurlijk een
moment-opname !!! Lijstjes zijn vrijwel altijd aan verandering onderhevig.
DROGE VLIEGEN (alf. volgorde) CDC vliegen, Goddard sedge,
Hazeoor vliegen, Palmers, Reversed Wing Sedge, Sansedge, Zwarte vliegen.
NIMFEN (alf. volgorde) ANR nimf, Baetis nimf, Catgut nimf,
Flexi-body nimf, Multi color nimf, PT nimfen (Pink en Blue).

Succesvliegen algemeen
Er zijn vliegvissers, die denken dat er zoiets moet bestaan. Een handje vol selecte
vliegen, waarmee je overal en altijd vis kan vangen. Helaas, wondervliegen
bestaan niet !
Er bestaan waarschijnlijk wel vliegen, waarmee je onder “BEPAALDE
OMSTANDIGHEDEN” meer succes kan hebben dan met andere. Maar dat is naar
mijn bescheiden mening geen mirakel ! Het zijn hooguit succesvliegen. Ik noem
nu enkele variabelen, die bepalend kunnen zijn voor het hebben van succes.

VARIABELEN
Wie is de vliegvisser. Is hij/zij meer of minder ervaren.
Waar wordt gevist, op welke lokatie, op welk continent.
Stromend water of stilstaand water. Diepte van het water,
temperatuur van het water en de omgeving. Op welke vissoort
wordt gevist. Op welke tijdstippen wordt er gevist. Vroeg of
laat in het voorjaar, de zomer, de herfst of de winter.
Waarmee wordt gevist, welke uitrusting wordt gebruikt.
Welke vistechniek wordt gehanteerd.
Met welke materialen is de vlieg gebonden, enz. enz. enz.
Dit zijn slechts enkele variabelen. Er zijn er nog veel meer.
PRAKTIJK
Ik zal proberen aan de hand van de hierboven getoonde caddis pupa
aan te geven onder welke omstandigheden je kunt spreken van
een succesvlieg. Maar het is geen wondervlieg, want………………
Met deze caddis pupa vis ik in stromend water op forel.
Waterdiepten c. 30-50 cm. Ik vis een groot gedeelte van de dag,
maar soms zijn de vangsten op de late namiddag en de avond net iets beter.
Ik vis vanaf eind maart, half april met deze groene pupa, omdat dan op
`mijn` rivier de eerste kokerjuffers uitkomen. Ik bind deze pupa op een
forse haak, t.w. Kamasan B420 # 8. (sedge haak). Met deze pupa
vang ik opvallend veel (relatief) grote forellen.
Mijn uitrusting is licht. Ik vis met een viertje. Techniek is nimfen.
De pupa is gebonden met catgut en dat geeft deze nimf net iets extras.
Deze nimf moet je echt onder water zien. Mooi transparant bovenlijfje
met mooi verzadigd onderlijfje. De thorax is gebonden met ruige
(echte) zwarte seals fur. Ik prefereer seals fur boven een thorax hackeltje,
maar dat is een kwestie van smaak.
Voor mij een succesvlieg ? Ja, maar het zal geen toeval zijn, dat ik het
meeste succes heb onder de juiste omstandigheden !
AD HOOGENBOEZEM

