Whirling Blue Dun Para
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HOOK: VMC 9288 BZ # 16-18
THREAD: Griffiths Sheer 14/0, blue dun
BODY: Heron fibers
PARAPOST: TMC Aero dry wing, 01 fluo white
HACKLE: Metz neck dun

BAETIS RHODANI (LARGE DARK OLIVE) = Olijfkleurig
De Baetis familie is een van de belangrijkste voor de vliegvisser. Ga maar na.
Baetis Fuscatus, B Rhodani, B Scambus, B Vernus, enz. enz. De meest bekende is
waarschijnlijk toch de Baetis Rhodani.

Deze verschijnt al vroeg in het seizoen in maart tot de echte zomer begint in
juli en augustus en komt dan in het najaar weer terug. De meeste binders maken het lijfje
automatisch olijfkleurig, b.v. met Fly-Rite nr. 3, Dark Olive, BCS 30. Dat is prima maar
denk er wel aan, dat deze kleur uitsluitend geldt voor het IMAGO.
BLUE DUN (SUB-IMAGO)
Zelf vis ik graag met de Blue Dun, omdat ik de indruk heb meer te vangen met een
imitatie van het sub-imago. Maar zelfs zeer bekende vliegvissers/schrijvers
negeren soms het feit, dat DUN …….SUB-IMAGO betekent. Wat boeit dat, zullen
sommigen zeggen ! Welnu, het lijfje van het sub-imago heeft een andere kleur, niet
olijfkleurig, maar grijsachtig (lichtgrijs, blauwgrijs, middengrijs of Adams grijs)
Ik gebruik voor het lijfje graag reigerveren, veren van een houtduif, of dubbing van
een mollenvelletje. Voor droge vliegen prefereer ik als regel toch natuurlijke materialen.
HATCH
Als het in het begin van het seizoen nog koud weer is, als de temperatuur van het water
laag is, als er motregen valt, als er geen enkel ander insect op het water te zien is, let op.
Dan verschijnen soms plotseling de kleine grijze vliegjes boven het water en kan je
een kleine blue dun aanbinden. In de loop van de zomer verschijnen er vele andere
insecten boven het water………. tot in het najaar, dan is de blue dun weer aanwezig.
Veel succes met het vissen !
AD HOOGENBOEZEM

