ZOMERKALENDER

JULI en AUGUSTUS
De maanden juli en augustus betekenen ZOMERVAKANTIE, d.w.z. soms wat (teveel)
lawaai langs, op en in het water. Lawaaierige vakantiegasten, blaffende honden en
pootje baders in de rivier, we kennen het allemaal. Maar dat is nog niet alles.
Over het voedselaanbod gedurende de zomermaanden hoor je de vissen niet te klagen.
Er zijn INSEKTEN in overvloed. Dat kan ook een reden zijn, dat de vissen minder
enthousiast azen op onze imitaties.
Het is jammer om te zeggen, maar eigenlijk zijn de vakantiemaanden “by far” de minst
aantrekkelijke maanden om te vissen. Dat is jammer, want als regel beschikken de
werkenden juist dan over voldoende vrije tijd om enkele weken te vissen.
Ik moet een bekentenis doen. Van MAART tot/met JUNI vis ik relatief veel. Het zijn voor
mij topmaanden. In juli en augustus vis ik af en toe wel eens, maar ik heb dan “vakantie”.
In september/oktober zijn er dan weer nieuwe kansen.
Als we toch gaan vissen in de zomer, doen we dat s”morgens heel vroeg, als het nog
lekker koel is. Je kan het dan eens proberen met kleine nimfjes op zicht.

Vereist wel een aparte techniek. Ga overdag niet vissen, maar als we het toch niet
kunnen laten, dan op beschaduwde plaatsen en b.v. op witvis. Vis liever niet in de
volle zon.
In de avond komen de forellen weer te voorschijn. Ik vis vooral in de avonduren met dunne
tippets en kleine imitaties, te beginnen om c. 19.00 uur tot c. 22.00 uur.

Welke insecten kunnen we in de zomer o.m. aantreffen ?
Vlokreeften, Zwarte vliegen, Muggen, Caenis, diverse Olives (w.o. BWO),
Bruine sedges, Kevers, Mieren, Langpootmuggen, Sprinkhanen, enz. enz.
Hieronder een SELECTIE uit enkele imitaties die we gedurende de zomermaanden
zouden kunnen gebruiken. Het is uiteraard geen uitputtende opsomming en jullie
hebben ongetwijfeld andere favorieten !
Nimfen:
Pheasant Tail (div. uitvoeringen), Gold ribbed hares ear, Baetis nimfen,
Troutmaster, Gammarus Pulex, Buzzers.

Droge vliegen:
Sansedge, Bruine sedges (Spanish Caddis), Elk Hair Caddis, Blue Winged Olive,
Red spinner, Palmers, Goddard emerger, Ants (zwart en rood), Heptagenia Sulphurea,
Black Gnat, Foam Beetles, Daddy-Long-Legs, Hoppers, Caenis.
BRONNEN: Zie: mijn bibliotheek
Mes boites a mouches, Richard Franck
Matching the Hatch, Peter Lapsley & Cyril Bennett
Wondervliegen, Leon Janssen
Peche Mouche
Bescheiden eigen ervaringen.
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