ZOMERMAANDEN – JULI en AUGUSTUS

JULI betekent vakantie, d.w.z. soms wat (veel) lawaai langs en in het water.
Eigenlijk zijn de vakantiemaanden juli en augustus niet de beste maanden om te vissen.
Omdat zoveel mensen vakantie hebben is de hengeldruk ook groot.
Vissen doen we daarom s”morgens vroeg - om een uur of zes - als het nog lekker koel is.
Bij voorkeur op plaatsen met overhangende begroeiing in de schaduw.
We vissen vooral in de avond, te beginnen om c. 19.00 uur tot c. 22.00 uur, want dan
komen de forellen te voorschijn.
Ik ga persoonlijk overdag liever niet vissen, maar als we het toch niet laten kunnen,
dan op kleine witvis en op beschaduwde plekken.
Vissen in de volle zon bevalt me niet zo, te warm en weinig vangen.
Welke insecten kunnen we aantreffen ?
Vlokreeften, Zwarte en grijze vliegen, Muggen, Caenis, Div. soorten Olives, w.o. BWO,
Cinnamon sedge, Brown sedge, Kevers, Mieren, Langpootmuggen, Sprinkhanen, enz.
Nimfen: Pheasant Tail (div. uitvoeringen), Gold ribbed hares ear, Flexi-body,
Ecdyonurus nimfen, Troutmaster, Gammarus Pulex, Buzzers.
Droge vliegen:
Sansedge, Cinnamon sedge, Elk Hair Caddis, Blue Winged Olive, Rusty spinner,
Goddard emerger, Ecdyonurus, Mieren = Ants, Heptagenia Sulphurea, Black Gnat,
Beetles (Foam), Daddy-Long-Legs, Hoppers.

AUGUSTUS betekent net als in de maand juli vakantie en vaak lage waterstanden.
Vis vooral in de avonduren met dunne tippets en kleine imitaties. Je kan het s”morgens
vroeg eens proberen met kleine nimfjes op zicht. Vis vooral de beschaduwde plekken af.
Vis liever niet in de volle zon.

Nimfen: Zie de maand juli.
Droge vliegen:
Sansedge, Cinnamon sedge, Elk Hair Caddis, Goddard sedge, Thorax bwo, Red spinner,
Heptagenia Sulphurea, Black Gnat, Daddy-Long-Legs, Mieren, Caenis

WELKE VLIEGEN ZAL IK MEENEMEN ?
In mijn vliegendozen zitten minimaal de navolgende vliegen om mee te vissen
gedurende de zomermaanden:
Spanish Caddis = speciale sedges # 12-14-16 in de kleuren marron en roux.
Nog wat Meivliegen en div. soorten Olives, w.o. Eph.Ignita = BWO.
Enkele roodachtige Spents, Caenis en wat kleine Ecdyos nimfen.
Tenslotte grijze en bruine Klinkhamers met een fluo witte parapost (zichtbaarheid) als
ik door wil vissen tot het vrijwel donker is.
Met deze selektie maak je een goede kans op mooie vangsten. Succes !!!
AD HOOGENBOEZEM
Bronnen: Mes boites a mouches, Richard Franck
Matching the Hatch, Peter Lapsley & Cyril Bennett
Het Franse tijdschrift voor vliegvissers Peche Mouche
Bescheiden eigen ervaringen

