ZOMERTIJD

In de zomer kunnen we, tot op zekere hoogte, “spelen” met de zon en de
omgevingstemperatuur. De relatief koele ochtenduren zijn geschikt om de
forellen op te zoeken. We kunnen dan proberen ze op zicht te vangen met
een kleine nimf. Werk voor specialisten. Daar ben ik zelf trouwens niet
zo bedreven in !
Als de zon overdag het laag staande water (te)veel opwarmt zullen de forellen
zich terugtrekken in hun schuilplaatsen. Ik ga dan vaak helemaal niet vissen
of ik stop er al snel mee.
Aan het einde van de dag – late namiddag en avond – ga ik altijd vissen, omdat
dan de kansen op vangsten toenemen. De forellen verlaten dan weer hun
schuilplaatsen en gaan azen tot de nacht valt.
Vliegvissers uit Nederland komen soms EEN dag vissen in de Ardennen en
gaan dan b.v. tussen vier uur en half vijf weer naar huis. Zij moeten immers
nog een aardig eindje rijden. Morgen weer werken !
Zij zijn soms verbaasd, dat ik pas ga vissen, als zij naar huis toe gaan.
Na enige uitleg van mijn kant begrijpen ze het meestal wel.
Ik begin in de regel te vissen met sedges met bruinkleurige lijfjes. Haakjes # 14-18.
Als dat niet lukt nog eens goed kijken of er soms op iets specifieks geaasd wordt.
De “beste” omstandigheden om te vissen in de zomer zijn tevens de gevaarlijkste.
Bewolkt en een opkomend onweer. Je hebt dan alle kans om te vangen.
Maar let op ! Ga op tijd uit het water. Ieder jaar vallen er slachtoffers.
Zelf ving ik – laat op de avond, het werd al donker - tijdens een naderend onweer
op de Ambleve mijn tot nu toe grootste vlagzalm. Mooie vangst, maar wel link !
Eigenlijk tweemaal link, omdat ik viste nabij een aantal bomen, die door bevers
vrijwel waren doorgeknaagd. Zij stonden op omvallen !

Tot slot. Als jullie rekening houden met de bijzondere omstandigheden, die in
de zomer kunnen heersen, kan je best leuk vangen.
Veel succes !
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