LES TRICHOS

Pardo Sedge
Het kan een magisch moment zijn voor de vliegvisser, die – tegen de namiddag of de
avond - bij zijn rivier aankomt. Een zwerm kokerjuffers, die over het water bewegen als
“schaatsenrijders”. Als ze niet over het water “peddelen” fladderen ze boven het
water en dat is ook een mooi gezicht. Op alle typen rivieren, snelstromend of niet,
maken kokerjuffers voor c. 50% deel uit van het voedsel van onze salmoniden.
Belangrijk genoeg dus, die kokerjuffers.
Een groot deel van de dag blijven zij onopgemerkt en verborgen temidden van de vegetatie.
Aanwezig zijn ze wel, want als je aan wat takken trekt van bomen aan de waterkant
vliegen ze weg. Zij zwermen als regel pas later op de dag uit.
Er zijn meer dan 400 soorten beschreven, maar daar behoeven we ons geen dikke benen
over te maken. Met een viertal kleuren voor de lijfjes komen we een heel eind.
Denk aan grijs, bruin, roodbruin (marron), en (af en toe) zwart.
ZIE VERVOLG HIERONDER

GRANNOM
Vanaf april verschijnt op “mijn rivier” (bedekt met grote rotsblokken en een grindbodem)
als eerste sedge overdag de Grannom of Cul Vert. Het is overigens opmerkelijk hoe lang je
gedurende het seizoen nog met deze sedge door kan vissen.
GRIJZE SEDGE
De Grijze Sedge verschijnt in mei. Als je deze sedge vangt en nader bestudeert zul je zien,
dat de kleur van het lijfje eigenlijk meer grijs bruin is. Het vrouwtje van de grijze sedge
draagt net als overigens andere sedges een eibal.
Let op: de kleur van deze eibal is echter gelig en niet groen, zoals bij de Grannom.
Je kan dus zowel met een groene als met een gelig gekleurde eibal vissen en vangen.
Is de juiste kleur wel zo belangrijk als door sommige vliegvissers en vliegbinders
wordt aangenomen ???
In tegenstelling tot sommige andere kokerjuffers vliegt de grijze sedge zo ongeveer de
hele dag heen en weer. Je kan er dus vrijwel de gehele dag met succes mee vissen.
Je kan als imitatie bovenstaande Grannom gebruiken met of zonder GELE eibal.
Dit is in feite een op onderdelen aangepaste Pardo Sedge / Spanish Caddis.
ZIE VERVOLG HIERONDER

BROWN SEDGE
Als het weer aangenamer wordt, d.w.z. warm, geen regen en wind, verschijnen vervolgens
de bruine/roodbruine sedges. Ik gebruik net als de Franse vliegvissers graag de kleur
marron (kastanje) voor het binden van mijn bruine sedges. Ook een prima kleur
overigens voor het binden van nimfen.
Ik gebruik in de praktijk eigenlijk maar drie soorten sedges, t.w. Grannom, Grijze Sedge en
Brown Sedge. Is een nadere differentiatie noodzakelijk ? Ik weet het niet.
ALGEMEEN
Het is bekend, dat vrijwel alle insecten (Blue Dun misschien uitgezonderd) een hekel
hebben aan (veel) wind en regen en dat geldt ook voor de kokerjuffers. Een feit om
rekening mee te houden.
De levensloop van een kokerjuffer omvat ongeveer een jaar. Laten we zeggen, dat
het stadium van larve tot nimf ongeveer elf maanden duurt. Er blijven dan nog hooguit
enkele weken over voor het volwassen vliegende insect.
TECHNIEK V.D. IMITATIES
Voor wat betreft de technische uitvoering van de imitaties het volgende.
Ik gebruik voor de wat kleinere haakjes # 16-18 een Pardo Sedge / Spanish Caddis met een
vleugel van pardo fibers en een lijfje van condor. Veelal voorzien van een kraaghackle.
Pas voor de verschillende soorten de vlieg op onderdelen aan. Het gaat hier vnl.
om de kleurstelling.
Kies altijd een haak met een zo groot mogelijke gap. Dat verhoogt de haakkans bij
wat grotere vissen. De Spanish Caddis is zonder twijfel al jarenlang “my number one”.

Als tweede keus gebruik ik daarnaast af en toe een kleine licht gekleurde hertenharen
San Sedge met marron kopje. Voor de wat grotere haken # 10-12-14 gebruik ik bij
voorkeur een Goddard Sedge.
HET VISSEN MET DE SEDGE
De Pardo Sedge / Spanish Caddis is een superlichte, fragiele vlieg, die zich prima
laat presenteren met een PARACHUTE worpje. Ik gebruik een leader
van c. 3.00 / 3.50 meter. Bij voorkeur getrokken fabrieksleaders. Natuurlijk is een
goede lijnstrekker noodzakelijk. Soms maak ikzelf in de caravan of aan de waterkant
wat furled leaders. Werkt ook prima.
Het kan zijn, dat de vlieg bij het neer dwarrelen direkt al wordt gepakt door de vis.
Als dat niet het geval is, niet getreurd. Je krijgt nog een paar kansen.
Aan het einde van de drift houd ik de lijn strak en de vlieg verandert daardoor zijdelings
van richting. Vervolgens strip ik de vlieg rustig tegen de stroom in naar mij toe.
Bij voorkeur langs een rotsblok of een ander obstakel. Hij verandert dan eigenlijk van een
droge vlieg in een semi-natte vlieg. Wees niet verbaasd als de vlieg dan alsnog wordt gepakt.
De Pardo Sedge / Spanish Caddis vervolgens met een paar valse worpen droog maken
(gaat prima met de natuurlijke materialen) en opnieuw beginnen. Ik heb (en ik niet alleen
kan ik je verzekeren) met deze taktiek al verrassend veel forellen kunnen vangen.
AD HOOGENBOEZEM
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