MEIVLIEGEN

Meivliegen zijn prachtige, grote insecten. Afmetingen c. 20/25 mm
voor het lijfje, c. 25/35 voor het staartje en c. 20/25 mm voor de vleugels.
Zij zijn aanwezig van midden mei tot eind juni. Zorg er voor, dat je
gedurende deze maanden imitaties van de mayfly dun en ook de mayfly
emerger (zie onder Mijn Vliegen) in je vliegendozen hebt zitten.
Je zal ze nodig hebben !!!
Tijdens een van mijn vistochten eind mei / begin juni kwam ik in kontakt
met enkele vriendelijke vliegvissers. Man en vrouw waren nog niet zo
ervaren in het vliegvissen en klaagden er over, dat zij met hun meivlieg
imitaties niets vingen. Er waren overigens genoeg meivliegen boven het
water te zien ! Zij lieten mij hun in een winkel gekochte vliegen zien en toen
werd het al snel duidelijk.
Het waren erggggggg grote vliegen met kolossale fan wings en de lengte
van de staarten was om bang van te worden. Het kon niet anders of ze
draaiden als een propeller van een vliegtuig.
Ik gaf ze voor vertrek enkele van mijn Gallica meivliegen en hoop nu maar,
dat ze daarmee meer succes hebben gehad.
Ik heb in de loop der jaren met meerdere imitaties gevist. Met en zonder
extended body. Gebonden met uiteenlopende materialen. Ik weet het maar
al te goed. De vliegen met extended bodies zien er schitterend uit en zijn
erg leuk om te binden. Ik doe het zelf maar al te graag. Al was het alleen maar
voor de show ! Maar eerlijk is eerlijk, als je vis wil vangen vergeet dan de
natuurgetrouwe imitaties. Er zijn betere opties.
De imitatie waar ik de laatste jaren opmerkelijk goed mee vang is een
oudje en dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Het is een Mayfly
Dun uit de beroemde serie Gallica.(Frankrijk). Zij worden gebonden met
lijfjes in de kleuren cream en yellow. Zie foto hierboven !!!
Het door mij aangepaste bindpatroon – met deels moderne materialen :
HAAK: Partridge The Dry, # 10
BINDDRAAD: 12/0 cream en/of yellow
VLEUGEL: Mallard, bruin en/of yellow
STAART: Spinner tails, bruin

RIBBING: Dunne polyfloss, marron
LIJFJE: Fly-rite 12. cream en/of 9. golden yellow
HACKLE: Metz neck brown, natural
Met deze imitatie heb ik steeds enkele uren per dag gevist gedurende de periode
van 14 tot 19 mei 2014. De omstandigheden om te vissen waren uitstekend. Ik ving
in totaal c. 46 forellen, deels > 27 cm. Uitsluitend met droge vliegen en emergers.
Het is niet zo, dat ik uitsluitend heb gevist met bovenstaande meivlieg imitatie.
De overige vliegen waarmee ik heb gevist waren: Spanish Caddis, CDC Emerger,
Reversed Wing Sedge, Kleine Goddard Sedge, Elk Hair Caddis en Yellow May Dun.
Verrassend was ook het verschijnen van de Caenis op 17 mei. Om c. 20.30 uur was
er een hatch. Ik stond er vrijwel middenin. Echter, mijn Caenis vliegjes had ik niet
bij me, dus is het bij observeren gebleven.
De maanden mei en juni blijven voor mij de mooiste maanden om te vissen !!!
AD HOOGENBOEZEM

