
VLIEGVISSEN IN JULI DOOR AD HOOGENBOEZEM 

 

Lang leve de vakantie, maarrr.......het vissen in juli levert ons vliegvissers ook de nodige ongemakken 

op. Soms last van kajakkers, bbq, lawaai. In het kort gezegd elk denkbaar overlast aan het water. 

Gedurende een groot gedeelte van de dag verlaten met name de grote(re) forellen hun 

schuilplaatsen niet. Je kan dan eens proberen te vissen in de schaduw onder de bomen en struiken. 

Soms liggen de vissen in diepe schaduwrijke pools. Maar in de loop van de namiddag en de avond 

wordt het rustig aan het water (de herrieschoppers zijn weg) en met name de forellen komen te 

voorschijn. De Fransen spreken over < coup du soir >  

De "sterren" onder ons vissen overdag op zicht. Ik ben daar zelf beslist niet goed in ! Waar vissen we 

mee ?  Je kan het eens proberen met een verzwaarde vlokreeft, een killer bug of met nimfjes met 

een goudkopje. Kies voor de vlagzalmen kleinere haken.  

Vissen met de droge vlieg kan uiteraard heel goed. Ik zou in ieder geval zeker kiezen voor de BWO, 

sedges met hertenhaar en CDC vliegen. Ik heb in de zomer vrijwel altijd ook wat Caenis imitaties bij 

me. Als regel typisch insecten voor de zomermaanden. 

Natuurlijk komen er in JULI tal van insecten voor. Vrijwel alle insecten kunnen met imitaties, zowel 

DROOG als NAT, worden bevist. 

 

BWO PARA - Gebonden en Foto - Ad Hoogenboezem 

 

INSECTEN 



Ecdyonurus (March Brown)                                         Overdag 

• Baetis Rhodani                                                 Stortbuien, koud weer  

• Baetis Scambus (Small Dark Olive)           Laag water 

• Baetis Fuscatus (Pale Watery)                    Avond 

 

Ephemerella Ignita (BWO)                                            Avonden (vochtig) 

Ephemera Danica (Mayfly)                                           Overdag 

Sialis Lutaria (Alder)                                                       Zonnig, op de biezen (plant) 

Rhyacophila Dorsalis (Sedge)                                       Avond 

Heptagenia Sulfurea                                                      Komt sporadisch voor 

Langpootmug (Tipulidae)                                             Onder de bomen 

Leptophlebia (Claret Dun)                                            Namiddag en avond 

Cleon Dipterium                                                             Daglicht (helder) 

Procleon Bifidum                                                            Droge planten  

Caenis 

 

 

• Vooral de nimfen gebruiken ! 

 

Denk er aan, dat je imitaties van MUGGEN en VLOKREEFTEN vrijwel altijd kan inzetten. Muggen 

vooral ook in de reservoirs. Muggen en vlokreeften komen het gehele jaar voor ! Zorg, dat je de 

imitaties bij je hebt ! 

 

Veel succes, Ad Hoogenboezem 

 

p.s. Voor opmerkingen, aanvullingen, e.d. houd ik mij aanbevolen ! 

  


