HERFSTKALENDER

SEPTEMBER
Na de drukke zomermaanden een laatste, fijne maand om te vissen. Het seizoen sluit
immers eind september. Beste tijd om te vissen ligt tussen 14.00 – 17.00 uur.
Let op. We kunnen natuurlijk nog op speciale trajekten met vergunning vissen op
vlagzalm van oktober tot wel in november.
Voor de specialisten, maarrr…… mij te koud !!!
Waarom is september in de regel een gunstige maand om te vissen ? Daar zijn een aantal
oorzaken voor aan te wijzen. De temperatuur zakt, na de warme zomermaanden met vaak
lage waterstanden. Het zuurstof gehalte van het water stijgt daardoor weer. Tegelijker tijd
neemt de eetlust van de vissen toe. Zij leggen immers reserves aan, om goed op krachten
te zijn voor de paaitijd. Het zal ook niet zo lang meer duren, voordat de vissen
naar hun paaigronden trekken.
Het is voor ons dan ook de laatste kans om nog een mooie, grote forel te vangen op ons
favoriete viswater. Ik kijk dan ook altijd uit naar de maand september. Mij lukt het al
enkele jaren - voor de sluiting - nog een gave forel te vangen van 40 a 45 cm.
Soms met een Baetis Nymph of een Spanish Caddis. De laatste keer ving ik er een
op een verzopen reverse wing sedge.
Je kan zelf eens een poging wagen met de navolgende nimfen en droge vliegen.
Nimfen: Baetis Nymphen (roestbruin en olive), Catgut Nymph (groen),
Pink Pheasant Tail.
Droge vliegen: Black Gnat, CDC Shuttlecock, Iron Blue Dun, Spanish Caddis,
Elk Hair Caddis, Sansedge, Beetles, Blue Winged Olive, Pale Watery Dun,
Whirling Blue Dun Para, Ants, Daddy-Long-Legs, Red spinner
N.B. Gedurende het gehele seizoen van maart tot september kan je goed vangen
met kleine droge grijze en zwarte f-flies en paraduns.
Gebruik bij voorkeur CDC !!!!
Ook kun je het hele seizoen succes hebben met een standaard Olive Dun.
Veel succes !

AD HOOGENBOEZEM

BRONNEN: Mes boites a mouches, Richard Franck
Matching the Hatch, Peter Lapsley & Cyril Bennett
Wondervliegen, Leon Janssen
Peche Mouche
Bescheiden eigen ervaringen.

