
 
VLIEGTIJDEN INSECTEN IN O.M. DE ARDENNEN, EIFEL   “ HATCH CHART” 
 
   mrt apr mei juni juli aug sep okt nov 
Baetis Rhodani           x x  - -  x x - 
(Blue Dun, Large Dark Olive) 
Regenbuien, koud weer   
Rhithrogena Germ. x x - 
(March Brown) 
Overdag 
Ecdyonurus Torrentis                        x 
(Large Brook Dun) 
Ecdyonurus Dispar                                                                x         x 
(Autumn Dun) 
Baetis Muticus x x x    x x 
(Iron Dun) 
Middag, regen 
Baetis Vernus                                     x         x          x          x 
(Medium olive) 
Bibio Johannis  x          -                                              -  
(Black Gnat) 
Bibio Marci   x x  
(Hawthorn fly) 
Meidoorn, haagdoorn 
Brachycentrus Sub x x         
(Grannom) 
Eerste bladeren verschijnen 
Sialis Spp   x x x - 
(Alder vlieg) 
Zon, riet, zwanebloemen 
Ephemerella Ignita   - x x x -           - 
(Blue-Winged-Olive, BWO) 
Vochtige avonden 
   mrt apr mei juni juli aug sep okt nov 
Baetis Scambus  - x x x x - - 
(Small Dark Olive) 
Lage waterstanden 
Rhyacophila Dorsalis  x x x x x x x 
(Caddis/sedge) 
Avonden 
Perla Bipunctata  x x x 
(Steenvlieg, Large Stonefly, la grande perle) 
Overdag 
Ephemera Danica   x x - 
(Meivlieg, Mayfly, green drake) 
Overdag 
Ephemera Vulgata                             x          x          - 
(Meivlieg, Mayfly) 
Heptagenia Sulphurea   x x - - - 
(Yellow May Dun) 
Sporadisch 
 
 



 
 
Centropilum      x x x x x 
(Pale Watery) 
Herfst, najaar 
Coleoptera                                           x         x          x         -          x    
(Beetles) 
Caenis Spp     x          x x - - -  
(Anglers Curse) 
Einde van de dag 
 
   mrt apr mei jun jul aug sep okt nov 
Leuctra       x x x x 
(Willow Fly) 
Wilgen, stenen 
Fourmis       x x 
(Mieren) 
Warme avonden, regen 
Tipulidae      - x x x - 
(Langpootmug) 
Onder bomen en begroeiing 
Agrionidae (Juffertjes)                      x          x          x          x          - 
Blauwe waterjuffer 
Leptophlebia    - x - - 
(Claret Dun) 
Namiddag, avonden 
Baetis Fuscatus   x x - - x x         x 
(Pale Watery) 
Avonden 
Cleon Dipterium    x x x x x 
(Haftje) 
In het volle licht 
Procleon Bifidum   x x x x x 
(Haftje) 
Weilanden 
Baetis Niger   - x -          -           -  x x  
(Iron Blue Dun) 
Tussen de middag, regenachtig 
Halesus Radiatus                                                                               x 
(Caperer) 
Limniphilus Lunatus                          x          x         x          x          x 
(Cinnamon) 
Centroptilum Luteolum                      x          x         x          x 
(Small spurwing) 
Chironomidae Spp      x x x x x x x x x 
(Muggen, Midges) 
Gehele jaar 
Gammarus                   x         x          x          x         x          x          x          x          x 
(Freshwater Shrimp) 
Gehele jaar 
 
X = regelmatig voorkomend 
-  = incidenteel voorkomend  



 
 
TOELICHTING 
 
Ongetwijfeld zullen er vliegvissers zijn, die met vertwijfeling bovenstaande 
opsomming hebben gelezen. Moet ik nu al deze variaties gaan binden en er 
ook nog mee gaan vissen, zullen zij zich afvragen. Ik dacht het niet !   
 
Opgemerkt moet worden, dat – naar veler ervaring – ook met niet-specifieke 
imitaties het gehele jaar door vis gevangen kan worden. Neem niet teveel 
vliegendozen mee !!!   
Gebruik voor algemeen gebruik droge vliegen in de vorm van F-flies of Paraduns 
met CDC in de meest voorkomende kleuren en maten.  
Gebruik vooral CDC, omdat de vangsten met dit materiaal significant beter zijn. 
  
Beperk je v.w.b. de nimfen tot PTHE, d.w.z. fazantestaart en GRHE hazeoor.  
Deze nimfen kun je naar wens verzwaren met lood en/of (goud/zilver/koper) kopjes. 
Bind ze in verschillende haakgrootten, uitvoeringen, en kleuren.   
 
Denk er ook aan, dat vissen op sommige insecten minder azen dan verwacht. 
Een voorbeeld. Sommige waterjuffers vliegen rond van mei tot augustus, prachtig  
om te zien, maar er wordt door de vissen toch niet zo vaak op geaasd ! 
 
Met onaanzienlijke zwarte en grijze vliegjes daarentegen kan je het gehele 
jaar vangen, omdat de vissen daar graag en veel op azen. 
Probeer maar eens een kleine F-fly of Paraduns met vleugeltjes en lijfjes van 
zwarte of grijze CDC.        
 
Let op: 
 
De bovenvermelde tabellen zijn niet meer dan een POGING om te proberen  
GLOBAAL de vliegtijden van enkele min of meer algemeen voorkomende insecten  
weer te geven, dus meer om de gedachten te bepalen. De overzichten hebben geen 
absolute waarde. Het ligt voor de hand, dat eigen ervaringen tot andere uitkomsten  
kunnen leiden. 
     
Hieronder volgt een opsomming van algemene en meer specifieke vliegen, 
die door vliegvissers regelmatig gebruikt worden in het kader van 
“MATCHING THE HATCH”   
 
Sawyers Pheasant Tail, Goddard Emerger, Kites Imperial, PTHE Nymph,  
Adams, Parachute Adams, Olive Dun, March Brown Nymph, CDC March 
Brown Emerger, March Brown, Hares Ear F-Fly, Lunns Particular,  
Dark Olive Hatching Sedge, Grannom, Sedge Pupa, CDC Brown Caddis,  
Troutmaster, Rust Caddis, Goddard Caddis, Gammarus, Killer Bug, Hawthorn,  
Black Gnat, Bloodworm, Buzzers, CDC Shuttlecock Buzzers, Iron Blue Dun,  
Last Hope, Pale Watery, Mayfly Nymph, Grey Wulff, French Partridge Mayfly,  
Yellow May Nymph, Sulphur Emerger, Yellow May Dun,  Greenwells Glory,  
BWO Thorax, Rusty Spinner, Peeping Caddis, Klinkhamer Grey Emerger,  
Walkers Sedge, Cinnamon Sedge, ElkHair Caddis, Caperer, Red Spinner,  
Pond Olive Nymph, Foam Beetles, Coch-y-Bonddu, Corixa, Marabou Damsel Nymph, 
Braided Butt Damsel, Sherry Spinner, Orange Quill, Black Ant, Cinnamon Ant, 
Real Daddy, Olive Hopper, Parachute Hares Ear, Tups Indispensable,  
Grey Goose Nymph, Gold Ribbed Hares Ear, Spiders, Fry en Lures. 
 



 
 
Keuze genoeg lijkt me !      AD HOOGENBOEZEM  
 
BRONNEN: Richard Franck, Mes boites a mouches pour la pêche 
                      en riviere et en reservoir. 
                      Peter Lapsley & Cyril Bennett, Matching The Hatch. 
                      Pat O”Reilly, Matching The Hatch 
                      Leon Janssen, Wondervliegen.   e.v.a. 
                      Bescheiden eigen ervaringen 
 
 
 
 
 
 


