
                        BLUE  DUN 
 

 
                      Gebonden en foto: Ad Hoogenboezem 
 

 
          HAAK: Varivas 2200 # 14 
          BINDDRAAD: Benecchi 12/0, grey 
          LIJFJE: Reigerfibers 
          VLEUGEL: CDC natural grey 
 
TOELICHTING 
 
De Baetis familie is een van de belangrijkste voor de vliegvisser. Ga maar na. 
Baetis Fuscatus, Baetis Rhodani, Baetis Scambus, Baetis Vernus, enz. enz. 
De meest bekende is waarschijnlijk de Baetis Rhodani (Large Dark Olive) 
Deze verschijnt al vroeg in het seizoen en is ook in het najaar nog aanwezig.  
Je kan er overigens een groot deel van het jaar mee vissen. Het ligt voor de hand, 
dat de meeste binders het lijfje automatisch vervaardigen in de kleur dark olive. 
Gelet op de naam is dat ook niet zo gek. Zij gebruiken b.v. dubbing  
van Fly-Rite nr. 3. Dark Olive, BCS 30. Is dat dan onjuist ?  Nee, zeker niet,  
maar dan wordt wel voorbij gegaan aan het feit, dat deze kleur uitsluitend geldt 
voor het IMAGO. 
 
BLUE DUN 
 
Ik vis zelf graag met de Blue Dun, maar zelfs bekende vliegvissers/schrijvers  
negeren soms het feit, dat DUN = sub-imago betekent. Dus een Blue Dun is het 
sub-imago van de Baetis Rhodani. De dun binden in de kleur olive is feitelijk  
onjuist, omdat deze een andere kleur heeft. We dienen te kiezen uit grijs,  
blauwgrijs of donkergrijs. Natuurlijk niet in de kleur blauw, zoals sommigen  
nog steeds denken !  Ik gebruik voor het lijfje graag reigerveren of dubbing  
van mol natural. In de oudere bindpatronen worden deze materialen al genoemd  
en deze werken in de praktijk nog steeds uitstekend. 
 
 
 



 
 
Ik heb met de Blue Dun al menig visje gevangen !!! 
 
TECHNIEK 
 
Over de Varivas haken heb ik al eens wat geschreven. Ik gebruik ze graag 
bij droge vliegen. De Benecchi binddraden zijn uitstekend. 
 
VLEUGEL 
 
De veertjes van CDC natural grey bind ik als vleugeltje in ZONDER stem. Ik heb  
hiervoor in het verleden meerdere technieken gebruikt. Eerlijk gezegd was ik daar niet  
echt tevreden mee. Totdat het Expert tooltje van Vosseler verscheen. Hiermee kan 
je op eenvoudige wijze perfekte vleugeltjes maken van losse cdc fibers, en vrijwel 
zonder verlies aan duur materiaal ! 
 
Als je voldoende fibers gebruikt en deze op de juiste wijze inbindt, d.w.z. naar voren  
achter het haakoog, en vervolgens terugklappen en vast zetten, heb je de extra  
stijfheid van de stems naar mijn mening niet echt nodig. Voorts krijgt de vleugel 
automatisch de door mij gewenste stand. In deze uitvoering is de vlieg zo licht  
als een veertje !  
 
IMPROVED F-FLY 
 
Hoewel ikzelf andere technieken gebruik dan Hans, moet je beslist eens kijken  
op Youtube. Zoek naar de Improved F-Fly van Hans Weilenmann.  
Bind deze vliegen in grijs, zwart, bruin en olive en naar keuze op b.v. haakjes  
16 tot 20. Je kan met dergelijke droge vliegen het gehele jaar door succesvol vissen.  
Aanbevolen ! 
 
AD HOOGENBOEZEM 
 
 
 
 
 
    
    


