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HAAK: Varivas 2200 BL # 10 

BINDDRAAD: Sheer 14/0, cinnamon 

LIJFJE/THORAX: Fly-rite 17. Golden Brown 

EXTENDED BODY: Raffia, cinnamon 

VLEUGELTJES: Whiting, grizzly hackle tips 

DEKSCHILD: Razor foam, tan 

POOTJES: Veniard sili legs, pumpkin barred 

OOGJES: Mono eyes x-small, black 

 

TOELICHTING 

 

Langpootmuggen, Crane Flies of Daddy-Long-Legs (Tipulidae) komen algemeen voor. 

De lijfjes varieren in lengte van 5-30 mm en de vleugeltjes van 15-65 mm.  

De LPM verschijnen in juni/juli en zijn frekwent aanwezig gedurende de maanden juli, 

augustus en september. In oktober kunnen we incidenteel nog hatches verwachten, die wel 

wat lijken op die van meivliegen.    

Langpootmugen zijn gebrekkige vliegers, die op warme, winderige dagen nogal eens in het 

water belanden. Zij vormen dan lekkere hapjes voor de enthousiaste forellen. 

 

IMITATIES 

 

Ik heb in de loop van de jaren al heel wat verschillende bindpatronen gebonden, maar 

uiteindelijk blijft er EEN favoriet over. Deze imitatie bevalt mij prima, vooral ook omdat 

deze zo lekker slank is. Zo ziet het echte insect er bij benadering ook uit.  

Andere imitaties vind ik te “bulky”. 

 

De pootjes worden veelal geknoopt uit fazantfibers en daar is niets mis mee, maar ik geef  

toch de voorkeur aan “rubber legs”. Die veroorzaken meer aktie in het water.  

  

Voor extended bodies worden uiteenlopende materialen gebruikt. Dubbing, hertehaar, 

chenille, foam, enz. enz.. Ik heb ze allemaal gebonden en een ieder heeft zo zijn voorkeur.  

Als extended body prefereer ik geknoopte raffia. Ga maar na. Met raffia krijg je een super-

licht, slank lijfje, dat prima drijft en er ook nog eens heel natuurlijk uitziet. Met een viltstift 

kleur ik de body cinnamon. 

 

HET VISSEN 



 

Ik moet bekennen, dat ik zelf niet zo vaak met de LPM vis.  

 

Kan er dus geen verstandig woord over zeggen. Ik ken wel vliegvissers, die op zonnige 

nazomer dagen de LPM op “stilstaand reservoir water” gebruiken. Ze laten deze dan vrijwel 

roerloos op het water liggen, totdat een “cruise around” forel deze pakt. Ik heb op deze wijze 

ook wel eens succes gehad maar dan toch meer met grote kleurige foam hoppers. 

 

Ervaren vliegvissers hebben mij geadviseerd mijn Stroft monofil te ontvetten voor het  

vissen. Waarom ? Vooral in kalm helder stilstaand water is “onzichtbaarheid” van je  

monofil belangrijk. Natuurlijk is geen enkele monofil echt onzichtbaar. Maar dit terzijde. 

 

Ik ben geen echte reservoir visser, en vis vrijwel uitsluitend op stromend water, maar ook  

dan kan het opvolgen van dit advies nuttig zijn. 
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