Probeer eens een ratje of muis
Geschreven door Carlo Rutjes
zaterdag 05 december 2015 23:58 - Laatst aangepast zondag 06 december 2015 00:03

Je kent ze wel die foto's en verhalen van snoeken die niet alleen vis eten maar ook kikkers,
eendekuikens, meerkoeten en ratten.

De prachtige vliegvisfilm Once in a Blue Moon heeft mij eerder al geinspireerd om met
muisimitaties aan de oppervlakte te vissen op de eemhof en de Ronde Bleek. Dat leverde mij
een hoop aanbeten en geweldige momenten op van dikke vissen die er met grote boeggolven
op klappen. Ik heb zo eens een stuk of dertig aanbeten in een uur weten te krijgen op de grote
vijver in de Eemhof. Ik ving er echter maar twee waarvan wel mijn enige bruine forel ooit daar.
Ook in Duitsland bij Wagner deed het kleinste muisje in de foto het op de bruine forel. Maar ik
moet er wel bij zeggen dat op dat moment de vis ongeveer alles pakte wat je er aan hing.

Het binden is wel een tijdrovend klusje en het is belangrijk al dat hertehaar goed aan te duwen
zodat je een egaal en compacte vacht krijgt. Met mijn nieuwe 'hair packer' of in het Nederlands
'haar aanduwer', waarvan ik vandaag de laatste bij Temming heb weggegrist, lukt dat een stuk
beter. De grote vlieg op de voorgrond is mijn eerste poging ermee. Ik zit nog steeds te broeden
op een mooi groot ratten-patroon voor de snoek. Sommigen bindpatronen voor muizen zijn zo
mooi dat het lijkt alsof ze zo de kaas van je brood eten. Maar de meeste daarvan zijn me te
klein of niet beweegelijk genoeg. Als er iemand nog een mooi patroon weet dat groot,
natuurgetrouw en beweegelijk is, dan houd ik me aanbevolen.
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