Snowshoe SSRF
SSRF is de afkorting voor Snowshoe Rabbit
Foot en is verkrijgbaar in de kleuren natural
cream, light-medium-dark dun, olive rust en
dark.
Het betreft hier de “vette” zoolharen van
het poolkonijn.
De langere haren gebruik je als hackle,
bubbles, vleugels, enz... Het is een goed en
relatief goedkoop alternatief voor cdc en
fijn materiaal voor droge vliegen. Hoewel
de haren van nature wat vet zijn, kan het
geen kwaad ze nog wat in te vetten,
voordat de vlieg gebruikt wordt.
Gooi de onderwol niet weg. Hiervan kun je
fijne dubbing maken. Soms wordt de vraag gesteld, welk haar van de poot het beste gebruikt kan
worden. Een typische (naturel) snowshoe hazevoet kan in kleur variëren van lichtbruin nabij de
hiel/hak tot geelachtig bruin nabij de tenen. In principe kan je alle haar van de voet gebruiken, hetzij
als vleugel, hetzij als een soort dubbing. Echter het beste haar tref je aan nabij de hiel.
Snowshoe wordt door de Amerikaanse binders “poor man cdc” genoemd, maar dat belet mij niet om
het veelvuldig te gebruiken voor droge vliegen en emergers. Wisten jullie overigens, dat je met
snowshoe veel beter small flies kan binden dan met deer hair.
Je kunt beter bij het haar van het pootje komen en meer haaropbrengst hebben als je het pootje
splijt. Daarvoor moet je het volgende doen.
Leg het pootje met de rug/wreefzijde naar boven op een stevig stuk hout en neem een scherm stevig
mes. Als je het pootje in de hand neemt, kun je voelen, dat er zoiets is als een natuurlijke inkeping,
die loopt over vrijwel de gehele lengte van het pootje. Zet het mes achter de tenen op een plaats,
waar je de inkeping al voelt. Tik met een hamer op het lemmet. Als het goed gaat splijt het pootje
van nature op dat punt. Wrik vervolgens de gespleten delen met enige druk uit elkaar. Herhaal zo
nodig de handelingen met mes en hamer. Als je voorzichtig te werk gaat, zal het best wel lukken.
Ik heb hieronder een SSRF emerger opgenomen,
waarbij snowshoe een prominente rol speelt. Best
wel aardig om eens na te binden. Onder mijn vliegen
staan er nog meer.

