Naar startpagina van vakantiewoning / gîte aan de rivier de Lot in Frankrijk

Vakantie aan de Lot 2013
op zaterdag 6 juli kwamen we aan bij de Peter en Yvonne,
We waren voorzien van 25kg boilies waarvan 20kg gemaakt uit (Robin Red van Hait’s, Cls, aminol,
betaine, proteïne extracten, crab, kruiden enz…) en 5kg (zelfde soort) met extra bloedworm die ons
hopelijk een mooie meerval zou opleveren. Ook hadden we 50kg maïs besteld en 6kg tijgernoten mee
(hiervan werd slecht een (heel) klein deel gebruikt).
Wij visten met het systeem om geen lijnen meer in te werpen na 22u30 om onze nachtrust toch een
beetje goed te houden. (dus geen lijnen meer inwerpen als er een vis op gevangen werd/vis in gezwommen/valse run….)
Tijdens deze reis hebben we slechts 4 gebroken (onder)lijnen gehad waarvan één hoogstwaarschijnlijk
een meerval was. Ook hadden we één karper die losschoot vlak bij de boot.
Zaterdag
Na een lange treinreis waren we eindelijk gearriveerd in Cahors waar mijn ouders (die al ter plaatse waren)
ons kwamen ophalen. Rond 7uur kwamen we aan bij onze stijger, we besloten om er meteen aan te
beginnen en elke nacht die we hadden te benutten. Rond 10uur waren we klaar om te beginnen vissen.
Er was geen tijd meer om te pijlen enz. dus gokten we maar wat waar we de lijnen gingen leggen voor
de eerste nacht en voeden we maar kleine hoeveelheden. (enkel boilies, de maïs was nog maar 3uur aan het weken en de
tijgernoten nog maar 24uur).

Rond 3u30de eerste run dit was op de hengel die op ongeveer 10meter van de overkant lag. We
sprongen in de boot en haalden een extreem sterke 14pond karper boven na een strijd van 20min. Als
zo’n “kleine”vis al zo’n strijd kon leveren wat zal een 10kg+ dan geven dachten we of was dit een
uitzondering? (later bleek dat deze vis extreem sterk was voor zijn grootte maar de kanjers mogen ook niet onderschat worden)

Zondag
De zondagmiddag hebben we enkele uren bezig geweest met pijlen, wat vooral opviel: de bodem was
vlak, BEHALVE EEN STROOK AAN DE OVERKANT. Hier ging de rivier van 4meter naar 3‐2 meter diep in
maar enkele(1‐4) meters (in de breedte). Dit was ongeveer op 10 meter van de overkant op sommige
plaatsen 5 op sommige 15. De discussie over waar we de lijnen gingen droppen de komende week was
dus volledig onnodig.
Toeval of niet maar het was op deze strook dat we de 14ponder van gisteren hadden gevangen.
De maïs was nog niet zacht genoeg naar onze mening na 24uur weken dus we wachten maar nog een
dag en voerden dus weer met boilies en tijgernoten, nu iets meer en gerichter. We strooiden van de
overkant tot ongeveer 20 meter van de kant dit ongeveer 10meter naar links en 50 naar rechts
(rekeninghoudend met de stroming, als je lijn teveel naar de stroming toe ligt krijg je natuurlijk meer valse biepjes) om de
voorbijtrekkende (groepjes) karper op de stek te houden. Om 18uur begonnen we te vissen deze keer
alle haken op een lijn. (natuurlijk op deze strook)
Om 20u10 vlak voor het overheerlijke welkomsdiner (dat we gingen nemen om 8u15) was het zover, we moesten
de boot weer in. Deze vis was overduidelijk sterker dan de eerste. We dachten eerst dat het een
meerval ging zijn door zijn kracht. Maar al vlug bleek het een mooie schubkarper te zijn (je kan de vissen hier
al op 1‐2meter diep zien door het heldere water). Deze vis werd geland na 35 minuten op een 3lb hengel alweer een
supersterke vis dus.
Ondertussen waren Peter en Yvonne al komen kijken waar we bleven voor het diner. Nog eens bedankt
voor het lange wachten hier Peter en Yvonne. De meter bleef staan op 34pond, een fantastische “start”
voor deze week. Hierna gingen we met een blij gevoel gaan genieten van het Indonesische diner bereid
door Yvonne. (mag je niet missen)

Maandag
De maandag was de maïs klaar en na het koken werd deze gebruikt (10‐15kg). We voerder opnieuw
dezelfde strook af en ongeveer in het midden een 2e strook die er loodrecht opstond tot aan onze kant.
(Om zo de voorbijtrekkende vis te stoppen)
De bieper ging rond 20uur weer af, jammer genoeg was dit een barbeel. Vervolgens moesten we nog
twee maal opstaan voor een brasem en een barbeel. We hebben hierna nooit meer met maïs gevoerd
omdat dit teveel witvis aantrekt, waarvan er een hele hoop op deze rivier zit.
Voeren met maïs is dus geen goed idee als je een beetje nachtrust wilt. Onze mening is dat je enkel
moet voeren met maïs als der karpers zich niet laten zien. (witvis trekt namelijk karper aan)
Rond 4u30 kwam de volgende run. Nu hadden we iets meer geluk na 10minuten lag een mooie 23pond
karper op de onthaakmat. Alweer een geslaagde dag.

Dinsdag
We schakelden terug over naar voeren met boillies en beperkt met tijgernoten, dit leverde ons het
beste resultaat op.
Om 3u30 ging deze bieper af en na 10‐15min lag er een opnieuw een schub op de onthaakmat. Deze
woog 25pond. Deze karper zat al even op onze voerplek. (dit was te zien aan zijn lozing op de mat)

Woensdag
Onze techniek bleef dezelfde en als al de vorige dagen. De bieper ging weer af, nu rond 00:15 dus we
waren er vlug bij.
Na 15‐20min lag opnieuw een schub op de mat. Dit was een prachtige vis, kort en dik met een gewicht
van 29pond.

Donderdag
Rond 18uur hadden we een run we sprongen in de boot na enkele minuten zagen we al dat het opnieuw
een schubkarper was, deze schoot jammer genoeg los.
Het had geregend verder op de lot dus de stroming was plots (rond 20uur) veel sterker dan in de eerste
dagen. Het was dus onmogelijk om de lijnen aan de overkant te leggen (zelf met 284gram grippa lood). Deze dag
visten we de eigen kant af met (extreem) weinig voeren omdat de stroming waarschijnlijk wel zou
verminderen en we geen vis naar de verkeerde kant wilden lokken voor de volgende dagen, echter
zonder succes.

Vrijdag
De stroming was sterk verminderd en we legden de lijnen weer aan de overkant (dit wel met zwaar lood omdat
de stroming nog niet volledig weg was en er dus nog veel vuil voorbijkwam wat de lijnen verzwaarde).

Onze techniek bleef dezelfde.
Rond 23u30 vingen we een kleine marmerkarper, een kleine karper maar toch een leuke vangst.
Om 3u ging de volgende bieper af deze keer werd een prachtige schub geland met een witte schijn en
een gewicht van 37pond.

Zaterdag
Het was onze laatste avond vissen, zondagmorgen moesten we terug naar huis.
We hadden nog steeds geen meerval gevangen dus werd het stilaan tijd om onze boillies met extra
bloedworm in te zetten.
En ja om 21u was het zover de bieper ging loeihard af we hadden een keiharde run, we sloegen aan en
de slip sloeg toe maar het was net of die nog open stond . Deze vis trok de draad razendsnel van de
spoel. We gingen de boot in met de slip keihard anders zwom deze vis recht de takken in, hier heeft de
kracht van shimano (die wel wat kraakte) ons gered. Al vlug wisten we dat dit geen karper kon zijn. Toen we
de vis eenmaal zagen door het heldere water wisten we dat het een grote meerval was.
De strijd van deze gigantische vis duurde niet extreem lang maar was wel extreem krachtig. Na wat
sleuren kregen we de meerval in de boot en op de stijger. Deze vakantie was meer dan geslaagd.

Tips:
‐ pijl goed voor je begint

‐ voer verstandig met maïs (en tijgernoten) als je wat nachtrust wilt
‐ De motorboot is extreem handig (zeker bij het landen van grotere vissen en uitsmijten bij stroming (zware loden))
‐ Een leadcore/tube kan zeker geen kwaad (als je zonder voorslag vist)
‐Neem voldoende ZWAAR (top)lood mee (met grip) (lood tot 250‐350gram)
‐Voer niet (te)veel als het niet nodig is
‐Laat je voerboot maar thuis (motorboot/stroming)
‐vrij lood levert voor ons de dikkere (en schuwere) karpers op (wegens stekdressuur)
‐houd je haken scherp/twijfel niet om je onderlijn te vervangen
‐zorg dat je zeker vist tussen 19u‐21u en tussen 0u‐5u
‐(tijgernoten ‐ 2 (kleinere)karpers)‐(2boeillies op de hair ‐ 2karpers+meerval)‐(snowman ‐ 3karpers)
‐ver geet je toploden zeker niet als je tussen 09u en 20u wilt vissen (grote touristenboot/kajaks)
‐ een iets zwaardere hoofdlijn kan geen kwaad (vissen zijn hier extreem sterk)
‐ 2.75‐3.5lb hengels zijn aan te raden
Bedankt voor de supervakantie Peter en Yvonne

