Vakantie aan de Lot 2012
op zaterdag 21 juli aangekomen in de gite bij Peter en Yvonne,
Net zoals vorig jaar werden we hartelijk ontvangen en kregen we een drankje
aangeboden op het terras.
De rivier lachte ons onder een stralend zonnetje weer toe.
Toch besloten we pas op maandag de hengels te water te laten.
Uit ervaring van vorig jaar wist ik dat vooral de barbeel en kopvoorns snel aan de
haal gingen met de boilies, dus had ik dit jaar 32 mm boilies meegebracht.
Ik besloot om dit jaar alles in te zetten op 1 stek: recht vooruit naar de overkant
richting steiger. Enkele meters uit de kant is een diepere geul die van +/- 2,5 m naar
+/- 3,4 m overloopt. Na 3 avonden nog geen aanbeet te hebben gehad besloot ik
een hengel op meerval uit te zetten. Hiervoor gebruikte ik een karper montage
maar met een rig van 80 cm lang en een voorn van +/- 25 cm als aas. En ja hoor: op
dag 5 ging de beeper van de meerval hengel loeihard af. Ik wist meteen dat het om
een mooie en dus sterke vis zou gaan. Ik nam het landingsnet en sprong meteen de
roeiboot in.
Voor ik het besefte zat ik midden op de rivier zo’n 100 m van de steiger. De dril
duurde zo’n half uur, maar dan begon het pas! De vis kon niet in mijn landingsnet!
Het duurde nog zo’n 15 minuten voor ik de staart van de vis in het net kreeg, de kop
eerst lukte immers helemaal niet. Steeds opnieuw schoot de vis terug de diepte in.
Daar het reeds volledig donker was geworden op de moment dat ik de vis kon
scheppen, had ik eigenlijk nog geen idee van hoe groot de vis nu precies was.
Eens de vis in het net lag voer ik met gebruik van de electro-motor terug naar de
steiger.
Het werd een hele klus om het monster op de steiger te krijgen, maar dit was dus
het resultaat:

Na enkel mooie foto's ging deze prachtige vis terug het ruime sop in.
Ik besloot het hierbij te laten die avond. De spieren in mijn armen waren best vermoeid en de
adrenaline raasde nog een half uur lang door mijn aderen. Het was tijd voor een lekker glaasje
wijn. Helaas kreeg ik de volgende dagen nog steeds geen karper op mijn stek. Ik besloot dan
toch maar met kleinere boilies te gaan vissen. En ja hoor, de barbelen kwamen vlotjes in het net.
Van uit Puy l’evêqeu maakten we enkele leuke uitstapjes:
Een dagje Cahors. Leuke markt, fijne terrasjes, mooie wandeling langs de Lot.

Een namiddag aan het meer nabij Moncuq is een aanrader om met de kindjes heen te gaan

Rocamadour is heel gezellig om eens te kuieren in de kleine gezellige winkeltjes. Dit is wel
ongeveer anderhalf uur rijden, maar toch te moeite.
In de buurt van de gite kan je prachtige wandelingen maken en wijn chateaus gaan bezoeken.
Om lekker te eten hoef je echt niet ver te lopen! De exotische maaltijden die Yvonne uit de pan
tovert zijn overheerlijk en echt niet duur. Een echte aanrader!!!

In het prachtige stadje puy l’evêque op wandelafstand van de gite kan je heerlijk wandelen en
prachtige foto’s maken.
Peter en yvonne hebben in de gite heel wat brochures van alles wat er in de streek te beleven en
te bezoeken is, zij staan steeds klaar om je bijkomende informatie te geven.
Wij hebben voor een 2e maal ontzettend genoten van deze vakantiebestemming en raden het
elke sportvisser maar ook niet visser aan. De rivier biedt meer dan enkel sportvisserij, je kan
rustig de Lot afvaren met de kano of roeiboot je kan er zwemmen, maar wel opgelet! Af en toe is
er wel sterke stroming. Ook voor het vissen moet je hier rekening mee houden: bij zwakke
stroming viste ik met lood van 180 gram, maar sommige avonden was de stroming veel feller en
gebruikte ik 280 gram. Met een toplood vissen is zeker aan te raden.
Met de vaste hengel kan je hier ook heel wat vangen: zo liep de voorn, kopvoorn, barbeel en
kleine meerval heel vlot binnen. Dit wel pas bij valavond. Overdag was het ook voor de vissen
blijkbaar te heet om in de kant te komen. Hou bij het voederen op de vaste hengelstek rekening
met de stroming! Je voeder komt soms makkelijk een meter verder pas op de bodem zeker
kleine pallets drijven ver af.

Ook ons dochtertje Amélie heeft het fantastisch naar haar zin
gehad.

Bedankt Peter en yvonne !!!
Tot een volgende keer!

