Visvakantie, Gîte Nouveau Pays te Puy L’Evêque, 12‐19 juli 2014
Drie jaar geleden hebben we Peter en Yvonne gevonden op het internet met karper vissen in de Lot. Het
koppel bestond toen uit mijn vader, zoon Menno en ondergetekende. Dit is zo goed bevallen, dat ik
besloten had om er zeker de komende tijd er weer naartoe zou gaan….
En dan was het eindelijk weer zover, we gaan weer vissen in de Lot bij Yvonne en Peter. Menno was
geslaagd voor zijn opleiding scheepstimmerman en als beloning zouden we gaan vissen in Frankrijk.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Maanden van materiaal uittesten nieuwe spullen kopen, weer met de
favoriete boilies van Riverland baits (is echt een aanrader !!) op pad naar Peter en Yvonne. De
samenstelling van het gezelschap was wel iets veranderd. Petra, Suzan, Koen, Menno en ik. Na een zeer
vermoeiende reis van 20 uur kwamen we aan in Puy L’Evêque. Ondanks de zware reis met zijn vijven in de
auto en compleet volgepakt, was iedereen vol spanning wat die week zou brengen…
Na het heerlijke welkomstdiner van Yvonne, wat speciaal op houten borden werd geserveerd door Peter,
wat later bleek, nog nooit iemand had gehad, werden de visplekken in de Lot gemarkeerd.
Rond 22:00 lag eindelijk alles in het water en de tent waar Menno en ik in moesten slapen stond gereed.
De rest kwam even later ook op de steiger om te kaarten. Dit duurde vaak maar 30 min of de eerste
pieper kwam tot leven en de eerste karper werd geland…

De totale vangst die week waren 10 karpers met gewicht van 10 pond tot 27 pond, en 5 meervallen
waarvan de grootste 1,96 meter deze was zo groot dat we hem niet hebben kunnen wegen, alleen de
lengte hebben kunnen vaststellen, en daarnaast nog heel veel barbelen.

Het weer was geweldig, huis weer perfect, het eten was echt heerlijk en de gezelligheid van Peter en
Yvonne maakt het helemaal compleet. Kortom, een vakantie om nooit meer te vergeten!!!!!
Rik de Droog

