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Het was elf oktober toen we de auto in gingen laden, en die nacht zouden wij vertrekken richting
Frankrijk. Wat later bleek een schitterend land te zijn, maar daar wisten wij tot toen niks van af. De auto zat
tot de nok toe vol met visspullen en voer, voor de kleren was er alleen plek in de dakkoffer. Eenmaal in Puy
l’eveque aangekomen kijken we onze ogen uit, we staan op het pleintje waar ook de markt word
gehouden. Daar is het uitzicht over de rivier gigantisch, en de rivier ziet er rustig uit met hier en daar
overhangende bomen en wat bomen in het water. Als we bij het huisje aankomen gaan we eerst de auto
uitladen en alles naar de stijger brengen. Al snel vaar ik met mijn rubberbootje over
de rivier op zoek naar mooie stekken en om er al de nodige kilo’s voer erin te gooien.

Aan het einde van de middag kom ik pas voor het eerst in de gîte en dit blijkt er piekfijn uit te zien. Mijn
kleren liggen al op de kamer, want mijn vader, opa en oma hebben het huisje al ingericht. De komende
nacht eerst even goed uitrusten en dan morgen (zondag) beginnen we met vissen. Na heel de dag geen
aanbeet te hebben gehad komt ‘s avonds de eerste aanbeet. Een mooie schub van 20 pond, zo sterk heb ik
een vis van dit formaat nog niet meegemaakt!

De volgende ochtend werd ik uitgerust wakker, dit wil wel zeggen dat ik die nacht verder geen run meer
heb gehad. Jammer maar vanavond weer een kans, en nadat ik alle hengels heb uitgevaren die avond krijg
ik rond half tien een run. Dit word een lang gevecht want mijn lijn raakt verstrikt in mijn marker en dit zorgt

voor een hoop gedoe. Maar ik land de vis en het is wederom een mooie schub van 20 pond.
Nadat ik de hengel weer opnieuw heb uitgevaren krijg ik weer een aanbeet op deze hengel, de top buigt
ver door gevolgd door een paar piepen. Ik dacht eerst hmm.. een brasem, maar als ik de boot in stap voel ik
dat het geen brasem is. Na een spannende dril van 25 minuutjes en een stuk of 5 pogingen om de vis te
scheppen zit de vis in mijn net. Als ik hem in de boot leg en terug vaar zie ik dat dit wel eens een nieuw
persoonlijk record kan zijn. En eenmaal terug op de stijger wordt mijn vermoeden bevestigd. 38 pond rivier
power!

Na deze vangst is mijn vakantie al helemaal geslaagd! En vaar deze hengel dan ook niet opnieuw uit. Maar
mijn vader en opa zijn hier gekomen voor de meerval(en ik hoop stiekem ook om er nog een te vangen).
Maar de meerval hengels zijn verdacht stil. En ik denk dat het rond de klok van kwart voor 5 is als mijn
karperhengel met een dubbele 24mm scopex‐boilie als een gek begint te krijsen. Hup meteen weer de boot
in en het gevecht kan beginnen, de eerste 15 minuten word ik mee stroom opwaarts genomen en krijg hem
geen cm omhoog. Daarna weer een stuk stroom afwaarts en op een gegeven moment zelfs mee onder de
brug door. Langzaam maar zeker komt de vis cm voor cm omhoog, en mijn vermoeden wordt bevestigd, ik
zie dat ik met een heuse meerval te maken heb. Alleen ik ben in m’n eentje in de boot en het word dus
lastig om de vis de boot in te krijgen. Ik ben wel voorbereid met een handschoen om hem in zijn bek te
pakken, maar hoe krijg ik de vis voor mijn neus zodat ik hem kan pakken en met een hengel van 3.60m in
m’n andere hand. Ik heb door dat dit niet gaat werken, ik leg mijn hengel neer en pak mijn lijn met mijn
handen vast. En trek hem het laatste stukje naar de boot toe, pak met mijn hand waaraan geen
handschoen zit de dikke leadcore vast. Dit zal niet in mijn handen snijden denk ik in mezelf. En pak de vis in
zijn bek en trek hem de boot in. Gevolgd door een oerkreet over het water, eindelijk heb ik de vis binnen na
een dril van dik 55 minuten, snel vaar ik met de vis terug naar de stijger waar mijn vader en opa al staan te
wachten. Alleen dit gaat niet zo snel omdat ik een heel stuk ben meegenomen, en de accuspanning niet
meer zo hoog is. Uiteindelijk bij de stijger aangekomen til ik de vis samen met mijn vader de stijger op. We
meten de vis op en hij blijkt 1.93m te zijn! Een nieuw record voor mij en ook een voor mijn vader en opa,
want vissen doe je niet alleen. Zonder hun had ik deze vis nooit de stijger op gekregen om mooie foto’s te
maken.

Na de vangst van dit monster liepen we terug naar het huisje om een lekkere douche te nemen. En ik slaap
daarna weer op de stijger verder zonder dat er hengels inliggen, want onze vakantie is al meer dan
geslaagd. De volgende morgen werd ik wakker door de regen die op mijn gezicht viel. En dit houdt ook in
dat het harder gaat stromen, de rest van de week hebben we nog geprobeerd te vissen maar dit was
onmogelijk door de harde stroming. Alleen de laatste dag gingen we er nog een keer voor. Na smiddags een
kopvoorn te hebben gevangen, gebruiken we deze savonds als aasvis voor de meerval. We vissen bewust
met maar een hengel omdat het bevissen van de karperstek toch niet mogelijk is met deze stroming, en we

zo de ruimte hebben om een eventuele monstermeerval veilig te kunnen drillen en landen. Na de aasvis
aan een mooie onderlijn met onderwaterdobber‐montage te hebben gemonteerd, word deze hengel te
water gelaten met een grote steen aan een breeklijntje zodat deze meteen los komt bij een aanbeet. Net
als ik lekker weg lig te doezelen krijg ik een piep en zie de hengel helemaal kromtrekken, dit moet een
meerval zijn! Snel sla ik twee keer hard aan om de haak te zetten en de steen te lossen. Ook mijn vader die
een verdieping hoger in een tentje ligt, komt naar beneden gestormd en net als hij er is valt alle spanning
eraf. %^&$#, de meerval is los.. en ik draai de aasvis binnen, die er nog wel aanzit maar ontschubd is door
de kleine schuurpapier‐achtige tandjes van de meerval. Flink balen maar we hebben toch een mooie
vakantie gehad en we slapen deze nacht rustig verder zonder dat er verder nog hengels in liggen. Want de
volgende dag gaan we alweer naar huis(vrijdagavond). En dit is dan ook het einde van een geweldige
vakantie met twee nieuwe PR’s.
Peter en Yvonne bedankt voor deze heerlijke vakantie en het lekkere indische eten.(aanrader)
Gebruikte materialen:
Karperhengels 2,75lb, maar deze hadden best een tikkeltje zwaarder gemogen.
Shimano big baitrunner LC, deze molens waren perfect voor dit zware werk.
Lijn: 40/00mm nylon, dit was niet ideaal doordat deze lijn zinkt en veel wier opvangt. Daarom raad ik ook
gevlochten lijn aan, deze snijd beter door het water en wier en een gevlochten lijn zinkt niet.
Aas: 24mm boilies van ttb baits, ik heb de extreme smell en de scopex & cream gebruikt. Ik voerde deze
door elkaar heen in de verhouding 2:1.
Montage: ik viste met een leadcore leader en het PB hit & run loodclip systeem. Hieraan zat een fox
wartellood van 227 gram bevestigd. De onderlijn was een vrij simpele combi‐rig van 35lb gecoat
onderlijnmateriaal en een korda wide gape x maat 4 voor het zware werk op de rivier, en hij moest
schuurbestendig zijn vanwege de tandjes die een meerval heeft. Ook viste ik twee 24mm bollen aan de
hair, gezien de vele bijvangsten.(barbeel, kopvoorn en brasem.)
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