GOUDKOORTS
IN NORMANDIË
TEKST GUIDO VINCK, HANS BOCK FOTOGRAFIE & VIDEO HANS BOCK, MARCO WISMEIJER
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Het gerucht ging dat er in een meer in Frankrijk ‘gouden’ forellen zouden rondzwemmen. Vliegvissen op regenboog- en goudforel in glashelder bronwater in een idyllische kasteeltuin in
Frankrijk? Wie wil dat niet? Helaas ging het om een exclusief water dat alleen toegankelijk
is op invitatie. Hans en Marco kregen hulp van Guido Vinck, ontmoetten de beheerder van
het meer en visten er samen. Zij wisten voor elkaar te krijgen dat VNV-leden op vertoon van hun lidmaatschapspas voortaan ook op dit bijzondere water mogen vissen!
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Er was eens… een heel bijzonder vliegvismeer. Soms hoor je flarden informatie over visstekken, maar ontbreken essentiële stukken om zelf op
pad te kunnen gaan. Er ontstaat daardoor wel een steeds mooier, bijna
sprookjesachtig beeld van zo’n water. Zo verging het mij en vismaat Marco ook geruime tijd ten aanzien van dat idyllische meer. We wisten niet
eens de naam. We hoorden er al jaren geleden over van een Fransman.
Verhalen over een prachtig meer in een kasteeltuin in Frankrijk. Diverse forelsoorten zouden er rondzwemmen, waaronder de goudforel. Een
andere keer vertelde een Belgische vliegvisser ons over goudforellen.
Op een helder reservoir vlak onder Parijs zou je er meerdere op een dag

kunnen vangen. Soms twijfelden we of wellicht het prachtige in De Nederlandse Vliegvisser nr. 90 besproken Domaine de Sommedieue werd
bedoeld. Dat ligt echter niet erg dicht bij Parijs. Het duurde tot november
2015 voor de laatste stukjes informatie onze puzzel compleet maakten.
We visten als koppel de 23e Internationale Friendships Marathon op het
reservoir in Rabais/Virton. In meerdere opzichten een bijzondere vliegviswedstrijd. Er worden negen manches van elk drie kwartier achter
elkaar gevist. Tussen de manches wordt van stek gewisseld, maar het
vissen gaat continu door. Ook bijzonder is het deelnemersveld. Er namen

BinGo!

Guido bracht ons in contact met Bertrand Kron, oprichter van de Fly
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Guido was betrokken bij de organisatie van de
Friendships Marathon en was daarom ook in het clubhuis in Rabais aanwezig. Tussen zijn drukke werkzaamheden door, in de aanloop naar de prijsuitreiking, maakte hij ons duidelijk
dat we goed zaten: “Er bestaat inderdaad een meer in een prachtig begroeide kasteeltuin, waarin onder andere goudforellen gevangen worden. Het meer ligt op enkele kilometers van Dreux, in Normandië, ten
westen van Parijs. Bel me volgende week even, dan breng ik jullie in
contact met de beheerder”, maakte Guido ons gelukkig.
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De mannen spraken bijna lyrisch over het meer, waar
ze vele prachtige goudforellen hadden gevangen. Toch
ging het vanwege de taalproblemen nog bijna mis.
We verstonden alleen ‘Dreux’ als de plaats waar we
moesten zijn. Gelukkig vertelden de heren ons dat ene
Guido Vinck ons wel verder kon helpen. Tsja, dat we
daar nooit eerder aan gedacht hadden…

Eind jaren ’90 werd Lac Générale opengesteld voor de vliegvisserij. Dit 11 hectaren
grote reservoir is aangelegd door de Franse
drinkwatermaatschappij Compagnie générale
des eaux (CGE), nu Veolia Environnement. Dit
bedrijf verkoopt leiding- en drinkwater aan
steden en levert sproeiwater aan de landbouw. CGE startte in 1853 en
is uitgegroeid tot een van de hoofdrolspelers in Frankijk. Zo wordt bijvoorbeeld Parijs van drink- en leidingwater voorzien. Het reservoir ligt op
het grondgebied van Saint-Germain-sur-Avre, op 70 kilometer van Parijs.
Het is een piepklein dorpje, gelegen in een waterrijk gebied aan de rand
van Normandië. De kalklagen bevatten er zeer zuiver water, dat ook zo
typisch is voor kalkrivieren. Normandië beschikt over enkele wereldberoemde kalkrivieren, zoals de Risle, Andelle en de Iton. Saint-Germainsur-Avre ligt bij wijze van spreken ingesloten door de kalkrivier de Avre.
En laat die nu ook door het domein van Lac Générale stromen!
Het reservoir is medio jaren ’90 gegraven in een voor deze streek zo
kenmerkend moerasgebied. De toenmalige bestuursvoorzitter van CGE
was een goede vriend van Bertrand Kron. Zijn Fly Country Club beheert al
vanaf het eerste moment dit reservoir. Op Lac Générale heeft meerdere
keren de finale van de European Grandslam plaatsgevonden. Mede hierdoor heeft het reservoir zijn bekendheid verworven. Toch kun je niet zeggen dat het een wedstrijdwater is. Integendeel. Er worden slechts twee
wedstrijden per jaar georganiseerd. De rest van het jaar is het alleen
toegankelijk voor de leden van de Fly Country Club en hun introducés
met een dagvergunning.
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Country Club. Bertrand heeft van de eigenaar van het landgoed het alleenrecht gekregen om het meer te beheren en het vliegvissen te reguleren. Bertrand is zelf een zeer ervaren vliegvisser en stelde voor dat we in
het voorjaar langs zouden komen. Het is bijzonder goed vissen wanneer
de vissen na de winter weer uitbundig gaan azen. Bovendien kent het
meer enorme meivlieg-hatches, zodat er ook uitstekend met de droge
vlieg gevangen kan worden. Het is ook op díe avonden dat de recordforellen van het meer voor de dag komen. Een dubbel gevoel maakte zich
van ons meester. Aan de ene kant waren we blij dat we de heilige graal
gevonden hadden, maar bijna een half jaar wachten, was net iets te veel
gevraagd. Aangezien de herfst ook in Normandië erg zacht was en de
winter nog niet echt aanstalten maakte, vroegen we Bertrand of het mogelijk was dat we op heel korte termijn een eerste bezoek zouden brengen. Bertrand benadrukte dat de forellen niet alleen op de temperatuur
reageren. Ook de korter wordende daglengte
en de lage zonnestand zou het aasgedrag van
de vis beïnvloeden. Bovendien had het er al
een paar nachten licht gevroren. Nu kun je
tegen sommige vliegvissers zeggen wat je
wilt, maar als ze eenmaal willen vissen, dan
wordt het lastig om ze tegen te houden. We
maakten Bertrand duidelijk dat we niet voor
de aantallen gingen en dat we wat zinklijnen
zouden meenemen om zo nodig de bodem af
te vissen. Het werd een afspraak voor eind
november. Vanwege de reistijd kozen we
ervoor om twee dagen te gaan vissen. We
zouden overnachten in Auberge de la Vallée
Verte in Vernouillet, slechts enkele kilometers
van het meer.
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afgelopen jaar uit Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg absolute
cracks aan deze wedstrijd deel. En dan nog de moeilijkheidsgraad. Met
zeventig ervaren reservoirvissers om ons heen konden wij geen indruk
maken, om maar eens een understatement te gebruiken. Een extra reden
om in het oergezellige clubhuis, na afloop van de wedstrijd, maar eens
van een paar dubbele trappisten te genieten. Op dat moment schoven
twee enthousiaste Franse vliegvissers bij ons aan.
Met handen en voeten maakten we duidelijk dat we
er die dag niet zo heel veel van gebakken hadden. Het
gesprek kwam op de een of andere manier op een reservoir, in de buurt van Parijs, waar golden trout zou
voorkomen. We konden onze oren haast niet geloven,
de mannen gingen in hun enthousiasme speciaal over
op het Engels! Nu goed doorvragen, dacht ik bij mezelf.
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Het reservoir ligt in een oogstrelende natuurlijke omgeving. De diepte
schommelt tussen 2 en 4 meter. Fraaie en grote forellen vormen er de
uitdaging en trekken er de hengels krom. Je kunt je hengel laten kromtrekken vanaf de oever, vanuit de belly- of pontoonboot, of vanuit een
met elektrische motor aangedreven boot - en roeien mag ook! Jaren
terug heeft men een poging gewaagd met black bass, maar die is gestaakt omdat er nauwelijks aan betaalbare grote black bass te komen
was. Er zwemmen wel al jaren twee ‘mythische’ steuren in rond, Hun
koosnamen: Lulu en Dédé. Deze vissen zijn ongeveer 1,50 meter lang.
Tijdens een internationale wedstrijd heeft Patrick de Schutter (Op de vingers gekeken, De Nederlandse Vliegvisser nr. 104) minutenlang een van
deze giganten aan de lijn gehad. Tot tweemaal toe heeft Lulu of Dédé
zich laten zien. Toen was het welletjes… Alleen een zielig stukje leader
wapperde nog in de wind.
vissen!

Eindelijk was het zo ver. Bertrand had onze vergunningen, samen met
de routebeschrijving en de code voor de poort opgestuurd. Na het intoetsen van de code ging de grote stalen poort van de oprijlaan naar
het meer open. Over een stenen bruggetje reden we over een zijtak van
de Avre, die hier het formaat van een beek heeft. Aangekomen bij het
meer, werden we gegrepen door de zeer fraaie begroeiing. In de kasteeltuin rondom het meer staan vele zeer oude bomen. Een aantal prachtige
treurwilgen, hangend tot in het water, maakten echt indruk op ons. In
het meer ligt een klein eiland dat volledig is begroeid met struiken en
bomen. Aan de rechterkant van de parkeerplaats staat de enorme houten

blokhut voor de leden van de Fly Country Club. Je kunt er na afloop van je
visdag gezellig iets drinken met je medevissers. Aan de andere kant van
het reservoir komt een tweede aftakking van het riviertje in het meer. Er
is daar een gebied afgezet waar niet gevist mag worden. Aan de kant
van de parkeerplaats is er een soort overloop, waar het water het meer
weer verlaat en in het beekje stroomt. Het meer wordt verder gevoed
door een aantal koudwaterbronnen in de bodem van het meer. Hierdoor
zijn er in de zomermaanden geen problemen met de waterkwaliteit.
We maakten onze pontoonboten gebruiksklaar en tuigden onze hengels
op. Bij het bevestigen van de reel aan de hengel en het door de ogen
voeren van de vliegenlijn, bemerkten we beiden onze opwinding - vol
spanning naar wat ons te wachten stond. Eén goudforel! Dan zou het
al goed zijn. Maar we merkten al snel dat we met een intermediate lijn
en twee kleine streamertjes geen goudschub te pakken kregen. Slechts
een paar kleine regenboogforellen werden gefopt. De sleutel tot succes
bleek een langzaamzinkende lijn te zijn. Om precies te zijn, vingen we
het beste aan een lijn met een zinksnelheid van 3 inch per seconde. Die
lieten we na het inwerpen 5 tot 10 seconden afzinken, waarna we rustig
binnenstripten. De 3 meter lange leader op de punt voorzien van een
minkstreamer; een halve meter daarvoor een Peter Ross als attractor.
Tijdens het binnenvissen voelden we duidelijk de minkstreamer over de
bodem gaan. Het was opmerkelijk hoe schoon de bodem van het meer
was. We haakten zelden takjes of ander plantaardig materiaal en zaten
nooit vast.
Op deze manier vingen we ieder een twintigtal forellen. Het formaat varieerde van 35 tot 50 centimmeter. Voor Lac Générale zeker geen grote
vissen. Volgens Bertrand, die ons nog even op kwam zoeken, was dit
goed verklaarbaar: “Het is inmiddels, vooral in de nachten, echt koud
geworden. De grotere forellen hebben hun stofwisseling inmiddels op
een laag pitje gezet. De kleinere exemplaren blijven wat langer actief
en pakken nog wel de vlieg.” Het mocht de pet niet drukken. We
vingen mooi getekende, hard vechtende regenboogforellen in een
prachtige omgeving. Om toch te proberen ook wat grotere vissen te
verleiden, probeerden we langzaam geviste boobies over de bodem,
bloedzuiger–imitaties, blobs en oversized streamers. Steeds als we
dachten een 50-plusser gevangen te hebben, leerde het meetlint
dat het niet zo was.
GoUd in Handen

Tijdens ons diner in Auberge De La Vallée Verte realiseerden we ons
dat we nog geen goudforel gevangen hadden. De best vangende vlieg
was de minkstreamer geweest. De volgende dag besloten we daarom
om nog eens actief het hele meer rond te vissen. Hierbij knoopten we
verschillende kleuren van deze streamer aan een langzaamzinkende lijn.
Alle kleuren brachten vis in het net. Maar geen enkele goudforel! Wel
hadden we allebei goudforellen zien zwemmen. Meestal was dat dicht
bij de oever. We besloten om het laatste uurtje voor onze terugreis struinend langs de kant te vissen. De pontoonboten konden dan ondertussen
drogen, zodat ze niet kletsnat de auto in zouden moeten. Na een halfuurtje hoorde ik Marco schreeuwen: “Goud! Goud!” Hij had er een! Ik rende
naar hem toe en zag hoe de vis in zijn schepnet gleed. Na een paar snelle
foto’s visten we nog even door, maar ik kon zelf geen goudforel haken.
Een extra reden om in het voorjaar nog eens naar dit fantastische water
terug te keren!
Kijk voor het bindfilmpje van de
minkstreamer op: www.vnv.nu/goudkoorts
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Een kleurrijk setje minkstreamers

speciaal voor vnv-leden

Om op het meer te mogen vissen, moet je uitgenodigd worden door
een van de leden van de Fly Country Club of een goede bekende van
Bertrand Kron. Wij konden via Guido Vinck op het meer terecht.
Speciaal voor de leden van de VNV biedt Bertrand Kron het volgende aan:
- Je kunt op het reservoir vissen op vertoon van je VNV-lidmaatschapspas;
- Per visdag betaal je € 30; een maandkaart kost € 120
(leuk als je in de buurt op vakantie bent);
- Als je met meerdere VNV-leden komt, krijg je extra korting;
- Vergunningen worden vooraf naar je opgestuurd.
Nadere informatie over het reserveren vind je op de VNV-website:
www.vnv.nu/lacgenerale
Informatie over het meer: fly.countryclub.free.fr/menulac.htm

