Frankrijk

Een nieuwe wereld
binnengaan

Volgens overleveringen uit de oudheid bevindt er zich in het gebied, dat door de
realisatie in 1981 van het Lac du Drennec onder water is komen te staan, een
van de poorten naar een andere wereld. Nog tot kort voor het vollopen van het
reservoir werden er speciale diensten gehouden. Ook zonder door deze poort te
gaan, waan je je in Bretagne trouwens al in een heel andere wereld.
T ek s t & f oto’ s Rudy va n Duij nhov en

D

e laatste jaren hebben heel wat grote
forelrivieren in Frankrijk te maken
gekregen met vervuiling en vissterfte.
Heel Frankrijk? Nee, er is een klein gebied,
zoals in de strips van Asterix en Obelix, dat
grotendeels de dans is ontsprongen. Hier
in Bretagne, vind je nog wilde, bruine forel
op natuurlijke, vrijwel niet-vervuilde rivieren.
Daarnaast vind je hier het Lac du Drennec,
een van de beste forelreservoirs van Frankrijk en ook de visserij op zeebaars langs
de kust van Bretagne is niet te versmaden.
De term Brittany voor dit gebied is terug te
voeren op de immigranten uit Groot-Brittannië die zich hier van de derde tot de zesde
eeuw vestigden. In Brittany wordt door een
gedeelte van de ruim vier miljoen inwoners nog steeds Bretons gesproken, een
Keltische taal die een nauwe verwantschap
heeft met de traditionele talen uit Ierland,
Wales en Cornwall. Het Frans is echter toch de algemene voertaal
in Bretagne.

Goed toeg a nk elij k

Soms is het
noodzakelijk de
droge vlieg vlak
langs de oever te
laten drijven.
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Het Lac du Drennec is circa 110 hectare
groot, met een maximale diepte van 20
meter en een oeverlengte van circa 8
kilometer. De bruine forellen in het door
natuur omzoomde meer zijn in hoofdzaak
afkomstig uit de kleine riviertjes die in het
reservoir stromen. Deze riviertjes worden
door de forellen van het meer (er zijn
vangsten bekend van bruine forellen op
Lac du Drennec van meer dan 10 pond!)
als paaistromen gebruikt. De regenboogforellen worden gekweekt nabij de uitstroom
van het reservoir, jaarlijks worden er
meerdere duizenden forellen uitgezet op
Drennec. Op het meer zwemmen verder
veel kleine aasvissen, plus blankvoorns en
bermpjes; snoek en baars komen er niet
voor.
De oevers van het meer zijn, waar toegestaan, goed toegankelijk voor het sportvissen; behalve met de vliegenhengel mag
er ook met de werphengel, in combinatie
met natuurlijk aas of kunstaas gevist
worden. Tijdens een droge zomer gaat het
waterpeil meters omlaag, dan komt ook
het dorpje dat onder water gezet is weer
tevoorschijn. Toen ik er eind juni was, was
het meer echter nog steeds geheel gevuld.
Wadend vanaf de oever visten Philippe
Dolivet en ondergetekende hier met drijvende vliegenlijnen, in combinatie met een
team van kleine natte vliegen en nimfen
kort onder het wateroppervlak. Her en der
waren stijgende vissen te zien en regelmatig pakte een vis een van onze vliegen.
Het ging hierbij om regenboogforellen tot

Patronen die hun diensten
bewezen hebben op de
riviertjes van Bretagne.

Mooie forel van de Lower Elorn.

een pond of twee zwaar, een bruine forel
en enkele blankvoorns. De actie was bijna
non-stop, maar de grotere forellen bleven
buiten bereik van onze worpen. Met een
leader van 6 meter en een verzwaarde nimf
schraapte ik wel ook enkele forellen en
voorns van de bodem op grotere diepte.
Indruk w ek k ende z alm trek

De Elorn behoort tot de rivieren waar in
Frankrijk de meeste zalmen in optrekken.
Zo’n vijftienhonderd zalmen, waarvan zo’n
vijfhonderd voorjaarszalmen en voor de rest
grilse, trekken jaarlijks deze rivier op om
kuit te schieten; een ongekend aantal. Het

blijft een fascinerend gezicht om tijdens
het vissen op forel op deze rivieren opeens
een zalm van vijf tot tien pond zwaar langs
te zien komen. “Het vliegvissen op zalm is
het meest interessant in de herfst”, aldus
Philippe Dolivet, “dan liggen de zalmen
mooi verspreid over de diepere pools van
de Elorn”.
De Elorn is in totaal zo’n 56 kilometer lang,
de oorsprong ligt in de Monts d’Arree, ze
stroomt via de plaatsen Sizun en Landivisiau naar de monding in de buurt van Brest.
De rivier is ook de geboorteplaats van de
legendarische draak van de Elorn…
Draken hebben we niet gezien, wel,
verdeeld over de upper en lower Elorn, een
schitterende natuurlijke rivier met diepe
poelen, stroomversnellingen en plaatselijk
veel plantengroei. Het waterpeil was een
stuk hoger dan normaal voor eind juni, wat
het vissen zeker niet eenvoudiger maakte,
maar de helderheid had hier niet veel van

99

Frankrijk
Binnen enkele uren wisten
auteur Rudy van Duijnhoven
en gids Philippe Dolivet hier
een flink aantal forellen te
landen.

te lijden. Er wordt hier gevist op een mooi
bestand aan wilde bruine forel, vissen die
soms meerdere ponden zwaar kunnen zijn,
hoewel de meeste vissen die we haakten rond de twintig tot dertig centimeter
groot waren. De vangst van zeeforel is hier
eveneens mogelijk, deze liggen vaak in
diepe poelen, onder overhangende bomen,
dichtbij de oever, met name in de lager
gelegen gedeelten van de rivier. Kleine
droge vliegen werken hier het best, op een
van de foto’s is een collectie succesvolle
patronen voor de Bretonse rivieren te zien.
De Léguer en de Penzé zijn voorbeelden
van beken waarop eveneens mooie forellen
te vangen zijn. Hierbij kan sprake zijn van
een echte indianenvisserij, met overhangende en in het water gevallen bomen, een
dichte begroeiing langs de oevers enzovoorts, maar deze visserij is altijd meer dan
de moeite waard.
Vliegvi s s en op zeeba a rs

meestal de meeste aanbeten op, net als
het gebruik van fluorocarbon van 28 tot
35/00 voor de leader. Van scholenbaarzen
tot exemplaren van meerdere kilo’s zwaar.
Zonder uitzondering zijn de aanbeet en
de daaropvolgende dril in het glasheldere
water spectaculair. Wanneer je na een
spannende dril dan met zo’n zilverkleurige
zeebaars op de foto gaat en deze vervolgens weer onbeschadigd terugzet, dan
denk je inderdaad dat je een compleet
andere wereld binnengegaan bent.

zeebaarsvliegen die volgens patronen van
Philippe bij Fulling Mill gebonden worden.
Met twee uitrustingen ben je hier in principe de meeste omstandigheden de baas.
Een set met een drijvende of intermediate
vliegenlijn voor het bevissen van ondiepe
gedeelten van de baai of plekken waar
de zeebaarzen met oppervlaktekunstaas
(poppers, gurglers) te vangen zijn. Op de
tweede uitrusting komt dan een snelzinkende vliegenlijn waarmee Deceivers, Clouser Minnows, imitaties van zandspieringen
op grotere diepte te vissen zijn. Zoals ook
in Nederland leveren snel geviste imitaties
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> Guiding:
Brittany Fly Fishing
Philippe Dolivet
Gouezou Vras, 29450 Sizun,
Frankrijk
Tel. +33 (0)2 9868 8187
Mobiel: +33 (0)6 4203
9366
E-mail: info@brittanyflyfishing.com
Website: www.brittanyflyfishing.com
> Plaatselijke toerismeorganisaties:
Pays Touristique de Morlaix
35, Rue Marcellin
Berthelot
29600 Saint-Martin-desChamps, Frankrijk
Tel. +33 (0)2 9879 9292
E-mail: bienvenue@tourisme.morlaix.fr
Website: www.tourisme.
morlaix.fr

Rudy van Duijnhoven
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Philippe
Dolivet doet
niets liever
dan met de
vliegenhengel
op zeebaars
vissen.

A t l a n ti

Nog een bijzonder interessante vliegvisserij die Bretagne te bieden heeft, is de
visserij op zeebaars. Philippe Dolivet heeft
de beschikking over een 4,80 meter lange
Carolina Skiff voorzien van een 40 pk
Honda buitenboordmotor plus een middels
een CoPilot op afstand bedienbare, 80 lbs
Minn Kota elektrische buitenboordmotor
waarmee hij diverse baaien in de buurt van
Morlaix en Brest kan bevissen. Omdat de
boot snel te traileren is, kan de boot steeds
op die plekken te water gelaten worden
waar de kans op succes voor zijn klanten
optimaal is. De boot is voorzien van een
Humminbird Side Imaging Sonar en GPS
combinatie. Naast reddingsvesten kan
de klant eventueel ook beschikken over
Winston vliegenhengels voor de lijnklassen
#7 tot en met 12, Danielsson vliegenreels,
Rio vliegenlijnen en tippetmateriaal, plus

Enkele succesvolle
patronen voor het
vissen op Lac du
Drennec.

Pays Touristique Roscoff,
Côtes des Sables
Enclos paroissiaux
Place de l'Evêché
29250 Saint-Pol-de-Léon,

Frankrijk
Tel. +33 (0)2 9829 0909
E-mail: pays.du.leon@
wanadoo.fr
Website: www.paysduleon. com

