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Op z’n Iers in Frankrijk
Tekst: Gino Cozijns – Foto’s: Gino Cozijns, Bruno Chermanne

Momenteel is hij vliegvisinstructeur en
visgids in vooral Bretagne en Ierland.
Philippe verhuurt enkele Ierse houten
boten die ideaal zijn voor het driftend
vliegvissen op Lac du Drennec. Z’n
trots is een 19 ft lange, volledig uitgeruste Ierse Sheelin-boot, waaruit enkel
in zijn gezelschap als visgids gevist kan
worden.

Visserij
Het driftend vissen in de oppervlakte,
Ierse stijl, is een techniek die vaak de
moeite waard is op dit water. Als de
omstandigheden juist zijn, stijgen de
Drennecforellen gretig naar droge vliegen of hooggeviste nimfen. Vooral de
fario’s en de als kleine visjes uitgezette
regenbogen kijken vaak naar boven op
zoek naar voedsel.
Ook de meeste Britse reservoirtechnieken kunnen er tot goede resultaten
leiden.
Hierbij denk ik vooral aan de washing
line techniek op allerlei dieptes, maar
ook vlugger vissen van streamers of
andere lures. Cormoran-varianten gevist aan een intermediatelijn brachten
voor mezelf het meeste vis
(kortstondig) in het net. Vooral voor de
grotere uitgezette regenbogen was het
zaak de vliegen op de juiste diepte aan
te bieden. Zo werden de 3 grootste
vissen gevangen aan een naturelkleurige zonkerstreamer gevist aan een D3lijn.

Bretagne bezoeken en Irish
lough style vliegvissen,
twee dingen die op mijn
bucket list stonden… Toen
Bruno Chermanne van Le
Pêcheur Belge me vroeg
hem te vergezellen op een
driedaagse trip naar Lac du
Drennec, was mijn
beslissing dus vlug
genomen. Eind september
vorig jaar was het dan zo
ver. Na een vlekkeloze rit
van ongeveer 800 km
stonden we samen vol
verwachting naar dit
prachtige meer te turen.

Bretagne
Met z’n ruige kustlijn en mooie zandstranden is Bretagne sinds jaar en dag
een toeristische trekpleister. Iets meer
landinwaarts geven de vele heuvels en
weiden het landschap een landelijke
charme. We vinden er ook talrijke rivieren terug, voornamelijk bevolkt door
bruine forellen. Maar ook zeeforel en
zalm zijn geen uitzondering.
Het bekendste departement van
Bretagne is waarschijnlijk Finistère. Dit
is het meest westelijke puntje van
Frankrijk. De naam kom van “Finis Terrae”, wat zoveel betekent als “het einde van de aarde”. We vinden er talrijke
rustieke boerderijen terug, waarvan
sommige werden omgevormd tot gîte
of chambre d’hôtes. Het was in zo’n
boerderij dat we verbleven tijdens ons
vierdaags bezoek aan de regio eind
september vorig jaar.

De fario’s lieten zich tijdens onze trip
amper zien. Of dit aan het aantal aanwezige exemplaren of de door ons gebruikte vistechnieken lag, kan ik niet
zeggen, maar dat is dan meteen ook
een mooie uitdaging om terug te keren.
Vliegen
Zoals hierboven reeds werd vermeld,
doen droge vliegen en oppervlaktenimfen het vaak goed op Lac du Drennec.
Philippe knoopt vaak Hoppers, Diawl
Bachs en Cruncher patroontjes in de
maten 10-12 aan z’n leader. Ook het
vissen met terrestrials onder de bomen
in de oeverzone kan op sommige momenten voor een spectaculaire visserij
zorgen.

Weer
Door z’n ligging dicht bij de oceaan
kent Bretagne een wispelturig klimaat.
Vooral de windsterkte kan grote verschillen kennen. Vier keer verschillend
weer op één en dezelfde dag is dan ook

Er is ook een gezond bestand aan wilde
bruine forellen, die kunnen kweken in
de rivieren die het meer voeden. Het
insectenleven is er zeer uitgebreid,
maar ook de vele aanwezige aasvisjes
zorgen ervoor dat de forellen geen
honger hoeven te lijden. Baars is echter niet aanwezig.
Dit water met een oppervlakte van
ongeveer 110 ha en dieptes tot 22 m
leent zich perfect voor het (driftend)
vissen vanuit boten uitgerust met elektromotoren. Al kan er in de vele inhammen ook van de kant of wadend gevist
worden.
Lac du Drennec is een drinkwaterreservoir dat op sommige momenten tot 8,7
miljoen kubieke meter water kan bevatten. Het werd in de jaren tachtig
aangelegd en wordt gevoed door twee
rivieren, namelijk de Elorn en de Mougau.

Lac du Drennec

Gids

In het nationaal park van Amorica vinden we het Lac du Drennec. Het meer
wordt bepoot met regenboogforellen
met een gewicht tot ongeveer 4 pond.

Onze gastheer en tevens visgids voor
deze trip was Philippe Dolivet. Vele
jaren was hij redacteur van het hengelsportmagazine “Plaisirs de la Pêche”.
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De vissen op Drennec zijn zeer sterk in
verhouding tot hun maat. Meermaals
dachten we een groter exemplaar te
drillen dan de vis die zich op het einde
gewonnen gaf. Achteraf bekeken hadden we de gemiddelde maat van de
forellen misschien graag iets groter
gehad, maar dit werd gecompenseerd
door hun vechtlust.
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geen uitzondering. Hevige regenbuien
duiken soms uit het niets op, maar zijn
gelukkig ook vaak even snel verleden
tijd.

Tips ter plekke:
Accommodatie: Chambre d’hôtes
de Brezehan
www.chambres-hotesbrezehant.fr
Caroline Vaultier
Brézéhant
29450 Commana
Finistère - Bretagne - France
+33 (0)9 78 04 98 47
+33 (0)6 64 20 74 92
contact@chambres-hotesbrezehant.fr
Lekker dineren:
Restaurant “Au Lac”
Stamadec (vlak naast Lac du
Drennec), 29450 Commana
+33(0)298676307
Visgids/Botenverhuur:
Philippe Dolivet
Brittany Fly Fishing
+33(0)642039366
www.brittanyflyfishing.com
info@brittanyflyfishing.com

