
Sinds ongeveer acht jaar bevis ik betaalwa-

teren in geheel Frankrijk. Vier keer per jaar

ben ik te vinden aan één van de talrijke pri-

véputten of -meren. Af en toe vergezelt

mijn vriendin me tijdens een tripje van een

week, de andere keren ga ik met een vis-

maat of met Engelse kennissen. Een van

mijn populairste betaalwateren is het in het

noorden van Frankrijk gelegen Village de

Pêche, ook wel bekend als Coelacanthe.

Dit water ligt op slechts een kleine vierhon-

derd kilometer vanaf Maastricht en dat be-

tekent dat dit water zeer interessant is voor

mensen die een midweek of een week-

endje in Frankrijk willen vissen.

Het water wordt beheerd door een Frans

echtpaar, Jean-Marie en zijn vrouw Gisele.

Dit vriendelijke en behulpzame stel staat al-

tijd voor de bezoekers klaar. In tegenstel-

ling tot veel Fransen spreken ze allebei

Engels, weliswaar wel gebrekkig maar toch

voldoende om een gesprekje te voeren en

antwoorden te krijgen op eventuele vra-

gen. Op het domein zijn een bar en een

restaurant aanwezig waar je terecht kunt

voor een koud biertje of een heerlijke

warme maaltijd. Het sanitairgebouw is

voorzien van comfortabele en goede

warme douches en schone toiletten. Voor

het nemen van een douche wordt twee

euro per keer in rekening gebracht. In een

separate ruimte van het sanitairgebouw

bevindt zich de grote vrieskist voor het be-

waren van boilies en een koelkast voor het

bewaren van levensmiddelen en dranken.

Het meer heeft een oppervlakte van zeven-

tien hectare en rondom het water zijn veer-

tien stekken gecreëerd waarvan er zeven

geschikt zijn voor twee personen. De ove-

rige stekken bieden ruimte voor slechts

één persoon. Het karperbestand bestaat uit

zowel schub- als spiegelkarpers waarvan

het gemiddelde gewicht rond de 24 pond

ligt. De topvissen passeren de 50 pond

echter ruimschoots. Er zwemmen ook steu-

ren, brasems en grote meervallen rond in

het meer. Het reglement is vrij standaard

maar er zijn een paar voorwaarden die ex-

tra aandacht behoeven. Het gebruik van

weerhaakloze haken is namelijk verplicht

evenals een grote dikke onthaakmat en

een veilige weegzak. Na de vangst moet

de haakwond behandeld worden met des-

infecterend middel en dient de karper zo

spoedig als mogelijk worden teruggezet.

Het gebruik van een voerboot is tot op

werpafstand toegestaan. In 2007 beviste ik

Village de Pêche voor het eerst. Samen

met Eric Dalenoord van Visvakanties.nl,

de organisatie waarbij een sessie op Vil-

lage de Pêche is te boeken, viste ik twee

nachten op stek 12. Ondanks de goede

weersomstandigheden vielen onze vang-

sten een beetje tegen. Eric ving slechts

een paar brasems en ik een spiegelkarper

van 25 pond. Bijzonder was de roerdomp

die vol bewondering naar mijn hengels

staarde. Deze normaliter zeer schuchtere

vogel liet zich ook nog eens op de foto zet-

ten. 

Precies een jaar later, in september van

2008, kom ik terug op Village de Pêche.

Deze keer samen met vismaat Robert, die

deze week stek 14 gaat bevissen. Ik kies

voor stek 15. Deze stekken zijn net als

stek 16 niet met de auto te bereiken en het

materiaal moet te voet naar de stek worden

gebracht. Hiervoor zijn kruiwagens en trol-

lies voorhanden op het domein. Er mag

per persoon met vier hengels worden ge-

vist, wat genoeg mogelijkheden biedt om te

experimenteren. Ik besluit om de twee

rechter hengels links en rechts van een

grindbank te vissen. Hier voer en vis ik

met Rahja Spice ready made boilies van

Questbaits. Ik voer hier met een mix van

tien, vijftien en twintig millimeter boilies.

De linker hengels komen op negentig tot
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Voor Spiegel Magazine schreef Roy van Goor een verslag over zijn ervaringen
op het Franse Village de Pêche. Hij boekte tot op heden twee maal een visva-
kantie op dit water maar ving niet constant de sterren van de hemel. Betaalwa-
teren geven hun geheimen namelijk niet altijd even gemakkelijk prijs.

Het restaurant en de bar zijn prima in orde!

De plattegrond laat zien waar de stekken zich bevinden.



honderd meter uit de kant te liggen en op

deze stek vis ik met twintig millimeter Smo-

key Fish boilies, ook van Questbaits. Ik

voer met de werppijp omdat ik wil voorko-

men dat er kleine voorplekjes ontstaan die

de vissen als gevaar kunnen herkennen.

Mijn rigs zijn gemaakt van fluorocarbon

vanwege hun stijfheid en bovendien gooi je

ze niet in de knoop. De haak is een Korda

wide gape maat acht.

De eerste nacht verloopt rustig en zonder

actie. Na een bezoekje aan mijn vismaat

blijkt dat hij ook van een goede nachtrust

heeft genoten. Op zondagmiddag is er dan

die verlossende eerste run op één van mijn

rechterhengels en vang ik na een korte dril

een spiegelkarper van 28 pond. Dit geeft

vertrouwen voor de nacht en hoopvol ver-

vers ik het aas van de hengels. Ik ben van

mening dat het tijdstip van verversen ook

invloed kan hebben op de vangsten. De

meeste mensen verversen hun aas ’s mor-

gens of ’s avonds. Door op een ander tijd-

stip het aas te verversen kun je hier je

voordeel mee doen. Als andere vissers hun

stekken verstoren door opnieuw in te wer-

pen, zullen de karpers namelijk een rustiger

gedeelte van het water opzoeken. Meer

dan eens heb ik karpers gevangen terwijl

anderen aan het inwerpen waren.

De zondagnacht verloopt voor zowel Ro-

bert als mij productief. We vangen een

aantal kleinere vissen tot 25 pond. Stuk

voor stuk prachtige spiegels met groeipo-

tentie. De dagen die volgen blijven de aan-

beten komen en blijven we vangen. Wat

me opvalt is dat ik diverse steuren vang,

terwijl Robert daar geen last van heeft. De

reden hiervan kan zijn dat hij de Questbait

Fruity Trifle boilies gebruikt die geen vis-

meel bevatten. Op woensdag hebben we

samen ongeveer twintig karpers gevan-

gen. De gewichten blijven wel een beetje

achter. De enige dertiger tot nu toe is een

spiegelkarper van 31,5 pond die ik op dins-

dagavond heb gevangen.

Dan verandert het weer van rustig en droog

naar een harde zuidwester met flink wat re-

gen. En het is niet alleen het weer dat ver-

andert, dat geldt ook voor de gewichten

van de gevangen karpers. ’s Middags lo-

pen mijn hengels drie keer af. Het levert me

een schubkarper van 35,6 pond op en twee

spiegels van 36 en 42,6 pond. Ook bij Ro-

bert komen er nu zwaardere vissen op de

kant met een mooie vis van 33 pond als

zwaarste exemplaar. Ook vangt hij flink

wat aantallen. De donderdag en vrijdag

zijn ook productief. Diverse vissen laten

zich verleiden en moeten een verplicht be-

zoekje brengen aan de onthaakmat. Robert

vangt enkele hoge twintigers en als kers op

de taart vangt hij op vrijdagmiddag een

nieuw persoonlijk record in de vorm van

een 42-ponder.

Vrijdagnacht, de laatste nacht van de ses-

sie, verloopt voor mij rustig maar ik mag

nog wel een keer de slaapzak uit om foto’s

te gaan maken bij Robert. Hij weet name-

lijk nog een schitterende lange schubkarper

van net geen 40 pond te vangen. De vol-

gende morgen moeten we dit prachtige

water helaas weer verlaten. Zo’n week gaat

veel te snel voorbij…

Village de Pêche is een prachtig water met

een zeer goed karperbestand. Het is niet

altijd even gemakkelijk om de karpers te

vangen maar dat biedt ook weer de nodige

uitdaging. Als het begint te lopen kun je

echter meerdere schitterende en grote kar-

pers vangen. De faciliteiten zijn van goede

kwaliteit en bieden voldoende gemak voor

een lange sessie. Het beheerdersechtpaar

staat altijd klaar voor vragen, adviezen en

informatie over de laatste vangsten. Het

grote voordeel is dat ze allebei een klein

woordje Engels spreken en dat is voor de

meeste Nederlandse en Belgische karper-

vissers toch een pré. De afstand vanaf Ne-

derland naar het noorden van Frankrijk is

niet erg groot en dat scheelt de nodige

reistijd en brandstofkosten. De twee ses-

sies die ik er gevist heb zijn me zeer goed

bevallen en ik kom ongetwijfeld nog een

keertje terug op Village de Pêche.
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Mijn onderkomen voor de komende dagen is stek 15. Het levert me een schubkarper van 35,6 pond op en twee spiegels van

36 en 42,6 pond.

De jonge vissen op dit water hebben een ongekende (groei)potentie. Roy.
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