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Vissenweekend 2021
Dit jaar mocht het vissenweekend gelukkig weer
georganiseerd worden en was in de goede handen van
Jesper Berndsen. We werden rond 19.00 u verwacht in
Hellendoorn (Overijssel) bij kampeerboerderij De Bosrand.
Het was een prachtige locatie, de boerderij is omgetoverd
tot een fijne logeerplaats met veel ruimte en zeer verzorgde
kamers.
Lars (mijn zoon) en ik waren vroeg gaan rijden om eventuele
files te voorkomen en om ook wat aan onze andere hobby
(geocaching) te doen. Zodoende stonden we om 18.00 u al bij
de boerderij en konden we Jesper een helpende hand geven
met de boel uitladen. De andere deelnemers kwamen ook
druppelsgewijs binnen en er werden hier en daar wat elleboogjes
gegeven. In de avond was er de, altijd leuke, vissenquiz gegeven
door Bas en werd gewonnen door Remco.
De volgende ochtend gingen wij, John en Geri met Martijn, op
pad richting het riviertje De Regge. We bezochten een stuk of 6
verschillende locaties: van moerasgebied, de Regge zelf tot een
leuke vistrap en we hebben in totaal 16 soorten gevangen met
als hoogtepunt de (inmiddels zeldzame) rivierdonderpad.
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Op zaterdagavond hebben we op traditionele wijze lekker de
BBQ aangestoken met uitmuntend vlees van de lokale slager en
ook voor de vegetariërs stonden er gerechten klaar. Na het eten
gingen we nog even zaklampvissen maar helaas niet erg lang
aangezien er flink wat regen opkomst was. Terug op het kamp
nog even nagenieten met een biertje en daarna naar bed.
Zondagochtend na het ontbijt reden we (weer met Martijn,
John en nu Reinier) in de regen naar de Vecht om daar te
scheppen en ook een zegentrek te doen. Een grote zeelt en wat
baarsjes vormden de buit. Als afsluiting zijn we nog even in een
afgesloten poel gaan scheppen en daar ving Martijn de (lang)
verwachte grote modderkruiper.
Daarna stond ik even bij Lars te kijken hoe hij bezig was en hij
zei “als er in deze schep nog wat zit is het wel een hele domme vis,
ik struikelde namelijk twee keer over een rietpol”. Blijkt dat, als hij
in zijn net kijkt, er ook een grote modderkruiper in zit. Met als
gevolg een super blije zoon! Rond 15.00 u was het feest voorbij
en werd het tijd om weer naar huis te gaan. Al met al weer een
heerlijk weekend genoten en op naar volgend jaar!
Andres Monna

