
20 nieuwsbrief  RAVON

Vissenweekend 2010 Utrecht,  
een nieuw record!

Accommodatie Kameryck te Kamerik was dit jaar het toneel 
voor het RAVON vissenweekend.  Tijdens het weekend hebben 
ruim dertig mensen inventarisaties uitgevoerd met behulp 
van steeknetten, een kleine zegen en lampen. Met maar liefst 
31 vissoorten werd een recordaantal soorten waargenomen. 
Leuke soorten als bermpje, grote modderkruiper en kroeskarper 
werden afgewisseld met nog leukere soorten als sneep en 
Europese meerval (70 cm). Deze laatste soort werd tijdens een 
avondwandeling met lampen gespot in één van de vijvers rond 
de accommodatie. Tijdens het vissen met een kleine zegen in 
de Lek en de Kromme Rijn werden aanzienlijk veel exotische 
vissoorten aangetroffen. Het ging om Pontische stroomgrondel, 
zwartbekgrondel, marmergrondel en roofblei. Ook werden grote 
hoeveelheden exotische kreeften gevangen, in sommige wateren 
wel drie soorten bij elkaar. Naast vissen werden op een aantal 
plaatsen ook ringslangen gezien.

Zaterdagavond stond er een film over de voortplanting van 
vissen op het programma. Nadat alle vismannen- en vrouwen 
vol spanning voor het scherm hadden plaatsgenomen, draaide 
dit uit op een anticlimax. Op het scherm verscheen een film van 
Dunya & Dasey. Een zekere Arthur de Bruin, die zelf niet op het 
weekend aanwezig was, had de DVD per ongeluk verwisseld. 
Gelukkig was er nog een andere film over het herstel van de 
steur in het Gironde systeem. Dezelfde avond is er ook een 

vissenquiz gehouden door Rémon ter Harmsel. Ondanks 
een hoop gekreun en gesteun hebben veel mensen toch een 
fatsoenlijke score gehaald. Er kan echter maar één de winnaar 
zijn en dit jaar ging de halve meter hoge trofee naar Willy van 
Emmerik. 

Het was een geslaagd weekend met veel vissoorten, gezellige 
mensen en prima weer.
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