
Mijn eerste keer………… 

Afgelopen juni ( 2018 ) ben ik mee geweest met de club naar de Ardennen om te gaan vissen op de 

Ourthe bij La Roche-en-Ardenne. Van te voren had ik de verslagen gelezen van de vorige 

visweekenden en hierdoor zin gekregen om mee te gaan. 

Vrijdagochtend waren er al een aantal leden vertrokken om 7.00 vanuit het clubhuis. Op dat moment 

was ik net op en moest daarna nog gewoon aan ’t werk op school, snipperdagen kennen ze daar niet. 

Toch had ik met een collega het zo kunnen regelen dat ik om 13.30 richting België kon. Helaas kwam 

ik pas om 17.00 bij de accommodatie aan door files bij Antwerpen en Brussel. Ben en Peter hadden 

ook een ‘wereldreis’ achter de rug, zij reden al net uit Breda de file in. 

Bij mijn aankomst kwamen Dré en Hans net terug van de middagvisserij. Hans had o.a. een mooie 

forel gevangen. Later volgde de rest van de clubleden. ’s Middags waren er ook boodschappen 

gedaan door o.a. Nico die ook het avondbuffet voor zijn rekening nam. Frans was zo vriendelijk 

geweest om voor mij een vergunning te regelen op ’t postkantoor. Nadat iedereen zijn slaapplaats 

had gevonden ( snurkers en niet-snurkers bij elkaar ) werden er op het terras flessen ontkurkt en 

blikjes geopend en ging Nico aan de slag in de keuken. 

Na het heerlijk buffet zijn enkele leden, waaronder mijzelf, nog even gaan vissen op de Ourthe die 

langs de accommodatie stroomde. Niets spectaculairs gezien. ’s Avonds tot laat gekletst en 

gedronken op het terras. Onder het genot van een goed glas heb ik een aantal leden beter leren 

kennen en een paar wijze levenslessen meegekregen van Frie. Hij is trouwens ook de oorzaak dat 

Finlaggan in mijn leven is gekomen en waarschijnlijk ook niet meer weg zal gaan. Nico’s liefde voor 

het ‘klassiek’ vliegvissen op salmoniden werd erg laat op de avond wel duidelijk. Het was zo gezellig 

dat de drank al snel op was. Om een of andere reden vonden een aantal clubleden het niet erg om de 

volgende dag terug te gaan naar de supermarkt en af te rekenen bij een bepaalde kassa. 

De volgende dag na een lekker ontbijt op het terras ben ik met o.a. Guus en Nico naar Nadrin 

gereden om te gaan vissen. Om de rivier te bereiken moesten we een stuk dalen ( dus later ook weer 

omhoog ). Aangekomen bij de rivier ging de groep uiteen in een deel glas/carbon en een deel  ‘hout’. 

Het stuk is een mooi bevisbaar en rustig gedeelte van de Ourthe. Iedereen ving zo zijn visjes. Tijdens 

de lunch kwamen we Hein en Martin tegen die ‘s ochtends waren gearriveerd. Na de lunch heeft 

mijn splicane maar een keer krom gestaan en werden we nog getrakteerd op een buitje. De weg 

omhoog was voor iedereen pittig. 

De zaterdagavond was weer gezellig na wederom een heerlijk buffet van Nico. We hebben de 

wedstrijd Kroatië – Nigeria ( 2-0 ) samen bekeken, een aantal clubleden heeft de wedstrijd voor een 

groot gedeelte bekeken met hun ogen dicht. 

Na het ontbijt ging iedereen zijn eigen weg. Ik ben nog een paar uurtjes gaan vissen bij de Pont de 

Maboge waar volgens Frie een flinke droge vlieg wonderen kan verrichten. Het wonder kwam ik 

helaas niet tegen, maar ik heb wel lekker gevist en een paar kleine visjes gevangen. Om 14.00 reed ik 

weer naar huis en kon terugkijken op een mooi weekend. 

Voor mij was het lang geleden dat ik een ‘mannenweekend’ had gehad. Het vissen kwam voor mij op 

de tweede plaats ik had het gevoel dat dit ook gold voor een groot gedeelte van de groep. De 

gezelligheid, het weer en de accommodatie zorgden voor een geslaagd weekend. 

 

Arjan 


