Vissenweekend Voerstreek 24, 25 en 26 september 2010

Ons logement: Kwinten 47
Sint-Martens-Voeren

Vrijdagavond: aankomst met barbecue

De culinaire inzet van Gaby wordt in dank aanvaard!

En Rigo’s wijn gaat er erg vlot in!

De afwas is voor de “echte” mannen!

Zaterdag: Visonderzoek op de Voer en de Noorbeek
-

Gaby legt ons in de watten; de ontbijttafel staat gedekt en het spek ligt al te kissen. In een
tweede pan liggen de spiegeleieren. Zou ze medelijden hebben met onze wazige kop?
Lunchpakket klaarmaken!
Inladen en wegwezen

Meetpunt 1:

Voer
- Beekdonderpad: 191

- Driedoornige stekelbaars: 31
- Beekforel: 6, exemplaren van 24 tot 35 cm

- Blankvoorn: 13
- Paling: 1 van 69 cm

Meetpunt 2: Stuw ter hoogte van aftakking naar de molen L’home
- Beekdonderpad: 96
- Driedoornige stekelbaars: 141
Meetpunt 3: Noorbeek, afwaarts Molenhoeve

- Driedoornige stekelbaars: 166, waaronder ook enkele geïnfecteerde exemplaren!

Etenstijd, langs de kant van de weg in Altenbroek…maar de lunchpakketten en de koffie zijn
we vergeten in Berg en Dal!
Gelukkig is er Gaby die voor ons even naar bakker en winkel rijdt.
En Thierry, die wil alweer vissen!

Meetpunt 4: Voer te Schophemerhoeve
- Driedoornige stekelbaars: 111
- Beekdonderpad: 114
- Beekforel: 4
- Beekprik: 1

Meetpunt 5:

-

Beekdonderpad: 119
Regenboogforel: 3 ( 18 en 23 cm )

Meetpunt 6: Stuw Ottegroeven
-

Beekdonderpad: 22
Driedoornige stekelbaars: 9
Beekforel: meerdere exemplaren van 35 tot 40 cm

Meetpunt 7 en 8:

Paling, beekdonderpad, driedoornige stekelbaars en meerdere beekforellen

Na een boeiende en vermoeiende visdag douchen in Berg en Dal en avondeten bij “Moeder de
Gans” en dan … naar bed

Zondag:
Vandaag geen spek als ontbijt maar gekookte eitjes.
Lunchpakketten moeten niet, want die van gisteren staan er nog.
Vannacht heeft het hard geregend en we vertrekken met een miezerig regentje, dat al gauw
ophoudt.
Voormiddag doen we nog enkele meetpunten op de bovenloop van de Voer en de Veurs.

Bezoek aan de Commanderij van Sint-Pieters-Voeren

Poortgebouw v/d commanderij

viskwekerijen

Thierry aan het brongebouwtje
waaruit de Voer stroomt
en een bezoek aan Theo’s verzameling met o.a. antieke viswerktuigen, zoals het haamnet ( foto
links)

Op de Voer en de Veurs telden we in totaal 941 beekdonderpadden en 67 beekforellen!
Guido Jansen

