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Na in 2005 naar Grayan et L’Hopital geweest te zijn. Daar wel wat gevist te hebben 
maar niet duidelijk wetend hoe de fransen daar visten, ben ik in 2006 wat beter 

voorbereid weer naar dezelfde plaats gegaan. Grayan ligt dus op de uiterste punt 
links boven Bordeaux aan enerzijds de Atlantische Oceaan en andere zijde de 

monding van de Gironde.  

Nu was het wel zo dat het een gezinsvakantie was, met schitterend mooi weer en 
hoge temperaturen. Maar toch nog de tijd gevonden om om 5 vissessies te plannen.  

De ervaring en de info die je kreeg bij de plaatselijke hengelsportzaak in Verdon s 
mer was dat je het beste op de stranden kon vissen als het donker was en met 
opkomend tij. Netjes kregen we daar een getijde kaart mee, was wel zo handig.  

De eerste paar sessies gevist vanaf het strand in het donker waar de vangsten in 
mijn ogen wel tegenvielen. Het waren wat zeebaarsjes die gevangen werden verder 

eigenlijk niet veel bijzonders. Alleen de derde keer op het strand knalde er wel iets op 
wat de hengel bijna uit zijn steun trok.  

Het was een voor mij op dat moment een nog niet bekende en gevangen vis. Eerst 
gedacht dat het een paling was maar bij nadere bestudering was het geen paling. Bij 

thuiskomst in e.e.a. gecontroleerd en het bleek een jonge Congeraal te zijn. Dus 
weer een nieuwe soort op de lijst van gevangen vissoorten. Altijd wel leuk zoiets.  



 

rare paling 

 

In de laatste week was het tij voor 's nachts vrij ongunstig zodat er met daglicht 
gevist is. Ook dat heeft een leuke visserij tot gevolg gehad. Behoorlijk wat maigres 

zijn er toen gevangen. (maigre is een van de ondersoorten van de ombervis). Zowel 
kleine als grotere tot ca 65 cm kon ik op het droge krijgen. Opvallend was wel dat ze, 
daar waar ik viste, ze van redelijk grote afstand vandaan gehaald moesten worden.  
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