
Donderdag 30 november 2017 – operatie Bittervoorn e n Vetje – De Bever. 
 
Erg koude temperaturen tussen 0°C en 2°C met af en toe een bui van natte sneeuw en regen 
was niet bepaald uitnodigend om in het water van de vijver van het recreatiedomein de Bever 
te gaan staan. Maar afspraak is afspraak. En dat proberen we zo te houden. 
 
Om 10.00u in de voormiddag trotseerden Dirk Eerdekens, Luc Steegmans, Henri Leynen, 
Guido Jansen, Rigo Ceelen en Jos Eykens de koude en waren op de afspraak. Geert van 
Baelen, een reporter van het Belang van Limburg, samen met Joke Roebben van RLLK waren 
ook present. Geert kwam informatie inwinnen om een prachtig artikel in de krant van vrijdag 
te publiceren. Mooi werk. Achteraf kregen we nog hulp van Thomas van de Achelse Vissers. 
Dat kwam goed van pas.  
 
Goed aangekleed stapten we met vieren het water in. Rigo en Guido Jansen namen het sor-
teerwerk op de oever voor hun rekening. Op vraag van Guido Valkeneers gingen we op zoek 
naar vooral het kleine spul. Net zoals Guido, waren we in de overtuiging dat er bij de vorige 
bevissing heel wat vetjes en bittervoorntjes achter gebleven waren. Vermits die tot de kwets-
bare soorten in Vlaanderen behoren, vonden we het onze taak om er zoveel als mogelijk nog 
een andere bestemming te geven. Anders zouden ze verloren kunnen gaan bij het leegpom-
pen van de vijver in het voorjaar van 2018.  
 
De resultaten lieten niet op zich wachten. Tegen de middag hadden we de helft van vijver al 
bevist met vrij veel vetjes en bittervoorntjes in het net. Overige vissoorten zaten niet of nauwe-
lijks in deze zone. Ondanks de slechte weersvoorspellingen viel het weer, buiten een lichte 
regenbui, erg goed mee. Door het zware labeur had de kou weinig of geen vat op de enthou-
siaste vrijwilligers van de LIKONA-Vissenwerkgroep. 
 
Na de innerlijke mens versterkt te hebben, werd de kant van de Oude Beek onder handen 
genomen. Alle rietkragen, onder omgevallen bomen, overhangende takken en onder de toe-
ven van parelvederkruid werden zorgvuldig bevist … met resultaat. Als uitschieters wisten we 
weer 6 mooie palingen tussen 55 en 85cm, te vangen. Opmerkelijk hierbij is dat ze steeds per 
2 zitten. Wat daarvoor de reden is, is voor ons een raadsel. De palingen werden onmiddellijk 
in de Oude Beek uitgezet. Wie weet, vinden ze op die manier vroeg of laat de weg naar zee.  
 
Bij vorige afvissing wisten een aantal snoeken uit de stroombanen van het elektroapparaat te 
ontsnappen. Vandaag waren de snoeken en snoekjes weer present. In totaal passeerden 23 
exemplaren tussen 22 en 59cm, met een uitschieter van 85cm, de meetplank. We wisten nog 
een puntgave schubkarper van 73cm te verschalken. Deze keer waren er ook erg kleine bra-
sems, niet groter dan 20cm, van de partij. De tabel geeft een totaal overzicht van alle vangsten.  
   

 

1 Am. dwergmeerval  12 8 Kolblei - 

2 Am. zonnebaars 15 9 Paling 6 

3 Baars 9 10 Rietvoorn weinig 

4 Bittervoorn veel 11 Riviergrondel weinig 

5 Blankvoorn  veel 12 Snoek  23 

6 Brasem  19 13 Vetjes veel 

7 Karper 1 14 Zeelt 2 



De vangsten vandaag lagen, na de resultaten van vorige keer, in de lijn van de verwachtingen. 
De snoeken, de karper en de 2 (kleine) zeeltjes werden door de Achelse Vissers op plaatselijke 
wateren in de omgeving van de Tomp uitgezet. De bittervoorntjes en de vetjes, visjes van 
stilstaand en langzaam stromende wateren, en de weinige kleine rietvoorns en riviergrondel-
tjes hebben een nieuwe bestemming gekregen in de pas ingerichte waterpartijen van Stevoor-
den en de Hoefaart te Eigenbilzen. De Amerikaanse dwergmeervallen, de kleine brasems, 
baarsjes en blankvoorntjes werden in een privévijver uitgezet. de Amerikaanse zonnebaars 
werd door Luc meegenomen als visvoer voor zijn opgroeiende snoekjes.  
 
Alle vissen kregen naar onze mening een geschikte bestemming waar ze, op de zonnebaars 
na, nog een lang leven beschoren kunnen zijn. Omstreeks 15.00u konden we met een terug-
blik op een fantastische visdag in gedachte, de weg huiswaarts aanvatten. Bedankt aan alle 
medewerkers die de koude en het harde labeur wisten te doorstaan.  
 
Bij deze kijken we al uit naar het voorjaar 2018 om tijdens de laatste fase van de werken de 
overige (dikke) vissen en een deel zoetwatermosselen te kunnen recupereren.   
 
Voor de LIKONA-Vissenwerkgroep, 
Jos Eykens 
Voorzitter/verslaggever.  
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