DE SEMOIS

Semois Favorite

Grannom of Cul Vert

De Semois is een 210 km lange rivier gelegen in het gebied van de Gaume in Zuid-Belgie.
Ze steekt de grens met Frankrijk over en mondt dan 25 km verder uit in de Maas.
Het is een bijzonder mooie en best wel brede rivier. Na hevige regenval kleurt het water
snel bruin en wordt het vissen moeilijk zo niet onmogelijk. Dat geldt overigens voor
alle Ardense regen rivieren.

Denk er aan, dat het voorjaar in de Gaume en de Ardennen bijzonder nat kan zijn en
koud. De temperatuur van de omgeving en het water kan onaangenaam laag zijn.
De vangsten kunnen dan wel eens tegen vallen, omdat de forellen lekker in hun
schuilplaatsen onder rotsen en stenen blijven liggen. Voorts zitten ze vaak nog onder de
bloedzuigers. Terug naar de rivier.
De rivier is verdeeld in verschillende sectoren, de vrij toegankelijke en de niet vrij
toegankelijke. (Semois banale et non-banale)
Verder heb je ook nog een viertal zones, die beheerd worden door de diensten van
“waters en bossen”. Om op deze stukken te mogen vissen, moet je, bovenop de Waalse
(staats) vergunning van ca. € 40.00, nog een extra (verenigings) vergunning van c. € 40.00
betalen. Dat moet je overigens ook bij andere Ardense rivieren. Resumerend kunnen we
stellen, dat je voor minder dan € 100.00 een HEEL seizoen kan vissen op de Semois.
Lijkt mij geen slechte deal !!!
De zones van Chiny en Azy lijken het meest verwilderd, maar interessante stukken tref
je ook aan bij Saint-Cecile en Herbeumont. Na deze sectoren is de rivier vrij toegankelijk
voor houders van enkel de Waalse staats vergunning. Op deze stukken mag je vanaf maart
tot begin juni alleen vissen vanaf de oever. Waden is dan verboden.
Het is plezierig vissen op de sector Saint-Cecile, omdat dit stuk gemakkelijk is te
bereiken met de auto. Dat kan voor sommige vliegvissers best wel handig zijn, want je
kan er vlak naast het water parkeren. Op enkele stappen van het water verwijderd.
In Saint-Cecile verlaat de Semois de streek van de Gaume om dan verder de
Ardennen in te stromen. Net voorbij het dorp Herbeumont is de rivier dan weer
vrij toegankelijk.
Er wordt door de dienst `waters en bossen ` flink wat bruine forel uitgezet in de Semois,
maar je vindt er ook blankvoorn, kopvoorn, alvertjes en andere witvis, baars, snoek, barbeel
en vlagzalm. De vlagzalm is redelijk zeldzaam geworden, omdat deze vissoort door de
Aalscholvers bijna was uitgeroeid. Maar het ziet er naar uit, dat de situatie langzamerhand
weer wat aan het verbeteren is.
Ik vis graag op de stroomnaden en onder bomen en struikgewas, maar een ieder heeft
zo zijn voorkeur !!! Voor wat betreft de keuze van vliegen, beperk ik mij in dit artikel
tot slechts een tweetal, die het als regel “goed doen” op de Semois. Een imitatie
van de pop van een kokerjuffer en een imitatie van het volwassen insect.
Een kokerjuffer wordt veelal aangeduid met sedge of caddis.
1. De “Nymphe Semois” of “Semois Favorite” een imitatie van een caddis pupa.
2. De “Brachycentrus Subnubilus” of Grannom/Cul Vert.
Succes met het vissen !
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Bescheiden eigen ervaringen
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p.s. Koop vooral de 4 dvds van de prachtige produktie van Luc Buelens
“Vissen in de Belgische Ardennen” het vliegvissen op 36 Waalse rivieren.
Als een van de weinige Nederlandse vliegvissers mocht ik meewerken
aan deze serie. Een unieke ervaring !

