LUC BUELENS - VISSEN IN DE BELGISCHE ARDENNEN

De bekende Belgische vliegvisser en cineast LUC BUELENS heeft vooraf gaande
jaren al fraaie dvds geproduceerd over het vliegvissen in Slovenie en Spanje. Aanbevolen !!!
In het najaar van 2014 presenteerde Luc zijn vier DVDs over het Vissen in de Belgische
Ardennen. Een standaard werk !!!
GESCHIEDENIS
Op 26 mei 2012 startte Luc met zijn produktie over het vliegvissen op rivieren in Wallonie.
De opnamen zullen naar verwachting een tweetal jaren in beslag nemen.
Daartoe zijn bekende Vlaamse en Waalse topvissers uitgenodigd om hun medewerking te
verlenen door het vertonen van hun kunsten op de vele fraaie Waalse rivieren.
Luc vond het leuk om ook enkele Nederlanders, waaronder Klaas en mijn persoontje, uit te
nodigen deel te nemen aan dit projekt. Een hele eer !!!
Luc heeft ook in 2013 een vervolg gegeven aan zijn prachtige projekt, het filmen
van de Waalse rivieren.

Hij gaat met zijn crew filmen op de: Ourthe oriëntale, Ourthe occidentale, Warche,
Holtzwarche, Semois, Rulles, Vierre, Houille, Vesdre, Wiltz, Wayai, Ton, Vire, Chiers en
Hemeton. Zoals bekend heeft hij in 2012 al een vijftien tal andere rivieren in beeld gebracht.
Het wordt dus – evenals in 2012 – weer een heel jaar hard werken, maar Luc kennende zal het
eindresultaat zeker de moeite waard zijn. Ga maar na !
4 DVDs met in totaal c. 33 rivieren, 70 kastelen, vele fraaie landschappen, abdijen, dieren,
vliegvissers in volle aktie, enz. enz. Resumerend een prachtig beeld van onze Ardennen en
Ardense rivieren.
Een preview vind u onder: www.vimeo.com/59900695
Ik zeg “onze” Ardennen, omdat ik - als Hollandse kaaskop – al jaren “verliefd” ben op Belgie
en meer in het bijzonder op Wallonie. Cobi en ik verblijven er heel graag en vaak. Ieder jaar
om half maart – de grote opening – stap ik weer de Ambleve in om mijn eerste forel van het
seizoen te vangen.
Voorts valt er veel te leren van de uitstekende Vlaamse en Waalse vliegvissers, die ik
regelmatig aan de waterkant ontmoet. Ik ben zelf geen wedstrijdvisser (te weinig talent !),
maar ik ben wel een bewonderaar van deze gemotiveerde vliegvissers !
De ambitie van Luc is groot en blijkt o.m. uit het feit, dat hij meermalen een helicopter
heeft gehuurd om de belangrijkste rivieren vanuit de lucht in beeld te brengen.
Luchtopnamen blijven altijd spectaculair.
Maandag 29 april 2013 – Vesdre en Gueule
Op maandag 29 april 2013 was het dan weer zo ver ! Met Marcel en Klaas hebben we in de
morgen gevist op de bovenloop van de Vesdre. Wat een prachtige omgeving en mooi water !
Klaas en ik vingen elk een drietal forellen. Wij zijn daarbij door Luc uitgebreid gefilmd.
Na een heerlijke en uitgebreide lunch op een sprookjesachtige plek aan het water –
aangeboden door onze vriendelijke en deskundige Waalse gast/controleur op de Vesdre – zijn
we na de middag vertrokken naar de bovenloop van de Gueule.
Wij waren zeer bevoorrecht. De aardige en vriendelijke Belgische eigenaar van het visrecht
op de bovenloop (ca. 6 km), die naast Frans en Duits ook voortreffelijk Nederlands sprak
gidste ons langs zijn water (hij heeft het alleenrecht) en stelde ons ruimhartig in de
gelegenheid om aan beide oevers te vissen.
Het meanderende riviertje en de omgeving zijn prachtig. Wij waren met het vissen niet
succesvol. Zowel Marcel, Klaas als ik slaagden er niet in om vis te vangen. Als ik eerlijk ben
moet ik zeggen, dat we ook geen vis hebben gezien. Vermeld moet worden, dat er op de
bovenloop - voor zover wij weten – geen vis wordt uitgezet. Dat verklaart wellicht waarom
wij geen vis hebben aantroffen. Bovendien hebben de aalscholvers vrij spel.
Vanaf deze plek wens ik Luc veel succes met het afronden van zijn projekt en dank ik Marcel
en Klaas voor de gezellige en leerzame dag.

Ik vind, dat alle serieuze vliegvissers deze dvds t.z.t. moeten kopen. Jullie hebben echter al
begrepen, dat ik niet erg objectief ben !!!
Nu, in 2014 zijn de vier dvds te koop voor € 35.00 Dat is natuurlijk een koopje voor
zoiets unieks en moois ! Kijk snel op: www.flyfishingpassion.net
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