Boerhoes,
Een hele tijd geleden stond er een verslag in de Beet over het vissen in de Vecht en een bed en braekfast wat Boerhoes
heet in het prachtige plaatje Dalfsen. Dit stukje deed mijn vrouw ook lezen en kwam op het idee, en ook omdat ze wil
leren vissen omdaar eens een lang weekend naar toe te gaan. Zogezegd zogedaan en 19 mei kwamen we op deze
prachtige locatie boerderij aan, het viel ons op dat de rust als een deken daar al over je heen viel heerlijk. Meteen
werden we hartelijk ontvangen door Thomas de eigenaar en later zijn vrouw Antje die alles regelt gezien Bed and
Breakfast. Na een ronleiding naar onze kamer en alles wat daar rond heen hing waren we vrij om te gaan en te staan
echt super. Meteen zijn we stekken gaan verkennen en raadzaam is voor iedereen om een daarvoor gemaakt boekje die
bij sportvisserij nederland te koop is meteen aan te schaffen. Hier staan verschillende stekken in die makkelijk te
bereiken zijn en waar echt vis zwemt, het bereiken van vele stekken is echter een drama wat heel jammer is en men
daar echt wat aan zou moeten doen. Dit creeert zeker dat er meer vissers daar in deze prachtige vecht komen vissen
want echt mensen prachtig is het daar zeker.Na vele stekken te hebben verkent gingen we naar een locale hengelsport
winkel in Hardenberg Appie echt geweldige mensen die je al de ins en outs vertellen voor het vissen op de Vecht. Na
een tijdje bij Appie te hebben gepraat over het vissen aldaar waren we veel wijzer geworden.Na een heerlijk avond eten
wat we ook in Hardenberg hebben gedaan reden we terug naar onze prachtige slaap en ontbijt lokatier Boerhoes. Na
een heerlijke nacht begon onze eerste dag vissen in de Vecht, het was echt deze dag bloedheet en de vecht doordat hij
niet stoomde om dat het tijden al niet had geregend gaf ons daardoor echt een taaie visserij. Alleen Jacqueline was
deze dag echt op dreef, zei ving mooie winde en brasems ongekent, echt de kale kreeg deze dag een pak slaag en dat
deed pijn. Echter na een prachtige dag te hebben gevist heerlijk en alle rust van de natuur te hebben gesnoven opweg
terug naar ons Boerderij Paradijs Boerhoes waar we na een heerlijk avond eten in Dalfsen onder de wol
doken.Wederom heerlijk geslapen en na een top ontbijt vertrokken we meteen achter de Boerderij van Bowerhoes om
daar te vissen in de Vecht, het is een stukje lopen dus raadzaam iedereen neem een kar mee. Eenmaal daar op te
hebben getuigd en ik deze dag gekozen had om met de method te gaan vissen met als aas een Gulp 10 mm test Boieli
was het al snel raak, en werkelijk het stopte niet meer ook Jacqueline kon aan de bak. Deze dag was de kale
(hahahaha) de werkelijke winnaar ving zelfs mijn persoonlijk record aan baggels namelijk een brasem van 65.4 cm en
woog 4.800 kg machtig wat een vis.DE dag eindige net zo snel als deze begon en na een heerlijke douche en daarna
avond eten kropen we voor de laatste keer onder de wol . De volgende ochtend lekker te hebben uitgeslapen en een

ontbijt hebben we alles op ons gemak ingepakt en na Antje en Thomas te hebben bedankt voor ons fijn verblijf en
meteen gezegd dat we September weer kwamen naar huis gereden. Een lang weekend voor vissers die grote vissen in
de vecht willen vangenraad ik aan om dit echt te gaan doen, Boerhoes is daabij een echte top locatie.
GrJacqueline en leo.

