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Michel de kamer uitgejaagd met de benaming “pokkeleiers”. Ook Joop wordt nog even gestift. Nog 
een afzakkertje met de boys van boot 2 in huisje genomen. Toen naar ons huisje alwaar ik besloot 
Peter nog even te stiften. “Night of the captains”. Bart kwam ik tegen op ons balkon. Om ongeveer 5 
uur stond hij hier een peukie te roken. Hij smeerde nog even wat met de typex bij Peter. Bij het 
ontbijt komen de verhalen los. Peter verdenkt Dirk ervan hem te pakken te hebben genomen. ‘s 
Middags gaan we de boot van Peter schoonmaken. We pakken de spullen in, ondertussen een 
beetje zonnen op het gazon. Dan auto’s aftanken, huisjes schoonmaken en een laatste biertje op 
ons terras. Lekker makkelijk eten. De rest van de vissoep en macaroni. Er is goed ingekocht. Wat 
overblijft gaat naar Ellie. Als laatste gaan de bakken met de buit op de boot van Peter onder het zeil, 
diep ingevroren. Afscheid van jaap en Ellie genomen. Hartelijke mensen die altijd voor je klaar 
staan. Er was nog een flesje voor Jaap over en ook voor Stolle. We rijden het pontje van 20.00 op. 
Gelukkig nu een schappelijke pontier die 430 kronen rekent i.p.v. de 530 die we op de heenweg 
moesten neerleggen. Kopje koffie op het pontje een laatste blik op het fjord en Hofles waar we de 
afgelopen 11 dagen vele uren hebben doorgebracht. De terugreis begint nu serieus. We zien nog 6 
elanden vlak langs de weg, waarvan er 2 bijna spierwit waren. Het is nu 22.30 en de zon schijnt nog 
steeds. Toen we weg gingen belde ik Tos nog even op en hoorde dat het 35C in NL is. Het was een 
memorabele visvakantie met Costa brava taferelen. We hebben dagen met een fantastische vangst 
afgewisseld met dagen dat we minder vingen. Het blijft vissen hè? 
Dag 15, 4e reisdag. Snelle en vlotte reis naar vliegveld in Oslo. Om 7.30-8.00 Marcel daar afgezet 
en afscheid genomen. Onderweg werden we nog aangehouden door de politie. Gelukkig bracht de 
vlotte babbel en onschuldig gezicht van Peter ons daar ook weer veilig doorheen. Een uurtje later 
komen we aan in de haven van Oslo. Gaan daarna een bakkie en broodje doen in de hitte bij een 
bakkerspeciaalzaak. Nog even op de haven rondgeslenterd en om 11.00 terug bij de auto. We 
checken de auto in en wachten vervolgens 3 uur op een bloedheet parkeerterrein. Ik vrees voor de 
ingevroren vis in de tempex bakken want onder het zeil is de hitte verzengend. Het is daar zeker 
50C. Michel zei nog ”ze controleren 90% ..” maar wij fietsen er weer tussendoor. Wanneer we op de 
ferry staan gaan we met 2 blikken bier de man het zonnedek op. In tegenstelling tot de heenreis is 
het weer prachtig. Snel een tukkie doen om weer een beetje fit aan de avond te beginnen. We 
hebben om 20.30 een tafel gereserveerd, waar het eten als vanouds goed is. Dan gaan we de kroeg 
in. Eerst de pianobar maar daar speelt een oude bekende, de piano egotripper, en dit vinden we 
geen succes. Dan maar naar de grote zaal waar het aangenamer vertoeven is. De volgende 
ochtend zitten we om 9.00 aan het ontbijt. Om 9.45 de auto in en om 10.00 rijden we Duitsland in. Ik 
rijd met Bart in de camper mee omdat Marcel’s plaats vrij is. Bart bumper kleeft tussen de camper 
en de chevy-boot combinatie. Af en toe snijdt hij zelfs andere auto’s ertussenuit. Hier maken we nog 
wat opnames van elkaar vanuit de auto. Om 14.00 gaan we bij “In den Stallen”, oud adresje 
opgesnord door Jan, zo’n 20-30 km onder Groningen, een maaltijd doen. We ruiken de stal. Ik 
sukkel een paar minuten weg. Volgens Bart uren. Om exact 18.30 rijden we het terrein bij Peter op. 
Het is hier een drukte van belang. Iedereen is ook weer blij om dierbaren in de armen te sluiten. We 
filmen hier de laatste plaatjes, en verdelen de vis. Na wegen blijkt er ongeveer 160 kg te zijn. De vis 
is ondanks de hitte goed overgekomen. Hilmar krijgt ook zijn deel. Michel krijgt als winnaar nog een 
aandenken van me. Een groot vel papier met hierop allerlei kretologieën die betrekking hebben op 
vissen en de fishing Norway mannen. Thuis alle vis de vriezer ingeduwd, de hengels en spullen in 
de schuur gegooid en me klaarmaken voor een korte (zomer)winterslaap van 2 volle dagen om een 
beetje bij te tanken. Morgen de boel opruimen. Voor nu is het mooi geweest. Het waren 
onvergetelijke 15 dagen. Wat een vis, natuur en avontuur! 
 
Bart Munnikhuizen 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


