
Verslag visvakantie fishing Norway 2009 

 

De voorbereiding. 

 

Dirk heeft na lang zoeken een locatie in de buurt van Hitra gevonden. Het wordt het plaatsje 

Nes waar we via een internetsite een huisje van een particulier kunnen huren. Joop heeft een 

boot (met trailer) en Chevy gekocht, er zijn na het verlies in de club van Mike weer 2 setjes 

beschikbaar. Marcel smelt lood (pilkers). Bart B. verzorgt traditiegetrouw de inkopen. Voor 

de eerste keer in de geschiedenis van de club gaan we met de complete ploeg van 2 jaar 

geleden weer op pad. De makrelen en zagers zijn gekocht en de verwachtingen zijn weer hoog 

gespannen. Een nieuwe bootindeling is gemaakt en we zijn er weer helemaal klaar voor.  

 

 

 

22 mei vertrekdag, eerst dag. 

 

Het is weer zover. Om 1.30 staat iedereen klaar om te vertrekken vanuit Piet z’n nieuwe 

schuur. Gisteren hebben we de boten al geladen zodat we kunnen instappen en vertrekken. 

Iedereen is er .. of nee, Captain Hook is er nog niet! Heeft zeker niet zo’n zin om te gaan 

vissen. Een zucht van verlichting als hij als laatste verschijnt om vijf over 2. Het commentaar 

luidt :”Teveel koffie daar moet ik alleen maar van pissen. (Tsja Hook, daar heb je een punt.)  

Om 2 uur is de overvolle loods leeg, de boten aangekoppeld en om 2.25 stappen we in, na het 

gebruikelijke uitzwaaien door familie, vrienden en bekenden, richting Kiel. Om 5.15 rijden 

we Duitsland binnen. Natuurlijk is er weer geen LPG te krijgen, nou ja op benzine rijden de 

Chevy’s ook uitstekend. Paar blikken bier later staan we om 10.25 op de kade in Kiel. De 

Magic ligt al op ons te wachten. Zoals traditie is geworden gaan we eerst een stevig ontbijtje 

aan de kade nuttigen. Ook vers brood halen omdat we dit i.v.m. Hemelsvaart niet in 

Nederland konden doen. Het weer is goed, ca 18 graden dus we kunnen buiten zitten. Om 

13.30 rijden we de Magic op. Even de spullen dumpen in de hutten en dan richting zonnedek 

om te bieren. Wanneer het wat kouder wordt gaan we richting Ierse bar. 2 uurtjes slapen en 

dan eten dachten we maar... uhh we zijn vergeten op tijd te reserveren. Dan maar a la carte, 

lekker sjiek! Hierna is weer verder bieren in de Ierse bar. De stemming is geweldig. Lekker 

druk en gelukkig er mag hier nog worden gerookt. De gitarist gaat maar door. Volgens Ed 

komt dit omdat hij hele stukken tekst gewoon niet kent. Ed: “zo ken ik het ook.” Om 3 uur ga 

ik slapen want we hebben morgen weer een lange rit voor de boeg. De volgende ochtend hoor 

ik dat ik antwoord geef in mijn slaap want ik weet er niets meer van dat ik met me maten heb 

gesproken die nacht. Gelukkig blijkt Hook ook aan die verschijnselen te lijden. 

 

23 mei dag 2. 

Opstaan blijft moeilijk op zo’n boot. Na het ontbijt naar het zonnedek voor een sigaretje 

terwijl het schitterende Oslo fjord aan me voorbijglijd. Om 10.00 rijden we de boot af en om 

10.30 zijn we door de douane heen. Piet wordt nog naar de eigendomspapieren van de trailer 

en de boot gevraagd. Dit belet niet dat alle import er weer ongemoeid doorheen komt. Nu 

richting Nes. We denken dat we veel korter hoeven te rijden. Dankzij Hilmar weten een plek 

in het plaatsje Elveren waar we gas kunnen tanken (we blijven Hollanders toch?!) Op een 

klein terreintje bij een soort gas-, auto-, alles handelaartje tanken we, na wat gerommel met de 

Noorse aansluitingen. Vlak in de buurt halen we onze lunch bij een tankstation. Via de E3, de 

E6 gaan we ca 17.00 de 700 op. Vanaf hier is het nog ongeveer 150 kilometer. De 710 duurt 

langer dan we hopen. We hebben geen idee hoe laat het pontje uit Varset vertrekt dat we 

moeten hebben om niet ver om te hoeven rijden. Natuurlijk vertrekt het pontje om het hele uur 



en we missen het op een paar minuten. Bigfoot haalt het wel, maar ja die reed direct goed. Tot 

8 uur wachten dan maar en ondertussen contact opnemen met de eigenaar van het huisje dat 

we later zijn. Het pontje is ongeveer hetzelfde als die we in Hofles gewend zijn. Ook de 

kosten voor 2 auto’s, 600 NK, is nagenoeg gelijk als in Hofles (zitten we hier wel goed?). Bij 

de kapitein van het pontje checken we het adres en hoe we moeten rijden. Vanuit Breggstadt 

is het ca. 30 minuten rijden en om 21.15 komen we aan bij het huisje. Dit is prachtig. 

Schitterende locatie allemaal extra’s zoals een hottub. De eigenaar proeft van het net ververste 

water erin en verschiet helemaal als Piet doodleuk zegt: “I just pissed in there.” De buurman, 

en vriend van de eigenaar, Henry, is degene die we, indien nodig, om assistentie kunnen 

vragen. Snel blijkt dat het huisje niet ingericht is op vissers. Er is geen fileertafel en ook geen 

steiger (maar een paar boeien, wat te link is met de boten i.v.m. de rotsen en we moeten dan 

met een babybootje heen en weer varen om op de boten te komen, dat werkt niet. Hoe goed 

we ook zijn in improviseren), voor de deur. Gelukkig is er vlak in de buurt wel een steiger 

waar we na overleg gebruik van kunnen maken, kost wel 1500 NK maar dan heb je ook een 

steiger ... Volgens de lokale mannen worden er grote koolvissen gevangen zelfs van 1,20 op 

500 meter ten noorden van de vuurtoren. Verder krijgen we (nog) geen concrete informatie 

waar we moeten zijn voor een goede vangst. Nog even bibberen omdat we van een vrij steile 

helling naar het huisje rijden om alle spullen te kunnen lossen. Een gesleep van jewelste en 

dan zijn we klaar. De hengels worden klaargemaakt voor de volgende dag. Marcel krijgt de 

honeymoon suite en ook Hook heeft een kamer voor zichzelf. Iedereen ligt om 2 uur in z’n 

bed. De eerste wedfles, van Dirk op de aankomsttijd bij het huisje, is eruit … en op. Wat 

opvallend is, is dat iedereen is gesloopt. 

 

Dag 3, 1
e
 visdag. 

Om 8.30 staan we op met schitterend weer. De boten worden door Piet, Bigfoot, Hook en Ed 

op een trailerhelling in de buurt te water gelaten. Dirk en ik gaan een rondje lopen en het 

haventje / steiger bekijken. Ook moeten we even neuzen om te kijken waar met evt. met onze 

strandhengels kunnen vissen. Om 13.00 komen de boten aan bij de steiger aan. Helaas hebben 

we geen tankstation aan een haven kunnen ontdekken dus moeten we op de “ouderwetse 

manier “ onze jerrycans bij een tankstation vullen. Gelukkig had Braakhekke ook hiervoor 

gezorgd. Spullen in de auto en naar de steiger rijden. Als we hier staan breekt er kleine paniek 

uit omdat Bigfoot zijn koelbox is verdwenen. Bigfoot: “Als het zo moet dan hoeft het niet 

meer van me. Gejat bij het benzinestation door die vent met die zwarte pick up of sterker nog, 

toen de boot een uurtje afgemeerd lag voor het huisje aan een boei.” Niemand kan zich dit 

voorstellen maar de trend is gezet; De Noren jatten als raven hier!! Hook terug naar het huisje, 

maar niks. Dirk stelt voor om een eindje terug te varen en te kijken of de kist overboord is 

geslagen en ja hoor de kist inclusief slippers en een toilettas wordt teruggevonden, keurig 

door de lokale Noren aan de oever gezet. Het blijft vreemd dat Bigfoot een kist van 1 meter 

bij ½ meter niet overboord (langs hem heen) heeft zien vliegen. Rond 3-en gaan we het water 

op. Heerlijk, we gaan weer vissen!! Eerst zoeken naar goede plaatsen. Wanneer we in de 

buurt van de vuurtoren op ca 100 meter diepte beginnen vang ik meteen een lang va 70 cm, 

een gul van 55 cm en kleinere schelvis een zeewolf van 46 cm (Dat is heel mooi want die had 

ik nog niet). Helaas verspeel ik een vette kool die erop ramde omdat de slip niet goed stond. 

Volgens mij was die minstens 1 meter (haha..!) Maar mooi dat de adrenaline weer door m’n 

lijf heen giert. Het weer wordt wat minder. Het is wel bladstil en dood tij. De locals varen  en 

masse uit en komen bij ons in de buurt liggen … Missen we iets, want we vangen niets. Het 

blijkt dat ze op de kool aan het wachten zijn bij de ingang van het fjord. Hook en Ed vangen 

met aas een haaitje, (maar wel een nieuw record voor Hook). Ons bereikt het bericht dat 

Marcel op  boot 2 een haai van 73 cm heeft gevangen. Deze haai is tevens goed voor de 

dagprijs. Interessant is dat we haaien vangen, is weer iets nieuws. Hook vangt het eerste 



kooltje van de vakantie. Ook de 2
e
 wedfles voor het meest aantal vissen op de boot wordt door 

boot 2 veroverd, er is met aas aardig wat lom door hen gevangen. Alleen Braakhekke is de 

hele dag aan het pilkeren geweest op boot 2. Vandaag geen geweldige vangst, 7 zakjes 

gefileerd in totaal. We improviseren met een zelfgemaakte fileertafel. Dan eten we aardappels 

met groente-kool pot met een lekker pannetje gul erbij. Nog even dit schrijven en ondertussen 

is het alweer 1.00. We hebben een mooie dag gehad en iedereen heeft gevangen, voorlopig 

zien we op het fjord voor ons dat de wind aan het aantrekken is.  

 

Dag 4 2
e
 visdag. 

Zier er vandaag weer goed uit. Het is halfbewolkt en nauwelijks wind. Piet en Ed gaan 

benzine halen en de rest de visspullen verder in orde brengen. Om 11.00 gaan we het water 

op. Wij naar de vuurtoren. Boot twee gaat het voor een eilandje proberen wat verderop. 

Ondertussen trekt de wind in snel tempo aan. Wij komen in een kraamkamer terecht, allemaal 

torretjes op ongeveer 20 meter als we een paar trekjes langs een eilandje maken. Captain 

Hook gaat met aas vissen en vangt een mooie leng van dik 70 cm. We zien een dikke regenbui 

aankomen en krijgen die vol op ons dak. We gaan de luwte opzoeken want de wind is 

ondertussen 4 tot 5 geworden. Wanneer we in de luwte van een eiland liggen komt boot 2 ook 

zwaar stampend op de golven aanzetten. Samen een bakkie soep en wat hartigs en we gaan 

het verderop bij wat eilandjes, ook weer in de luwte, proberen. Boot 2 blijft op de plek van de 

culinaire bijeenkomst liggen en we vernemen later dat Marcel op aas hier een zeeduivel vangt. 

Wij gaan bij een fabriek vlak naast een vissershaventje liggen in de luwte. We proberen hier 

voor de grap wat, en Captain Hook vangt een haring, nou als die er zitten dan nog even verder 

proberen. We vangen wat gullen hier, ik mag er zelfs een van 72 cm omhooghalen met een 

pilker van 150 gram op ongeveer 25 meter diepte. Later blijkt dat dit de grootste van de dag is 

geworden. De mooiste opmerking kwam vandaag van Ed. Na jaren van hem alleen maar 

gehoord te hebben van “diep water en investeren in de kool” zei die vandaag: “Niet te diep, 

niet te diep we moeten nou zo’n 10 meter zitten.” We kijken elkaar aan en barsten in lachen 

uit. Nou ja Ed, niemand is te oud om wat te leren .. toch?! Boot 2 is naar het eilandje 

tegenover ons huisje in het fjord gevaren om daar te kijken. Ze hebben de locatie van een oud 

wrak gevonden en proberen hier hun geluk. Helaas hier ook alleen maar torretjes. We gaan 

om 16.30 terug naar de haven omdat de mannen van boot 2 geen sleutel van het huisje bij zich 

hebben. Dat moeten we even beter regelen. Met de wind mee valt het varen nog wel mee maar 

er staan stevige golven. Uitladen en fileren, nou ja, 6 visjes fileren met 4 man, dat wordt 

zeuren. Braakhekke heeft vandaag boerenkool met worst op het menu. Iedereen is weer gaar 

en het wordt een vroegertje vanavond. We hopen op beter weer maar de Noorse 

weersvoorspellingen die ik op TV probeer te volgen geven anders aan, weliswaar begrijp ik 

dat er donderdag en vrijdag een hogedrukgebied komt te liggen, we zien wel. 

 

Dag 5, 3
e
 visdag. 

Ontbijt met warme broodjes. Iedereen is lekker uitgeslapen. Zoals altijd om 11.00 op het 

water. Ed bijt de spits af met een mooie kool van 79 cm (de eerste en tevens grootste van de 

dag, ja ja, de score is weer in het voordeel van onze boot). De afspraak is dat we een uurtje 

kolen en als we niet goed vangen dat we dan verder op zoek gaan. We verkassen naar een 

eilandje waar boot 2 stomtoevallig ook al ligt. We vernemen dat de vangst hier slecht is. We 

gaan zoeken bij eilandjes in de buurt. Oppassen want er zitten ongelofelijk ondiepe stukken 

rondom de eilandjes die niet aangegeven staan. Ook rifjes net onder de waterspiegel zijn zeer 

verneukeratief. Ed staat voorin de punt in het water te turen en Piet houdt zijn ogen strak op 

de dieptemeter gericht. We vinden uiteindelijk een klein eilandje waar we een drift vinden 

met de stroom mee vlak langs het eiland. Het loopt hier van 25 meter naar een onderzeese 

heuvelrug op 6 meter en daarna weer aflopend naar 30 meter. We vangen hier zeer goed. 



Voornamelijk gulletjes van 50-60 cm, maar ook heel wat torretjes. Het lijkt steeds harder te 

gaan waaien en we krijgen dikke golven voor onze kiezen als we de drift net uit de luwte van 

het eilandje starten. Gelukkig is er na eerst 2 uur regen nu een droge periode en het zonnetje 

laat zich zelfs soms zien. Gelukkig maar want het werd even koud op deze manier. Omdat we 

zo ondiep vissen gebruiken we pilkers van 100-150 gram met een grote dreg erop. We krijgen 

een paar F-16’s over ons hoofd van de vliegbasis even verderop. Vandaag zijn er ook 2 

AWACS bij. Volgens ons gaan die rechtstreeks naar de grens met Rusland. We checken aan 

het einde van de dag nog even of ze bij een nog niet bezochte haven benzine aan de waterkant 

hebben (zodat we onze jerrycans niet hoeven te gebruiken maar helaas). We gaan bij de 

chemische fabriek (zoals we deze gedoopt hebben) nog een paar trekjes maken op de plek van 

gisteren waar we wat gul vingen. In het algemeen wat torretjes en ik vang nog een aardige gul 

na de soep van de dag. Boot 2 is ondertussen ook hier aangekomen en ook hun vangst blijkt 

niet spectaculair. Met aas hebben ze vandaag 2 lengetjes en een paar gulletjes gevangen. We 

hebben het idee dat we kleinere gul aan het meenemen zijn dan we gewend zijn, maar ja als je 

geen grote vangt … dan eindigen we op de kool op diep water vlak voor de fabriek het laatste 

uurtje. Ed vangt een schelvis,en zelf nog een kool van 77 cm. Wat een heerlijke vis blijft dit 

om te vangen alhoewel deze niet zoveel strijd gaf omdat hij te mooi was gehaakt (in zijn bek 

met alle dreggen door z’n lip). Ik wil graag een roodbaars vangen omdat die mist op m’n 

tableau. Op 200 meter proberen maar, helaas niks. Even na zessen zijn we terug in ons 

haventje. Hier halen we de ingewanden eruit en koppen er vanaf dat scheelt weer. Tijdens het 

fileren blijkt dat we vandaag toch 9 zakjes gul, 4 kool en 4 leng, alhoewel de zakjes wel wat 

kleiner worden, toch Dirk?! Daarna aan de pasta en een biertje, heerlijk! Al met al hebben we 

vandaag op onze boot de man toch wel tussen de 20 en 40 vissen gevangen, de beste dag voor 

ns tot nu toe. Boot 2 heeft in totaal zo’n 20 visjes in totaal gevangen. Ook staat er 2-1 op het 

bord in het voordeel van onze boot, dat doet pijn na de aangekondigde 11-0 (toch heren boot 

2?!!) Wij vragen ons stiekem af wanneer de tactiek op boot 2 omgaat van aasvissen naar 

pilkeren. Wanneer we op de bank hangen ziet Ed aan de overkant bij het eilandje overal 

haring springen. Daar jaagt toch wel iets, in de gaten houden dus. Braakhekke beschilderd zijn 

pilkers in allerlei oorlogskleuren met nagellak. Bart B. is van het pilkeren en kerstbomen aan 

z’n hengel. Genietend van deze dag zitten we te mijmeren op onze luxe banken met een borrel 

hand in de deze dag af te sluiten. 

 

Dag 6, 4
e
 visdag. 

Oei, het is mis als we opstaan. Regen en flinke wind. De schuimkoppen staan erop (ja, 

gisteren ook op het bier maar dat is weer een heel ander verhaal). Na het ontbijt besluiten we 

dat uitvaren geen optie is. Dan de boten maar aftanken. Hier blijkt dat de trechter van Piet z’n 

boot niet op de tank van die van Bigfoot past. Hup naar Botngard met z’n allen voor een 

trechter, broodje, vuilniszakken, visspullen in een lokale verkenningstocht. Gelukkig vinden 

we uiteindelijk een winkel waar we de goede (Noorse) pilkers kunnen kopen en zelfs een 

bestelling doen voor wat speciale gewichten. Bij de lokale Shell shop vinden we een passende 

trechter met wat aanpassingen van de handige Piet. Wanneer we thuis komen en voor het 

raam naar de schuimkoppen zitten te staren, komt al snel de drank op tafel. Ik wacht nog even 

samen met Dirk en Hook . Ik ga nog een uurtje pitten. Om 18.00 heerlijk shoarma genast. 

Dirk, Hook en ik besluiten ondanks de wind toch het water op te gaan, het trekt toch enorm 

aan ons die zee. Na een bakkie koffie gaan we om acht uur met de boot van Piet de zee op. 

Regen met windvlagen en golven tot dik 2 meter, met andere woorden het is heerlijk om eruit 

te zijn, hier komen we toch voor?! Met Hook aan het roer zoeken we de diepte op. Om 23.00 

komen we thuis met 1 kool (nou ja, zeker beter dan niets als we de commentaren horen). De 

mannen hebben de Champions League finale van Barcelona tegen Manchester gekeken. 

Barcelona wint met 2 – 0. We horen dat de wind morgen nog harder zal zijn, … help! Was 



toch heerlijk nog even eruit te gaan en die wind en het zout in je ogen te voelen al springend 

over het water. Je hebt echt het gevoel dat je LEEFT! 

 

Dag 7, 5
e
 visdag. 

Gisteren laat geworden en het was bere gezellig. Veel gezongen. Ed, Bigfoot en Hook lagen 

in de sauna en te spetteren in de tobbe buiten. Bigfoot maakte nog een smakker op de natte 

vloer. We houden onze adem in want we weten waar de naam Bigfoot 2 jaar geleden op is 

gebaseerd. Omdat het weer slecht lijkt te worden staan we later op (goeie smoes na zo’n 

nachtje). Beetje misrekening blijkt want er is nauwelijks wind en ook de zon laat zich zien. 

Om 12.00 varen we uit na de boten afgetankt te hebben. We verbruiken trouwens weinig 

brandstof want we varen veel minder kilometers dan in Hofles. Joop z’n 100 pk motor 

verbruikt ook verrassend weinig benzine. Wij gaan naar het uiterste zuidpunt van de Tarva 

eilanden, vlakbij een schietbaan voor militaire vliegtuigen en stropen de hele kustlijn van 

verschillende eilanden aan de luwte kant af. In de openingen tussen de eilanden naar de 

oceaan staat alles hellemaal volgebouwd met netten, oppassen voor het verspelen van 

materiaal dus. Ook raken we verzeild in gevaarlijke opdiepten. Wat eruit ziet als prachtige 

visstekken vangen we ongelofelijk genoeg helemaal niets. Om drie uur is nog niemand los. 

Eindelijk vang ik een gulletje, het enige visje van de dag langs de eilanden. Wanneer we het 

midden van het Tarvafjord opzoeken Krijgen Piet, Hook en ik tegelijkertijd kool aan de haak. 

Alleen Hook haalt de buit, in tweevoud, binnen. Een van de kolen is 83 centimeter en de 

grootste van de dag, dus hiermee is ook de schipperprijs voor Piet (onze boot). Toen Hook de 

vissen binnenhaalde leek het net alsof er een vis van 1.50 aanzat omdat de vissen precies in 

elkaars verlengde lagen. Dan terug naar de vuurtoren maar .. ook niets. We eindigen bij de 

fabriek waar Ed nog een aardige gul voor ’t pannetje verschalkt. Omdat het tegen zessen is 

gaan we bij boot twee langs die iets verderop ligt. Ze hebben mooi gevangen vandaag. Leuke 

lommen, gul, een lengetje, kool, roodbaars (helaas van ’t heel kleine soort) en Dirk die het 

record haai in handen krijgt met 76 centimeter. Opvallend trouwens dat we haaien blijven 

vangen. Ze geven alleen geen enkele strijd. Geweldige ogen hebben die vissen trouwens. 

Fileren op de geïmproviseerde tafel, nul dik verhoogd, omdat opa en ik last van onze rug 

krijgen als we teveel moeten bukken. Braakhekke en Marcel maken koolvis met aardappelen, 

worteltjes en doperwten in de keuken. Piet neemt z’n wedfles in ontvangst. We gooien het 

visafval nu voor het huisje in zee, het tij en de meeuwen voeren de zaak weer af. Vanavond 

even m’n meisje bellen om te horen hoe het gaat op het thuisfront. Vandaag niet best met 2 

kolen en 2 gullen op onze boot maar wel de dagprijs! We hebben besloten dat we meer 

richting Trondheim fjord gaan als het weer het toelaat. Dirk verspeelde vandaag een vette 

kool (ken het gevoel Dirk) en Marcel blijft geloven in zijn leng van over een meter. 

 

Dag 8, 6
e
 visdag. 

Er staat weer een flinke wind en navenante deining wanneer we het water opgaan. Omdat de 

wind alleen maar aantrekt gaan we richting vuurtoren. We vliegen op de drift voor de wind op 

de kolen. We weten dat we voor de wind redelijk goed kunnen terugkomen. Na een uur krijg 

ik een geweldige dreun op de stok, de slip vrij los afgesteld en nu heel rustig de boel binnen 

takelen. Na een mooie strijd van bijna 20 minuten waarin de vis elke keer dat ik hem 10 meter 

omhoog haal er weer 20 meter mee de diepte in duikt. Er komen 2 kolen naar boven, een vette 

van 86 centimer en 1 van 78. Die van 86 weegt dik 12,5 pond. Ook Piet Antiek vangt zijn 

eerste kool, en een mooie van rond de 80 cm met veel strijd. Mooie opnames gemaakt 

hiervan. Dan naar de fabriek waar Ed en Hook ook loskomen. We besluiten vanwege de wind 

het eilandje tegenover ons huisje nog eens af te stropen waar we de haring van de week ook 

hebben zien springen. We vangen hier niets behalve wat kleine schelvis. Om 16.30 hebben we 

contact met de andere boot en besluiten om 17.00 ter stoppen. We maken nog spectaculaire 



opnames van elkaars boten als we uit het water springen, geen goed idee als je rugpatiënt 

bent, Jezus wat een klappen geeft dat. Stuiterend op de golven varen we gebroederlijk naar de 

haven. Ik voel de jaren tellen als we aankomen. Gelukkig ben ik niet de enige. “Zeg Pee, wil 

jij niet een keer voorin staan?!” Dirk was vandaag spekkoper met 3 kolen in het laatste uur, 

hij straalt helemaal. De fishfinder van Bigfoot gaf het perfect aan. Boot 2 heeft weer redelijk 

gevangen .. maar wij weer de grootste! De score gaat knagen bij boort 2. Marcel vraagt zich 

een paar keer hardop af of dat het toch niet het meeste per boot was wat de score bepaalt … 

jammer joh! M’n eigen kool gefileerd die Dirk pontificaal voor m’n neus neerlegt. Het gaat 

steeds beter het fileren met zo nu en dan enige aanwijzingen van Dirk en Ed. Je moet toch je 

eigen methode vinden gebaseerd op de basisprincipes. Dan aan de bami, iedereen is rozig van 

het water gekomen. Bigfoot heeft last van zijn verstuikte pols, opgelopen bij zijn slippertje op 

de gladde vloer tijdens het buitenbad spektakel, alleen vangen kan hij nog steeds als de beste 

... Nog even m’n camera met Piet onder handen genomen want Bram heeftwaarschijnlijk weer 

dingen ingesteld die er niet uit te krijgen zijn. Alle instellingen geprobeerd helaas dan maar 

radicaal alles resetten, dat werkt gelukkig. 

 

Dag 9, 7
e
 visdag 

Ik ben om op tijd wakker. Iedereen nog in coma.We ontbijten vrij vroeg voor ons doen. Snel 

naar Botngard om benzine te halen, pilkers ophalen en cola, mosterd en een kilo zalm kopen. 

Op de gebruikelijke tijd gaan we het water op. Het is prachtig weer en belooft veel. Eerst 

maken we opnames van het varen want je weet nooit wanneer je die kans weer krijgt. We 

starten bij de vuurtoren. Hook vangt een haai van 77 cm en heeft zijn record weer terug. We 

vangen hier weinig en besluiten met een spiegegladde zee naar open zee te gaan. Wanneer we 

ter hoogte van Hitra staan te pilkeren horen we een soort pfffff geluid. Dat is niet vreemd bij 

ons aan boord want we staan allemaal de hele dag te ruften (Schultenbrau?!). Nee, dit is toch 

iets anders. Wanneer we erop gaan staan te letten zien we in de verte een enorme vin boven 

water komen. Hook gelooft nog in bruinvissen, de rest niet meer. Wanneer we heel stilletjes 

komen aanvaren komen we op zo’n 100 – 200 meter bij een aantal orka’s in de buurt. Ze zijn 

duidelijk haring omhoog aan het jagen en opvreten. Wat een fenomenale beleving. We staan 

op een rijtje totaal in extase bijna een half uur naar de dieren te kijken. Iedereen probeert 

opnames te maken. (Wat nou georganiseerde tochten om orka’s te zien). Ed denkt erover om 

een baby orka te vangen. Volgens ons kon dat nog wel eens omgekeerd uitpakken. Nou ja, Ed 

vangt nog wel een kooltje op het open fjord. Wanneer we weer naar de punt van het zuidelijke 

Tarva eiland gaan, dit keer aan de west (oceaan) kant, gaan we op ongeveer 140 meter met aas 

liggen. Piet vangt hier zijn eerste haai. We staan weer in ons hemdje onder de brandende zon. 

Over de porto komt een bericht van Joop dat ze een ton met kool hebben gevangen, wel 30 

stuks. Volgens Ed “kan dat best”. Volgens Hook “gaat het helemaal nergens over”. Piet heeft 

zijn twijfels, ik geloof er ook niets van. Dan had Dirk allang een seintje gegeven als er een 

school kool was. Ook komt over de porto door dat boot 2 een storing had .. (eentje maar 

jongens?) maar er blijkt weinig aan de hand. Richting vuurtoren gaan we bij een lokale 

vissersboot kijken om te zien wat ze nu precies doen. Ze gooien vertikaal lijnen van 100 meter 

uit, vol met tubes, die ze met een lier bedienen en omhoog en omlaag halen. Hook wil 

pertinent aan boord van de vissersboot gaan om te kijken welke apparatuur ze gebruiken. Dat 

gebeurt helaas voor hem niet maar we vernemen wel van de schipper dat de kolen op 60 meter 

diepte zitten. Dit betekent dat we de lijnen als de donder moeten gaan markeren om precies te 

zien hoe diep we zitten. Vandaag is het een dieptepunt voor me. Ik kom niet los, de euforie 

van de grote kool en de virtuele beker betekent dus helemaal niets. Ook boot 2 heeft geen 

beste dag gehad. Een paar kleine kolen, wat gulletjes en een paar kleine roodbaarsjes. De 

dagprijs gaat naar de haai van Hook. Boot 2 raakt achterop. Na het fileren hebben we 7 pakjes 

vis. Een slechte dag ondanks het prachtige weer maar o, o, wat was het een unieke ervaring 



die orka’s zo vlakbij te zien! Dat maakt de hele dag goed voor onze boot. Wel beginnen we 

ons redelijk zorgen te maken dat er erg weinig vis in de vriezers ligt. Ook nog wanneer de 

frikadellen en kroketten voor het eten eruit gaan oogt het wel erg magertjes. We denken 

erover vannacht het water op te gaan aangezien het weer slechter gaat worden. 

. 

Dag 10, 8
e
 visdag. 

Hook en ik staan om 4 uur op, om met hoog water te kijken of we wat kunnen vangen. We 

hebben ondertussen geconstateerd dat juist met dood tij de kool het best wordt gevangen. Na 

een bakkie gaan we om 4.30 het water op met de boot van Piet Antiek. Op diep water leggen 

we in. Direct vangt Michel een kool. Meteen daarna vang ik er ook 2. We leggen onze boot 

direct naast een lokaal vissersbootje waarvan we verwachten dat deze goede apparatuur aan 

boord heeft. Ook onze fishfinder werkt perfect nadat Hook er een tijdje mee zit te spelen. Dan 

krijgt Michel een geweldige dreun en mega dril. Ik film. Met een lachende kop zegt Hook: 

“Dit kan wel even duren, gooi zelf maar in”. Zogezegd zo gedaan, Knal, direct weer een 

mooie kool erop. Als Michel de vis naar boventrekt blijken er 3 mooie kolen aan te hangen. 

Ook ik trek de 8
e
 eruit. Het is half zeven en we besluiten met pijn in ons hart terug te gaan, 

omdat we nog moeten ontbijten en de vangst fileren. Met grijnzende koppen lopen we elkaar 

aan te kijken, met de zware bak vis in het midden, ons in het zweet te tillen. Wat een heerlijk 

1,5 uurtje vissen! Nogal lawaaiig komen we terug bij het huisje. Het levert ons direct een boze 

blik van Marcel op die blijkbaar nog niet uitgeslapen is. Dan halen we Piet uit z’n bed want 

we vinden dat hier een foto van gemaakt behoort te worden. Er liggen 8 grote kolen op de 

fileertafel. Na enige overredingskracht komt Piet uit z’n bed en staat even later op een ton in 

z’n boxershort in de tuin foto’s te maken. Dirk komt ook nog even helpen en krijgt het verhaal 

in geuren en kleuren te horen. Om 5 over negen zitten we aan het ontbijt. Hook fluit het liedje 

van “The A-Team” als kleine jongens zitten we te genieten. Iedereen heeft plotseling (hoe kan 

dat nou?) haast om op het water te komen en om 10.30 gooien we los. Dan slaat het noodlot 

toe. De kabel van het stuur van onze boot breekt wanneer we willen uitvaren. Wat te doen op 

1
e
 pinksterdag terwijl we zo lekker zijn begonnen? Michel weet bijna niet waar hij kijken 

moet, dit is wel heel lullig terwijl wij net vanochtend zijn teruggekomen en er is niets aan de 

hand.! Piet sloopt ondertussen de boel uit elkaar met Hook ernaast. Ed verzorgt het 

krachtwerk, god nog aan toe wat is die Piet handig zeg! Stomtoevallig(?) komen er 3 Noren 

de steiger oplopen. We hebben er nog nooit iemand gezien maar vandaag dus wel. Na wat 

geklets blijkt dat er 1 zelf een boot bouwt. Ze hebben goede contacten heeft en na een half uur 

bellen en 30 SMS-jes naar vriendjes van hen gaan ze ervandoor met de 

toezegging:”Vanmiddag komen we bij jullie langs.” Ze weten al precies in welk huisje we 

zitten. Het feit alleen al dat ze al deze moeite op deze feestdag voor ons doen is meer dan fijn. 

Ook heeft de “bootman” in telefonisch overleg het enige puntje dat Piet niet voor elkaar kreeg 

het loskoppen van de stuurkabel in het stuurhuis voor elkaar gekregen. Wij gaan naar huis en 

moeten gewoon afwachten, mooi moment om een uiltje te knappen, het was wel erg vroeg 

vanochtend. Wanneer ik om 15.30 opsta zijn de Noren net langs geweest met een nieuwe 

stuurkabel. De oude hadden ze een uurtje daarvoor opgehaald. Wat een mooi volk! Met 

enorme dankzegging en de wedfles van Ed plus een paar biertjes gaan ze de deur uit. Piet zegt 

overtuigd: ”Met een half uurtje sleutelen kunnen we weer varen”. Ik ga u niet uitleggen wat 

een werk dit is, maar nogmaals, met zulke mannen kun je alles aan! 1200 NK is de schade van 

de stuurkabel, die kun je er in Holland niet voor krijgen, en dan te bedenken dat ze er ook nog 

dik een uur voor hebben gereden. Ondertussen komt boot 2 vroeg van het water. Ze hebben 

allemaal 1 kool gevangen. Marcel 1 van 84 cm en goed voor de dagprijs. Piet knutselt de 

kabel erin met Ed en alles past weer en werkt weer. We besluiten na het avondeten uit te 

varen. Om 19.30 varen we uit. We hebben Ed aan boot 2 uitgeleend, dit omdat Bart B. en 

Marcel besluiten thuis te blijven. Het wordt een geweldige avond, vooral voor boot 2. We 



vangen in totaal 35 kolen waarvan 29 door boot 2. Zelf had ik er nog 5. Piet en Hook worden 

er een beetje gek van. Hook zegt steeds: “Wat doe jij nou anders, wat doe ik nou niet goed?!” 

Hij wordt gek van de vraag wat hij niet goed doet. Op boot 2 ligt de vis zelfs in de boot omdat 

het niet meer in de kist past. Bigfoot laat elke keer zijn bootlichtjes knipperen als de hengels 

weer krom staan van de kool. Bijna alle kool is tussen de 70 en 80 cm. Om 22.30 gaan we op 

huis aan om te fileren. Even na 12-en zijn we klaar en voegen 60-70 kilo gefileerde vis aan de 

vriezers toe. Wat een dagje met een gebroken stuurkabel en dan toch nog terugkomen met 47 

kolen (over 2 boten) ..! Door de kool van Marcel van 84 cm wordt de dag stand naar 5-2 

getild, er blijft nog hoop voor ze… 

 

Dag 11, 9
e
 visdag 

Omdat de vriezers vol zitten moet er eerst meer vriescapaciteit worden geregeld. Iedereen 

doet rustig aan. Piet belt de eigenaar maar logischerwijs is de bereikbaarheid is laag deze 2
e
 

Pinksterdag. Dirk en ik gaan van de kant proberen wat platten te vangen. Dirk slaat er een 

schar aan voor me. Het is geen zandstrand en het water ervoor ligt vol met planten troep. Wel 

een scharretje van 27 cm en goed voor een wedfles. Ondertussen horen we steeds een geplons 

naast ons. We denken dat Piet stenen aan het g(kl)ooien is. Dan zien we een donkere vis bijna 

een meter boven het water uitspringen. Het plonzen is verklaard. We speculeren erover wat 

dit geweest kan zijn. Ed en Piet die net een grote berg hebben beklommen denken er het zijne 

van, (Piet is zich helemaal het lazarus geschrokken van een hagedis die ze tegenkwamen en 

ziet nog wit om de neus). Volgens Ed is het een soort grote haring. Wij houden het op een 

kleine kool. Dirk vangt ook nog een scharretje, een grote krab en een zeester. Ik verspeel nog 

een tuigje in de troep. Later op de avond als onze buurman Henry langs komt vernemen we 

dat de vis die zo hoog het water uitspringt een zeeforel is. Rond 4-en gaan we op weg naar de 

nasi. Om 18.30 zitten we op het water. De kolen vlieger er weer lekker op bij me. Volgens 

Hook, die het nu heeft bedacht komt het door “een speciale manier van pilkeren”. Volgens 

Piet is het “gewoon mazzel”. (Maar ja dat zegt hij bij elke vis die ik vang ..!) De lokale 

visboot komt ook weer opdagen en leidt ons precies naar de plek waar de kolen zitten. De 

hengels staan weer krom. Vooral 1 dril met 2 kolen van krap 80 cm is weer heerlijk. Na een 

kleine 3 uurtjes vissen zitten beide bakken op de boten weer vol met zo’n 25 kolen en 

besluiten we op huis aan te gaan. Iedereen heeft weer leuk gevangen. Dirk gaat ervandoor met 

de dagprijs met een kool van 82 cm, de laatste die er werd gevangen. Mooie opnames 

gemaakt van het vissen. Dan samen fileren, behalve Bigfoot want die gaat in zijn eentje het 

water weer op, van plan om elk record te breken. We zijn het er absoluut niet mee eens maar 

we kunnen hem niet tegenhouden. We gooien de vriezer van de buurman vol en nodigen hem 

uit voor een biertje. Dit worden er natuurlijk een paar een paar en ook een fles Juttertje wordt 

soldaat gemaakt (was deze nou voor de nieuwe soort van Hook?). Er volgen nog diverse 

soorten drank deze avond. Henry ontpopt zich als een geboren verteller. Hij heeft vroeger veel 

met zijn vader gevaren die schipper van een vissersboot was. Ook vertelt Henry ons 

gedetailleerd waar goede stekken zijn om pollak en grote roodbaars te vangen. Het blijkt dat 

we vlakbij de plek van de roodbaars hebben gezeten, op de westkant van het zuidelijke Tarva 

eiland, waar we op de “orka dag” hebben gelegen. Rond half 4 gaan Ed en ik als laatste , 

Henry dan uitlatend, redelijk kachel naar ons bedje. Volgens Piet ging Henry op z’n knieën 

naar huis maar dat moet volgens mij maar met een korreltje zout worden genomen! Bigfoot is 

er nog niet en we kunnen hem niet bereiken. Zijn telefoon ligt nog thuis en we maken ons wel 

een beetje zorgen. 

 

Dag 12, 10
e
 visdag. 

Om 10.00 word ik wakker. Het blijkt dat iedereen heeft uitgeslapen. De schuimkoppen staan 

op het water. Het zal vanavond worden dat we kunnen vissen. De hele crew naar Brekstadt, 



uhh .. de waarheid is dat ik een schoonheidsslaapje lig te houden. Jongens komen om 17.30 

weer thuis. Na de capucijner schotel wordt duidelijk dat we vandaag niet gaan uitvaren met de 

harde wind. Ed en Michel gaan na het eten nog even proberen een zeeforel te vangen. Dirk en 

ik gaan nog even kijken. Henry heeft ons uitleg gegeven over de mogelijke vangkansen 

hiervan. Dan maar weer aan de drank, onze frustratie verzuipend dat we niet kunnen uitvaren. 

Het dak gaat eraf. Piet en ik stappen rond 5.15 ons bedje in. Dit was geen beste visdag en er 

valt verder weinig over te zeggen.  

 

 

 

Dag 13, 11
e
 visdag. 

Rond tienen wakker. Het weer is nog slechter. Ongekend harde wind en vissen word niks. 

Braakhekke heeft een slechte dag en komt er niet uit. Ed duikt direct na het ontbijt, nou ja wat 

hij dan naar binnen krijgt tijdens het ontbijt, weer z’n bedje in. Marcel houdt zich bezig met 

huishoudelijke taken zoals wassen en schoonmaken. Hook plakt nog wat spullen aan elkaar 

die in de feestvreugde van gisteravond zijn gesneuveld. Nog een keer naar Breckstadt om wat 

fileermessen en andere artikelen op de kop te tikken. Ondertussen zeikt het van de regen. Hoe 

duur Noorwegen ook is, er zijn natuurlijk altijd spullen die er voor ons koopjesjagers wel 

goedkoper zijn. Dirk en Bart hebben gisteren mooie fileermessen gevonden in een winkeltje. 

Dirk probeert de boel nog even te flessen door in de winkel af te rekenen met Kroatische 

biljetten (Hollander!). Na een bakkie leut rijden we door naar Nes en Oksvoll. Hier staan  

windmolens waar we een kijkje nemen. Woeste zee met 8 Beaufort met golven van 3 meter 

vanuit de oceaan. Nog wat leuke kiekjes gemaakt en daarna op huis aan. We rijden nog even 

langs de haven om te kijken of de boten het goed houden. Tot onze ontsteltenis blijkt dat een 

van de drijvers van Piet z’n boot lek is. Sabotage… of alweer pech.! Een lekke kamer van de 

linkertube. De lijm heeft precies op een naad losgelaten. Repareren heeft nu geen zin omdat 

we geen lijm hebben en het zeikt van de regen. We denken erover om de boten morgen het 

water uit te halen omdat het toch weinig meer wordt. De competitie valt helaas lelijk in het 

water op deze manier. Marcel is vandaag de chef kok omdat Bart B. niet helemaal lekker was 

vandaag. Toen ik hem riep en zei: “het is tussen zes en half zeven” zei Bart: “Ooo “, en 

draaide Bart zich nog een keer om. (Later kwamen we erachter dat Bart dacht dat het ’s 

ochtends was). Na het eten proberen Ed, Bigfoot, Hook en ik nog een visje van de kant te 

vangen. Ed en ik pakken nog een wijting en een Ed een bo erbijt. Bigfoot vangt een nieuwe 

soort, een knorhaan van 20 cm. We vangen nog een paar grote krabben op de stukjes makreel 

die we als aas gebruiken. Hook doet zijn naam weer eer aan door een plastic zak met aas aan 

te haken  tijdens het ingooien en deze het water in te smijten. “Haal verdomme die makrelen 

het water weer uit Mich ..” Nou ja, om 23.00 weer terug en lekker een frisse neus gehaald. 

 

Dag 14, 12
e
 visdag. 

Het opstaan wordt steeds later. We hebben de moed een beetje opgegeven. Het is nu 11.00. Er 

zijn maar een paar mensen wakker. Zelfs “die hard” en vroege vogel Dirk is nergens te 

bekennen. De wind is afgenomen maar er vallen flinke regenbuien. Om 11.30 brunchen. 

Omdat het weer toch opklaart gaan om 12.30 Bigfoot, Dirk, Hook en Ed het water op.  Hook 

heeft mijn hengel geleend want: “Dan kan het daar ook niet meer aan liggen” (Gaat natuurlijk  

helemaal nergens over Hook..!). Nadat ze zijn vertrokken is Piet de sleutels van de Chevy 

kwijt. We denken dat iemand die in zijn zak heeft op het water .. wie is deze zak?! We hebben 

wel onze vermoedens overigens ..! We zitten vast, ze zijn niet te bereiken en kunnen geen lijm 

gaan halen die we nodig hebben om de tube van Piet z’n boot te plakken. Weer sabotage??! 

Mooi moment om de boel op te gaan ruimen, pakken en klaarmaken voor de terugreis van 

morgen. Ik heb toch wel weer heel veel zin om Tos in me armen te kunnen houden. Ook de 



anderen hebben soortgelijke gevoelens naar ik links en rechts van me hoor. De meeuwen 

hebben hun laatste feestmaal als de overgebleven makreel het water ingaat. Nog even zoeken 

naar een paar mooie stenen om voor de jongens mee te nemen. Jan deed dit voorheen ook 

altijd en waarom een goede traditie niet voortzetten?! Even later komt boot 2 feestend voor 

het huisje liggen met een boot vol met kool. Braakhekke breekt dit feest abrupt op als hij met 

de megafoon over het water schalt: “stelletje dundassen wie heeft de sleutels van de auto van 

Pé?!”  Nu blijkt dat onze vermoedens juist waren en Hook de sleutels van Piet z’n Chevy in 

z’n zak heeft. Hij komt met een hoogrode kleur binnen en moet onze schamperende 

opmerkingen gelaten over zich heen laten komen. Volgens Hook is ie de sleutels van de 

vrachtwagen nooit kwijt maar die van zijn auto altijd. Konden we bij Shirly checken .. 

(hebben we wat aan Hook!). Dirk heeft als allerlaatste vis een kool gevangen die … ook 86 

cm is. Er is nog wat discussie hoe de vis van mij is opgemeten maar dan neemt Piet als hoofd 

van de jury het besluit: Er zijn 2 winnaars van de trofee dit jaar. Dirk en mijn persoontje, zijn 

de gelukkigen dit jaar. Ik probeer het nog even door te zeggen dat die van mij 2 kilo zwaarder 

was, maar helaas. Spaghetti naar binnen gewerkt en voor de laatste keer fileren. Hopelijk 

krijgen we alles nog diepgevroren maar Dirk heeft een perfect vriezer doorschuif systeem 

ingebouwd dus daar hebben we alle vertrouwen in. Hierna de lekke boot van Piet op de trailer 

getrokken op de boothelling dieper het fjord in. Volgens Pieten Ed ging het varen best. Hook 

reikt als vorige winnaar de beker aan ons uit en het wordt een gezellige avond tot in de late 

uurtjes. Volgens ingewijden was het rond 6-en. Nou ja, hoe weet je dat nou als het toch niet 

donker en licht wordt? 

 

Dag 15, 3
e
 reisdag 

Vanochtend iedereen fris en fruitig opgestaan. Ik sta met Ed een sigaretje te doen op het 

terras. Ed zegt tegen me: “Dit is uniek, de eerste keer dat ik in de laatste nacht niet te pakken 

genomen ben”. Ik vraag me nog steeds af hoe ik mijn (waterig) gezicht in de plooi heb 

kunnen houden als juist deze persoon kompleet groen gestift is. Vanmiddag is de grote 

schoonmaak- en inpakdag. De boten worden helemaal schoongemaakt, ondanks dat het 

schoonmaakmiddel is verdwenen. Als dit weer terecht is blijkt dat er tekort emmers zijn. Piet 

en Ed gaan lijm voor de boot halen. Bigfoot z’n boot gaat het water uit. Piet rijdt zijn boot 

voor het huisje. Joop z’n boot wordt boven aan de weg volgeladen met spullen. Hij denkt niet 

meer de helling op te komen met een volle trailer. (Het is inderdaad een rotstukje omhoog). 

Het weer is super, hebben wij dat weer? De vis wordt opgehaald bij buurman Henry (en de 

resten drank gedumpt waar Henry wel raad mee weet), de vrieskisten leeggehaald en de buit 

van dit jaar inpakt. We rekenen de stroom met Henry af en we hopen dat we hem de volgende 

keer weer zien, juist omdat we alle plekken die hij ons getipt heeft niet hebben kunnen 

checken omdat het weer dit niet toeliet. We willen het pontje van 8.30 nemen omdat we 

tankproblemen voorzien. Dan nog maar vroeger aankomen in Oslo. Na fout gereden te zijn, 

door een navigatiefoutje, en langs de militaire basis gekomen te zijn, halen we het pontje van 

8.30 precies. Gewoon een deja vu wanneer we op het pontje staan met de keren dat we in 

Hofles waren. Met weemoed staren we over het water. Elverum is de volgende stop want die 

heeft een 24-uurs tankstation. Overigens hebben we wel 2 extra jerrycans met benzine 

meegenomen want je weet maar nooit. Het is weer verbazend mooi om dit land te zien 

wanneer we op de terugweg zijn. Om 1.30 komen we op een hoog stuk bergketen in sneeuw 

terecht. De temperatuur schommelt rond de o graden. Piet rijdt en Ed navigeert, (de tomtom 

van Ed navigeert dat is beter gesteld). In Elverum nemen Hook en ik deze taak van ze over. Er 

worden ongelooflijk lange stukken aan de weg gewerkt op dit stuk. Net na 5 uur ‘s ochtends 

staan we voor de parkeerplaats in Oslo voor de Color line. Iets te vroeg dus. Dan nog maar 

een tukkie doen maar het is wel erg warm geworden. We gaan Oslo in voor een ontbijtje. Dirk 

ruikt gewoon waar er iets knaps te eten is. Om 11.45 rijden we de parkeerplaats op en delen 



ervaringen uit met andere vissers die op de boot staan te wachten in een bloedhete zon. Om 

13.30 zijn we aan boord en hup naar het zonnedek. Het is hier heerlijk vertoeven. Als we het 

meegebrachte bier hebben genuttigd gaan we naar de Ierse bar, gevolgd door een 

schoonheidsslaapje en om 20.30 diner. Vanavond lig ik er vroeg in. Het cadeautje dat ik in de 

winkel voor Tos wilde kopen is niet te vinden. Ships! 

 

Dag 16, 4 reisdag en thuiskomst 

Om 8 uur op voor het ontbijt. Er wordt nu weer beweerd dat ik enorm snurk. Wat een gezeik, 

ik heb nergens last van gehad! En: “wanneer laat je je zaag slijpen”, gaat natuurlijk helemaal 

nergens over. Gelul want het was gewoon heet in de cabine en ze moeten gewoon wat te 

zeiken hebben. Om 10.00 rijden we Kiel in. Volgens Ed is het nog maar 555 km naar huis. 

We vinden nu wel een tankstation in Duitsland waar we gas kunnen tanken. Over de grens, bij 

de afslag Pekela’s, voor Groningen gaan we een hapje eten bij restaurant “In den Stallen”, 

zoals we altijd doen. Bij Groningen even niet opgelet, tijdens een politieke discussie met Piet, 

en we rijden zomaar 25 minuten om. Via het bakkie de boel kortsluiten. Uiteindelijk wacht 

Bigfoot op de afsluitdijk op ons. Vlak voor zevenen komen we aan op de Voorburchtgracht 

waar er een hoop volk op ons staat te wachten. Heerlijk om de kinderen weer te knuffelen en 

m’n meisje weer te kunnen vasthouden en uitgebreid te zoenen. We doen nog een biertje bij 

Piet in de kroeg toe en we verdelen de vis. Als je ziet dat we toch ongeveer 20 kilo de man 

hebben, afgezet tegen de dagen dat we niet uit konden varen, en de dagen dat we slecht 

hebben gevangen, is het weer een mooie buit die we hebben. Langzaam druppelt iedereen op 

huiswaarts aan met alweer een geweldige ervaring op zak. Met Dirk spreek ik af dat over 

precies 1 jaar, op 6 juni 2010, ik bij hem langskom om de wisseltrofee, incluis een fles 

Baccardi, te brengen. Thuis de spullen in een hoek gegooid, (dat komt morgen wel). Bram, 

Joep en Max vinden de trofee geweldig en hij krijgt direct een mooie plaats toebedeeld. Zoals 

de woorden die ik al eerder met vrienden heb uitgesproken geldt ook voor nu: “It’s been real” 

wat een avontuur was het weer! Daar kunnen we weer 2 jaar op teren en de verhalen en 

vangsten nog wat aandikken naarmate de tijd verstrijkt…  

 

Tot over 2 jaar!! 

 

Bart Munnikhuizen 

  


