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Voorbereiding en voorpret. 

Na het uitstapje naar Nes, wat ons toch qua pure vislocatie een beetje tegenviel, heeft Dirk, onze 
“meesterstekkenzoeker” weer een 5- tal plaatsen gevonden die er op voorhand goed uitzien. De 
samenstelling van de club ten opzichte van vorige jaren is veranderd. Na jarenlange afwezigheid 
verwelkomen we Ed van de Kroft weer terug in onze groep. Ook Steven schoonzoon van Dirk is een 
aanwinst en verjonging van de groep.  

Bart, en Dirk regelen het eten zoals gewoonlijk. Piet regelt een nieuw adres voor de nieuwe Fishing 
Norway shirts, in Nibbixwoud. Het is tevens zijn leverancier van zijn kleding van zijn klussenbedrijf.   
De hele groep schaft er dit jaar een jas/jack bij aan. Het was een heel gekloot om t goed te krijgen 
maar uiteindelijk is iedereen redelijk tevreden. Tot op een dag voor vertrek zijn we naar Nibbixwoud 
op en neer aan het rijden voor de definitieve versie van de kleding. Steven is druk op internet jacht 
naar goedepilkers en Ed sleutelt een beetje aan zijn (vroeger Mike zijn) Chevy om alles in orde te 
krijgen voor onze reis. De Chevy lekt hier en daar wat olie en het geeft Ed in de dagen voordat we 
gaan de nodige zweetdruppels en getier op. Piet heeft zijn Chevy van het jaar verkocht dus die gaat 
niet mee. De auto van Ed P. Zal de kolonne kompleet maken.We hebben weer een leuke beurs gehad 
en de voorpret is alweer een tijdje aan de gang, als de datum dat we weer gaan met rasse schreden 
naderbij komt. 

Delocatie keuze valt uiteindelijk op Seter Brygge (Saeter Vikka). Het contact verloopt weer op z’n 
Noors. Onduidelijkheid soms stroef, alswel met het reserveren alswel met het betalen.  Stomtoevallig 
spreek ik Steven Tulp, die al eens eerder op deze locatie is geweest. Hij heeft zeer lovendewoorden 
over- en ervaringen met de locatie! Het is Steven Tulp die het telefoonnummer van Oene heeft. We 
krijgen contact met deze en het blijkt dat dit een Nederlander (sorry, Fries) die op deze plek als visser 
zijn brood verdient. Hij heet Oene en het enige wat we voor hem (meer voor zijn vrouw) kunnen 
meenemen is een paar dozen fricandellen.Dag 1. In de nacht van de 14 op de 15e mei staan we 
helemaal klaar om te vertrekken bij Piet vandaan. De laatste kleine probleempjes met Ed zijn Chevy 
zijn opgelost 



 

 

 

Ook de auto van Ed Polstra gaat dit jaar mee omdat Piet zijn Chevy heeft verkocht en een bus heeft 
aangeschaft. Met deze bus hopen we in de jaren erna superdeluxe naar Noorwegen te toeren. Om 
2.45 rijden we weg uit Noord Scharwoude en trekken een biertje open. Om 5.15 met een enorme 
donderwolk in een prachtige lucht rijden we Duitsland binnen. Het loopt weer gesmeerd en om 9.00 
rijden we het parkeerterrein van de boot in Kiel op. Dan het bekende ontbijtje in Kiel, beetje hangen 
op het parkeerterrein en om 14.00 de boot op. Als we op de boot zitten met 2 Schultenbrau de man 
worden Ed en Steve middels de  wartelceremonie plechtig ingewijd- en opgenomen in de 
groep.Goede dingen behoren te blijven! Ook Ed vd K.heeft nu  “een echte wartel van zichzelf”.(Het 
blijkt later dat de wartel die hij eerder heeft ontvangen naar iemand anders is gegaan). De Ierse bar 
in en een paar pints achterover slaan, slapie tussendoor en diner regelen en voordat je het weet is 
het weer 23.00 uur en zitten we opnieuw in de Ierse bar met een Motown Amerikaan als entertainer. 
De stemming zit er weer bar goed in. Voor de rest is het enorm rustig op de boot qua passagiers. Wat 
nou crisis?! 

 

Dag 2. Na het ontbijt zijn we om 10.00 al door de douane heen. Een half uur later komen ook Ed P en 
kapitein Hook erdoor. We doen de laatste check van de 27MC bakkies /porto’s en de route die we 
nemen. Er werd ons door een douanier gevraagd of we alcohol bij ons hadden. Hij vond Bart 
Braakhekke er namelijk dorstig uitzien. Natuurlijk hebben we zoals altijd maar een klein beetje drank 
bij ons... Enfin, rijden maar mannen, ze weten ondertussen echt wel dat vissers een borrel bij zich 
hebben en ontkennen doet alleen de haren van de douaniers maar overeind gaan staan. Het loopt 
gesmeerd, ff gas tanken op de Hillie plek en vlak na Trondheim breekt een hoeklijn van de aanhanger 
af. Wat je met duct tape en tie rips toch al niet kan doen. Kon er nog wel ff bij terwijl we net in een 
ongelofelijke interessante discussie zaten of je zoet en zout water aan de kleur kon herkennen. Hook 
wil Steven nog even wat mannenpap laten slurpen omdat hij dan echt door de groep geaccepteert 
zal worden ... Op Rijksweg 17 vlak bij de eindbestemming zien we de eerste 4 of 5 elanden. Hier 
bellen we ook Rune en die zegt doodleuk dat hij ons morgen verwacht. Nou ja, we zijn er bijna, een 
beetje inproviseren met een caravan en een vakantiehuisje, haringen in een ton maar na een borrel 
lukt prima. Tenminste als je niet meerekent dat Piet in een babybedje sliep en Bart B. In de vochtige 



caravan. Dirk slooft zich nog effe uit om wat lekkers terug te vinden in de nog ingepakte proviand 
omdat we allemaal flink trek hebben. Ik ga met Bart B.’s nachts nog een rondje doen over de kade en 
in de fileeerruimte komen we afval van kabeljauw van 1.20 mtr tegen met nog vele van een meter en 
zelfs een hele boel karkassen van zalmen van over een meter. Het water loopt ons uit de mond en 
we willen maar 1 ding.. VISSEN! Ondertussen wakkert de wind aan en Steven heeft last van zijn 
longen. Van zijn stem is ook maar weinig over. (Had hij dan toch naar Hook moeten luisteren met dat 
papje wat z’n keel zou verzachten?!). 

 

 

Dag 3. Een lokale feestdag maar vraag me niet welke het was. Na het ontbijt de boel aan kant en ons 
boeltje verhuizen naar huisje 4. Onze stek voor de aanstaande 10 dagen. Het ziet er allemaal goed 
uit. De locatie is fenomenaal. Dat werd al duidelijk op de laatste 50 kilometer maar het is hier tiptop. 
Ruig, schitterend mooi, de boten, het huisje, de fileerruimte het  ziet er allemaal prima uit. Het huisje 
echt aan de kade van het haventje. Als je van ons balkon springt vlieg je ’ t water in. Andere vissers 
laten hun spullen gewoon op de bootjes liggen. Er zijn net een heel stel Russen geweest. Boot 2 (of 4 
zoals die echt heet) is een verassing. Een 50 pk benzine. Enige zure is dat we na het uitpakken 
erachter komen dat Dirk een viskoffer kwijt is. (of gewoon vergeten zullen we een paar  weken later 
te weten komen). We hebben zat uitrusting bij ons dus dat komt goed. We horen van andere vissers 
dat die net zo’n 2 weken prachtig weer, 25 Celsius hebben gehad met bijna 0 wind.  Uniek voor deze 
locatie zoals we zelf snel proefondervindelijk zullen meemaken. Piet laat zijn boot te water en Hook 
bouwt zijn bakkie op de huurboot. Snel een oefenvaart, spullen opbouwen, lijnen markeren en het 
water op. De wind is ondertussen wat afgenomen.  Als je linksom gaat vanuit de haven vaar je een 



mooi  fjord in waar best wat te vangen valt. Als je rechtstrechtdoor gaat dan vaar je een ander fjord 
in. Wanneer je rechtdoor gaat, kom je op ca. 7 km een helestrook riffen tegen. Hiervoor ligt een 
vaargeul wanneer jerechts (om de boei)aanhoudt. Je moet de omgeving wel een beetje kennen 
voordat je zomaar gas gaat geven. Er liggen hier namelijk ook een aantal ondieptes die verradelijk 
zijn. Wij willen zo snel mogelijk de oceaan op om hier ons geluk te beproeven. Omdat er flinke golven 
staan doen we onze eerste drift in de luwte waar Piet en Ed 2 knappe gullen vangen. We driften op 
perfecte dieptes (tussen de 50 – 120 meter) maar we vangen ook geen meter. Helaas krijgen we 
geen radiocontact omdat Piet zijn bakkie vreemd doet. We vangen allemaal wat gul, zo’n 6-7 stuks en 
wat klein spul erbij. Het is al een verademing dat we hier gul vangen dat zijn we ook al een paar jaar 
niet echt meer gewend. Om 21.45 op huis aan. Boot 2 komt vlak na ons de haven binnen. Alleen Bart 
Braak is op deze boot losgekomen met een torretje. Gelukkig is de vangst groot genoeg om Steven de 
kunst van het fileren te demonstreren en wie kan dat beter dan schoonpappa Popeye. Direct die 
avond gaat de vangst de pan in om de smaak nog maar eens te pakken te krijgen. Zo zitten we om 
23.30 onder het genot van een borrel  en gul de tactieken door te nemen en de ervaringen uit te 
wisselen. Rune komt langs en geeft ons aanwijzingen over wat waar te vangen. Schijnbaar maken we 
hier een goede kans heilbot vangen. Ook de plekken waar de grote kabeljauw en de pollack zit wordt 
niet vergeten. Rune gaat morgen met Oene zijn lijnen binnenhalen waar ze op heilbot zitten. Hopelijk 
is het vandaag de laatste keer dat ik vergeet de tubes van de haken van mijn pilker af te halen. 

 

 

Dag 4. Om 6.45 op om te kijken of ik toevallig meekan om de lijnen binnen te halen. Helaas tref ik ze 
niet. Dan maar koffie zetten. Het weer is fantastisch. Bijna geen wind en volgens de Duitse buren 



blijft het vandaag zo. De proviandtassen weer rijkelijk gevuld gaan we op pad, uh op zee. Heerlijk, we 
lopen zo direct ons huisje uit de kade op en stappen op onze boot. Jaja, weinig wind maar er staat 
een mega branding. We gaan ver de oceaan op na aanwijzingen van diverse mensen. Ook omdat in 
de fishfinder op boot 2 routes aangegeven stonden die ver voorbij de vuurtoren lagen. We gaan 
richting de vuurtoren maar vangen hier ook niet goed. Ik wordt zeeziek van golfjes van 3 meter, net 
als Ed van de K. Het enige wat we kunnen doen is op het vuurtoreneiland afstappen en weer een 
beetje tot ons zinnen komen. Het lijkt meer op een commando oefening in een stevige branding een 
verroest laddertje omhoog te pakken zien te krijgen.  Het is ook de eerste keer voor Ed v.d K. dat hij 
zeeziek wordt in Noorwegen. Man wat voel je je klote dan. Ed en ik zitten 2 uurtjes op het eiland en 
wat een prachtig uitzicht. Ja, na een uur zagen we dat tenminste... Wanneer we weer opgeknapt zijn 
en contact hebben met Piet en Ed die rond de vuurtoren aan het driften zijn met 3 andere bootjes 
gaanwe er weer voor. Tijdens het varen breekt de top van Piet zijn hengel af. Geen probleem voor 
Piet met zijn 150 ponds hengel die vangt ze ook zonder top.. maar dan vooral lommen. Ed van de K 
en ik verspelen allebei nog een kool van 70-80. Wij hebben op onze boot 4 gullen in de bak liggen 
waarvan Ed P de grootste heeft weten te vangen. Met Piet maken we steeds mooie trekken, maar ... 
we vangen geen vis! Hoe anders zal het op de andere boot zijn als we hun verhalen horen bij het 
thuiskomen.. ten eerste kreeg Bart B het ongelofelijk heet terwijl bij de andere vispakken de kragen 
omhoog gingen. Ook Bart B. kreeg dus een flinke zeeziekte te verwerken. Hij werd ook tot 
eilandbewoner gebombardeerd, hetzelfde eilandje als Ed en ik zaten... Wel kwamen zij terecht in een 
schoolmet kleine kooltjes gekomen en hier vangt Hook een Kool van 1.00 meter!!  Ook een pollack 
van 76 in het fjord toen hij handmatig een lijn aan het afwikkelen was. Als klap op de vuurpijl ook nog 
een roodbaarsje van 20 cm. Dirk heeft bakken met kleine kool gevangen. Steven vangt een pollack, 
kooltjes, gul en op het laatst nog een schelvis. Op boot twee dus mooi gevangen. Ook heeft Hook het 
record van Chiel uit de boeken van de grootste kool... en 4!!! Wedflessen met zijn kool van 1 meter. 

 

 



Boot 2 krijgt vanavond een GPS. Ook wordt er benzine voor ons geregeld door Rune (gewoon bij de 
deur afgeleverd). Er komen vandaag andere boten terug met bakken met kleine kool, die wij altijd 
teruggooien, maar zij nemen deze ongefileerd mee. Na het diner van wittebonenschotel met 
karbonade lopen we op onze zeebenen te waggelen van vermoeidheid door het huis. Piet zit een 
uurtje voor de buis weg te zakken met de weersberichten voor zijn gezicht. Als we wat tegen hem 
zeggen schrikt hij op en zegt: “ uhh ja, morgen harde wind met veel regen..” hahaha.  Al met al vult 
de vrieskist zich nog niet lekker op met de vangsten tot nu toe. Wat slapen we lekker trouwens! 

 

Dag 5. Integenstelling tot de voorspellingen ziet het er goed uit. Omdat we direct op de haven 
uitkijken kunnen aan het water direct zien hoeveel wind er staat. Eerste probleem doet zich voor als 
de motor van boot twee niet wil starten. Als we langsvaren zegt Hook: “Hij doet het niet..” totdat  
Bart B. Vraagt: Heb je de dodemansknop wel goed?!” Jawel dit is weer een Hook wordt rood moment 
en we kunnen weer uit. Nog effe terug om het aas (makreel) op te halen. Boot twee duikt het fjord 
naast ons, waarschijnlijk op de zalm, zeeforel en grote platten die diep in het fjord voorkomen.de 
platten op de zanderige stukken en de Zalm en zeeforel op de plekken waar er zoet water in het fjord 
stroomt. Wij gaan richting eilandjes op aan de kant van de oceaan / open zee. Al snel vinden we een 
geweldige trek. We vangen kleine kooltjes, pollack en Piet een leng. De volgende trek langs de 
eilandjes aan de oceaankant vangen we mooi gul. Piet en ik zelfs exemplaren van 80 cm. Piet vangt 
weer een leng, van 72 cm en allemaal pakken we knappe gul tussen de 65 – 80 cm. Ed P. vangt een 
mooie pollack.  Ed van de Kroft geniet ervan om weer onderdeel van het team te zijn en hij 
vangtlekker met zijn nieuwe setje, verjaardags kadootje van Alida, samen met Dirk uitgezocht. 

 



 

Plotseling slaat het weer om en we besluiten naar de haven terug te gaan. We weten ondertussen 
dat deze locatie te maken heeft met pooldepressies. Dikke wolken en een plens regen wat 
erachteraan komt. De wind wakkert snel aan. We hebben lekker gevangen in een relatief korte tijd 
en weer mooie nieuwe stekken gevonden. We krijgen geen contact met boot twee terwijl de wind 
richting 7 tot 8 aantrekt. Ik loop nog de berg op aan het fjord om te kijken of we zo contact krijgen 
maar helaas. Wachten dus. Er komt een bericht van Dirk dat alles Ok is en of wij het bakkie willen 
aanzetten... Wij zitten allang thuis en krijgen geen contact met ze over het bakkie. Ondertussen 
tegen de wind in naar de supermarkt om naar de openingstijden te kijken en wat ze er allemaal 
hebben. In de supermarkt nog een 400 gr. Noo pilker gekocht omdat ik er ondertussen 1 verspeeld 
heb en dit toch wel mijn favoriete gewicht is om te vissen  tussen de 40 – 100 meter. Wel moet ik 
zeggen dat ook de staafpilkers die we op de beurs hebben gekocht met de dubbele haken perfect 
werken. In de supermarkt geven we door dat de vrouw van Oene, die hier werkt dat ze :” een 
kadootje bij huisje 4 kan ophalen” hmm vreemd verhaal als je een vreemde vrouw uitnodigt bij 8 
kerels in de middle of nowhere..! Als we terugkomen is boot 2 nog niet binnen. Ondertussen 
beginnen we ons zorgen te maken want de wind wordt alleen maar meer, zeker niet minder. Dan 
komt het bericht dat ze vastzitten midden in het fjord en niet meer terugdurven richting haven door 
de golven die nu ook in het fjord tot 3 meter hoog oplopen. Zeker schuin durft Hook het niet aan, 
mede omdat hij deze boot nog niet genoeg kent. Na overleg met Rune valt het besluit dat ze NU 
moeten gaan omdat ze anders de hele nacht zullen vastzitten achter het eiland. Volgens Rune 
kunnen deze boten dit makkelijk hebben en zijn ze er op gemaakt. Rune gaat opstappen op de punt 
van het fjord, en met Hook terug naar de haven. De rest stapt af en komt lopend naar huis .. was ff 
spannend maar goed afgelopen! Ed, Ed en ik hebben ondertussen onze vis gefileerd.Ook de zalmboot 
die met vette kwekerij-zalm aanlegt aan de kade is een een mooie bezienswaardigheid. Wat een 
knapen zeg van 80-100 cm. Natuurlijk is het commentaar en gepest niet van de lucht als iedereen 
veilig thuis is. Hook staat nog even hoofdschuddend terug te denken hoe Rune de boot vanuit het 
fjord tussen twee eilandjes door naar de haven roste. Ze wilden in het fjord kleine kooltjes tikken en 
dan eruit, bleek later. Ze hebben ook nog eens weinig gevangen. Onder het genot van een groot bord 
maccaroni is de stemming weer opperbest met een dieprespect naar de natuurkrachten die zomaar 
op je af kunnen komen, hoe voorzichtig je ook bent. Morgen zal wel een latertje worden. Om uit te 
varen met deze windkracht en golven wordt niet eenvoudig. We horen de wind gieren buiten. We 
zijn nog naar het kleine vuurtorentje gelopen met overslaande golven waar je flink voor moest 
uitkijken. Steven, Ed en ik gaan nog even het trapppetje op de vuurtoren helemaal voorop de kade 
en je moet je goed vasthouden anders wordt je er vanaf geblazen. We horen via Rune dat er 1 boot 
met Duitsters vast is komen te zitten bij de vuurtoren met golven van 7-8 meter. Die hebben  7 
kleuren stront gescheten en dachten dat het afgelopen voor ze was. Rune was ook niet van plan ze te 
gaan halen .. (voor zover de Noors-Duitse verhoudingen). Dirk en ik lopen nog naar de vriezer waar 
de visvangst erg in tegenvalt en we elkaar beloven dat dit snel anders zal zijn! ’t Is niet zo dat er hier 
geen vis zit... het barst van de vis! 

Dag 6.  

Zoals verwacht staan we later op. We gaan er niet uit want het stormt nog steeds. Ed P. en Piet gaan 
wandelen naar de hoogste top in de buurt, recht tegenover ons huisje, aan de overkant van de 
haven. Dirk, Ed v/d K. En ik willen op de kop van de haven met de vaste hengels wat kloten, totdat 



Hook zich meldt en zegt: Het valt wel mee, zullen we er gewoon uit gaan? Hook, Steven, Ed v/d K. En 
ik gaan op boot twee eruit.  

 

 

We blijven wel in de buurt van de haven en gaan op de kool omdat de bodem helemaal  niets wordt 
met deze golven. Steven en Ed vangen een mooie kool op ca. 80 mtr diepte. Hierna nog wat gulletjes 
in de vaarroute. We liggen hier een beetje uit de wind. Steven vangt een dikke lom van 70 cm en ook 
vangen we kleine kooltjes. Dan krijgen we bericht dat Piet ook is uitgevaren en aan de andere kant 
van de eilandjes ligt. Zij vangen zeer goed kolen. Dirk zelfs 1 van 92 cm van ca. 15 pond (Popeye krijgt 
er zelfs kramp van in zijn armen bij het intakelen.. ((te weinig spinazie natuurlijk)). 

 



 

 

Ed P vindt later (terecht) dat dezewinnende kool op onze boot 1 is gevangen en de dagprijs dus 
voor onze boot is. Ook Piet en Ed P.vangen mooie kolen. Voor  de korte periode dat we eruit zijn 
gegaan vangen we geweldig. Wel hebben we te maken met brekers van 4-5 meter aan de 
oceaankant en golven van 3-4 meter aan de kustkant. Dan SMS-t Dirk dat ze terug gaan omdat het te 
link begint te worden. De dikke zwarte wolken verschijnen weer en we gaan op huis aan. Na het 
fileren nog een biertje in de kroeg op de kade gehaald (Een biertje kost wel 9 euro omgerekend). Hier 
aan de praat gekomen met Rune. Ook Oene komt later nog en dan krijgen we de tips waar we de 
grote vis kunnen vangen als we bij de kaart in de gang staan van de goede visplekken in ons huisje. 
Ook vertelt Oene ons hier dat de grote koolvissen 1 mtr+ niet in scholen zwemmen maar solitair 
zwemmen.Dat is de truc blijkt altijd weer. De locals geven niets door totdat je met ze aan de borrel 
gaat en dan komen de verhalen en de locaties... Waar boot twee vandaag lag kunnen we kolen 
vangen van 1.20 mtr. Als we echt grote vis willen vangen kunnen we het beste op leng vissen en daar 
zijn ook weer speciale plekken voor. Laten we hopen dat we de kans krijgen met een vrij vlakke zee, 
en dood tij om daar te vissen. Ook legt Oene ons een speciale constructie uit die we moeten 
gebruiken bij het vissen op deze grote lengen. Rune wilons zalm verkopen voor 80 Nok per kilo 
ongefileerd. Bart B. vindt het te duur. Hij gaat zelf wel bij de boot informeren wat het kost. Aan Oene 
geven we fricandellen mee voor zijn vrouw. Ik geef hem 2 pakjes zware shag waar hij helemaal gek 
van is. Oene geeft nog wat tips wat waar te vangen. Oene is een echte Fries die al van alles gedaan 
heeft. Hij zegt toe dat ie binnenkort langskomt met zijn vrouw als we boerenkool met worst gaan 
eten. Hook en ik proberen een lengesetje te maken zoals Oene uitlegde maar dat is niet zomaar voor 



elkaar. Ondertussen is het alweer 1.00 dat ik dit schrijf en wordt het al weer eens wat. Ed P. En ik zijn 
vanavond de zolder met Rune opgeweest. Wat een historie op het gebied van vissen ligt hier zeg. 
Deze schuur is van zijn vader en daarvoor opa geweest. We krijgen allebei een leuke kadootje mee. 
Allebei 2 messing ringen die werden gebruikt om een school  vis mee te vangen en ook een 100 jaar 
oude kurken boei. Rune kondigt tevens een competitie aan dat wie de grootste vis vangt van hem 
een jack van Saeterbrygge zal ontvangen. 

Dag 7.  

Weer staan we laat op omdat de wind nog steeds niet meewerkt. Piet vaart een rondje met Hook 
omdat we een andere boot hebben gekregen. Rune ziet dat we goed met de boten en het materiaal 
omgaan en geen gekke dingen doen. Hook heeft nu een 60 pk benzine motor met een 21 foot boot 
onder zijn gat. Als we het water opgaan staan er kleine schuimkopjes. We varen samen door de 
vaargeul. Wij gaan op de stek liggen waar ze gisteren met onze boot mooi kolen hebben gevangen. 
Hook gaat naar Bjornskallen op basis van de tips die we gisteren hebben gekregen. We vangen 
geweldig! Ed v/d K.  Leng, kool, gul en lom. Piet vangt kool en gul. Ed P. Vangt gul, kool en roodbaars. 
Ik vang kool, pollack en mijn eerste roodbaars.  3 seconde strijd en dan omhoog takelen. Die ervaring 
heb ik nog nooit mogen meemaken. Leuk zo’n prachtig oranje vis van 42 cm en 2 kilo zwaar met van 
de grote uitpuilende ogen te vangen. Ed P vangt een superkool van 97 cm. Zelf pak ik er 1 van 93 cm, 
alhoewel ik bijna het water indook omdat hij er naast de boot van de haak afviel. De grootste kolen 
die zowel Ed als ik hebben gevangen. Dan komt het bericht data Steven een kool van boven de meter 
heeft gevangen... tsja, beginnersgeluk moet je hebben toch?! We vangen alledrie tegelijk roodbaars 
op 100-130 meter. Ed P. Vangt 2 kolen tegelijk op zijn speedpilker met 2 haken bij elkaar.  

 



 

Ondanks dat we te maken hebben met brekers van 5 meter wordt ik niet zeeziek. (geen koffie 
gedronken voor de zekerheid). De stemming is opperbest. “Voel ze toch eens bonken” zegt Ed v/d K. 
Om de haverklap met een onbetaalbare grijns op zijn kop. Iedereen heeft geweldig gevangen. 
Stevens kool blijkt 1.04 meter te zijn. Een record (eerst van Chiel, sinds een paar dagen van Hook) 
verdwijnt weer uit de boeken. Ook het record van roodbaars van Mike van 45 cm wordt verbetert 
met een roodbaars van Dirk en Ed P. Van 46 cm. Om 17.30 gaan we naar de haven met de bak en een 
deel van de boot vol met vis. Om 18.00 komt ook Hook binnen. We staan 1,5 uur te fileren. Er moet 
hier nog even gezegd worden dat ook deze ruimte perfect is georganiseerd. De schatting is dat we 
60-70 kg gefileerde vis vandaag te pakken hebben.Rune komt ook nog even een kijkje nemen. Hij 
wordt er ook blij van als er zo goed gevangen wordt. De bodem van de vriezer is helemaal 
verdwenen. Het is nu 21.00 uur en de enthousiaste verhalen vliegen de tafel over. Dit is waar het om 
gaat. Fantastische visdag! Nog even een bericht naar Max en sara sturen en met m’n meissie bellen. 
Het netwerk van Saeterbrygge is niet geweldig en werkt heel vaak niet. Dadelijk nog even de vis 
inpakken en een nieuwe vriezer in gebruik nemen zodat het invries proces sneller verloopt. De 
vooruitzichten voor morgen zijn wederom goed en de team plannen worden weer gesmeed. Zonder 
uitzondering is iedereen het erover eens dat dit een prachtige plek is en alle voorgaande plekken 
overtreft. Welis het zo dat er overal gevaarlijke riffen liggen en je goed moet blijven uitkijken. 
Vandaag hebben we ook 2 jan van Genten gezien en een dolfijn die op 10 meter van de boot een 
kijkje kwam nemen. Piet raakt vandaag zijn RVS beker kwijt, alleen het oortje blijft in zijn hand zitten, 
“de boys van boot twee zullen ‘em gisteren wel gesloopt en geplakt hebben of zo”... 

 
 
Dag 8. 

Bijna windstil vanmorgen. 9.00 ontbijt. Boten bijtanken, de boodschappentassen gevuld met 
snaaiwerk en soep en koffie. Als we eruitgaan om 10.30 proberen we opnames te maken maar de 
golven zijn te hoog. De camera’s slaan op tilt door het stampen van de boot. Weer gezamelijk de 
vaargeul door en omdat het windstil is en er bijna geen stroming is gaat boot twee met aas liggen en 
wij gaan pilkeren. We vangen al snel 5 roodbaarzen. En constant .. lom. Ed v/d K. Zelfs een hele 
mooie vette ..!  Die willen we natuurlijk niet Ed. Boot twee vangt in de persoon van Dirk een lom. Wij 



pilkeren wat kolen erbij en Piet vangt er 1 van 89 cm. Dan knallen de kolen erop, totdat alles weer 
volligt en we kolen van 60-65 cm gaan teruggooien omdat er niet meer ruimte is in de boot. “Kijk ze 
weer eens bonken”. Ook vangt Ed P.  Een leng van 80 cm en verbreekt hiermee weer een rercord 
(oude record 78 cm) Ed v/d K en Piet vangen alleen maar lommen. Ze worden er gek van. Wel zo’n 40 
stuks, behalve dat we ze niet willen zijn ze ook nog eens moeilijk van de haak te halen met hun harde 
dikke lippen. Gewoon een beetje ruig “pilkermeppen” dan laat ie wel los toch?! Om 15.00 kan er 
eigenlijk niets meer bij op de boot. We proberen er nog wat gul en leng bij te vangen. Ik flikker weer 
eens bijna uit de boot om een kool terug te halen die langszij losraakt. “Gaat niet gebeuren”. Volgens 
mij heeft Ed P het op camera staan. Op diep water sluiten we af. Ik pak hier nog een mooie 
roodbaars. Op de andere boot vangt Bart B. Een mooie gul van 82 cm, terwijl ze iets minder hebben 
gevangen. Hun bak is vandaag “maar” voor ¾ gevuld. Toch bij elkaar 14 mooie roodbaarzen, 3 grote 
lengen, 4 pollacks, beetje gul en een kist koolvis. Weer flink fileren dus en al met al weer een mooie 
dag.  

 

 

Oene komt langs om een heilbotje van 7 kg te laten zien. Ook laat hij zien hoe je de vis veel beter kan 
goedhouden op de boot. Je snijdt z’n strot door en laat hem volledig uitbloeden, zo blijft het vlees 
mooi wit en dan het liefst direct op ijs. Je kunt ook de vis ca. 20-30 minuten inde bak met water 
bewaren endan zijn kop eraf draaien. Ik krijg nog 2 zakjes met heilbot van hem, voor de pakjes zware 
shag. Op ’t terras (voor de eerste keer) een biertje en dan aan de bami.  



 

 

 

De schattingen van de vangst van deze dag lopen uiteen van 40 tot 50 kg gefileerd. De score van de 
bootcompetitie is ondertussen op 3-3 gekomen. Het ziet ernaar uit dat het tot de laatste dag weer 
een spannende strijd zal worden. Ondertussen zijn er hier al 4 records gesneuveld. Hook had 
vandaag een prachtige aanbeet (leng denkt ie) maar dat zullen we nooit zeker weten. Popeye heeft 
alweer een paar dagen last van zijn enkel, maar die ouwe taaie gaat maar door. Een paar spullen 
klaarmaken omdat Hook met Steven en ik morgenvroeg het fjord inwillen om te kijken of we wat 
speciaals kunnen vangen. (zalm, zeeforel of een mooie pollack). Nog 1-tje toe en dan op tijd ons 
bedje in,wat sowieso erg regelmatig gebeurt. Het is geen 3 of 4 uur meer. De mannen komen op 
leeftijd. Maar Steven ligt er bijna altijd als eerste in ...!! dus ... 

Dag 9. 

Vanochtend om 5 uur eruit met Hook en Steven en het fjord ingegaan. We vangen gul, lom en 
kooltjes. Om 8.30 zijn we terug met 5 gulletjes in de bak. Snel ff fileren en aan het ontbijt. Tenminste 
weer wat gul in de vriezer en lekker even met de jonkies op stap.. uhh, vaar te zijn. Vandaag gaan we 
kijken of we ver de zee opkunnen. Ed v/d K. trommelt de mannen uit hun bed die nog liggen te 
slapen. De gaarheid en vermoeidheid begint flink toe te slaan. Het is ook niet eenvoudig met die 
enorme brekers je evenwicht te houden. Je bent constant aan het werk. Maar goed, hup de pakken 
aan en de zee op. Wij richting vaargeul en de andere boot naarBjornskallen. In de eerste drift pakken 
we direct 4 gullen. Precies wat we willen (worden we nu kieskeurig soms?). We gooien weer op maat 
zijnde kool terug op 2 hele mooie na.  



 

 

Op de oude roodbaarsplek vangen we alleen maar lom. Het sterft ervan. Ed P. en ik probeer dat op te 
vangen door zo’n 5 mter boven de bodem te vissen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet altijd. Een paar 
uur later komen de boten bij elkaar in de vaargeul. De wind en golven maakt het onmogelijk om op 
diepte te komen. Op 1 van de laatste trekken vang ik nog een mooie pollack van 82 cm. Ed v/d K. 
vangt een mooie roodbaars en Piet vangt de grootste gul van 83 cm. Dirk wint de dagcompetitie met 
een kool van 84 cm. Ed P. En ik hebben redelijk gul gevangen. De vangst van vandaag op onze boot is 
12 gullen, 2 kolen, 2 pollacks en 1 roodbaars. Op de andere boot hebben ze 5 kolen, 4 gullen, 3 
roodbaarzen en 2 lengen. Al met al toch weer een 25-30 kg de vriezer in. Vandaag was weer hard 
werken en we hebben door het zonnetje weer verbrande en verweerde koppen. Vandaag hebben we 
BBQ, het is koud maar met de jassen aan lukt het wel. Met Dirk de vis ingepakt en naar de derde(!) 
vriezer gebracht. Dirk draait trouw elke dag de pakjes vis om en heeft hierin een systeem ontwikkelt 
om alle vis op tijd diepgevroren te krijgen want we lopen alweer tegen het einde van de vakantie aan 
en zeker als je veel vangt gaat het invriezen langzaam. We worden ondertussen zelfs een beetje 
melig door het goede vangen.Het is genieten met volle teugen hier! Steven heeft de wedfles van Ed P 
vandaag voor de grootste vis na 7 dagen. Volgens Steven zijn wij allemaal amateurs.  



 

 

Bart B. Had vandaag een enorme dreun op zijn stok toen hij met een klein kooltje als aas aan het 
vissen was. Zijn hele spulletje flinke klap gekregen. Waarschijnlijk een hele grote kool. Volgens Ed P. 
Moet het wel een kabeljauw geweest zijn. Ondertussen schommelen we met enorme zeebenen 
steeds meer door het huisje. Alles draait door de zeeen waar we elke dag mee te maken hebben. Ik 
hoorde vandaag via Tos dat Max is aangenomen op het Jan Arentsz. Lekker voor het ventje! 

Dag 10. 

Toen ik om 6.30 moest pissen gierde de wind om het huisje. Om 8.45 kom ik beneden en Dirk en 
Hook zitten met vertwijfelde blikken naar het water te staren. De schuimkoppen staan op het water 
in de haven, het ziet er niet goed uit voor vandaag, duslaat ontbijten. Eerst willen we gaan wandelen 
in de omgeving maar als we erachter komen dat het misschien wel gaat is het pleit snel beslecht en 
besluiten we toch eruit te gaan. Voor de zekerheid gaan we het fjord tegenover ons in waar we de 
luwte kunnen opzoeken. De lucht ziet er dreigend uit. De vangst is beroerd, vlak bij de zalmkwekerij. 
Het blijft zoeken naar een plek in de luwte. Als we op de wind komen vliegen we over het water. Piet 
vangt een klein gulletje.We struinen van alles af maar vinden geen goede plek. Ook Ed v/d K.vangt 
een leuk gulletje. Ed P. Gaat los met een klein kooltje. Ik kom helemaal niet los maar het is heerlijk op 
het water en we zijn hier immers maar 10 dagen om te kunnen vissen dus alles wat we kunnen 
pakken is goed.Het is wel minder dat ik Ed v/d K.bijnanog een pilker in zijn nek sla, nou ja niks aan de 
hand en een kniesoor die er op let...gewoon punten scoren bij mijn bootgenoten. Kan ik tenminste 
zeggen dat ik nog iets aan de haak heb geslagen. Hebben we al niet eerder zo’n akkefietje gehad en 



direct een mooie bijnaam?! Na 3 uurtjes zien we heel beroerd weer aankomen, met donkere luchten 
en bliksemflitsen tegen de bergen aan. Dan maar weer op huis aan, samen met boot 2 die het ook 
niet vertrouwd. De schrik van het vastzitten in het fjord zit er nog in... Als we binnenkomen wakkert 
de wind nog meer aan met stortbuien. We staan de gezamenlijke 5 gulletjes van vandaag nog even te 
fileren. Hook verpulvert vandaag het record lom van Dirk. Hij vangt een monster lom van 86 cm en 
ca. 16 pond!  

 

 

Weer 5 pakkies erbij in de vriezer. Wel besluiten we om geen maat kool meer terug te gooien want 
de vriezer kan nog wel wat voller. We schatten dat we nog 50 kg erbij moeten hebben en dan gaat 
het erop lijken. De berichten voor morgen zijn niet goed. Wel rekenen met de windkracht die in 
meters per seonde worden doorgegeven i.p.v. de ons welbekende Beaufort. Morgen en donderdag 
moet het gebeuren want dan zit het vissen erop. De wind loopt op naar 10 Beaufort. Steven, Ed P. En 
ik gaan de berg beklimmen die recht tegenover het huisje ligt. Ruige natuur met stukken waar je tot 
je enkels de zompigheid instapt. Goed opletten dat je ook niet in een spleet trapt en je enkel breekt 
want de spleten zitten verraderlijk onder het gras verscholen. Natuurlijk gebeurt me dat toch bijna. 
Het tempo van Ed en Steve is bijna niet bij te houden. Als een karrepaard loop ik achter ze te hijgen 
en te klimmen. Natuurlijk heeft dit niets met mijn rookgewoonten te maken. Helemaal op de top is 
het een adembenemend gezicht als je ver over de oceaan uitkijkt en de mega golven ziet breken op 
de riffen die een paar kilometer uit de kust liggen.  



 

 

Helemaal uitgewaaid (en ik verrot) komen we beneden, Ik heb stenen voor de kids meegenomen. 
Hook wint zijn zoveelste wedfles (met z’n kool van 1 meter had hij er al 3 of 4) met de lom van 86 cm, 
deze keer die van Dirk.  Dan lekker aan de fricandellen en kroketten met zelfgemaakte patatten en 
met de salade natuurlijkeen puur gezond happie. 

Dag 11. 

Als ik om 11.00 mijn bed uitrol is er nog niet veel beweging beneden. Het wordt vandaag dus 
brunchen. De wind kracht is rond de 5 en wisselend qua richting. Hook en ik gaan eruit met zijwind in 
het fjord tegenover ons. Op de punt van de ingang gaan we een beetje kloten maar het is nog 
beroerder dan gisteren. Ed P en Piet gaan wandelen in de buurt. De rest gaat naar de supermarkt 
oude foto’s bekijken en borrelen met de dorpelingen. Hook en ik komen terug met 1 gulletje van 60 
cm. Nah ja, toch weer de (gecorrigeerde) wedfles  van Steven eruit die we soldaat kunnen maken, 
lekker Juttertje! De oudjes en de jonkies liggen een uiltje te knappen. Ga er maar vanuit dat je als je 
thuiskomt 2 dagen nodig hebt om bij te komen. Ik wil een zalm of een zeeforel of grote pollack 
proberen te  vangen vanaf de kant. We weten van Oene dat het mogelijk is want er zijn gasten die 
daar komen en alleen maar vanaf de kant vissen en met knapen van een meter naar huis gaan. Met 
de Chevy van Ed gaan Hook en ik op pad naar plekken waar de kleine stroompjes in het fjord 
uitkomen. Halsbrekende toeren om alleen al naar beneden te komen en hier een beetje met een 
shad te lopen kloten. Hook vangt met zijn eerste worp een klein kooltje. Daarna is hetniks meer. Dan 
maar op huis aan waar we direct kunnen aanschuiven voor de capucijnerschotel. Omdat het weer 
iets beter lijkt te worden gaan Hook, Ed, ed en ik er nog even uit. De eerste trek vangen we direct 2 
kooltjes, een lengetje en een pollack. Ed v/d K heeft zijn vingerhandschoenen aan en Ed P duikt weg 
voor de overslaande golven. We komen evengoed zeiknat thuis met een kleine vangst. Van de gul; 
van vanochtend had ik de strot doorgesneden en deze bleef goed tot vanavond. Mooi vlees! Hook en 
ik besluiten morgenochten wederom vroeg op pad te gaan om zo optimaal gebruik te maken van de 
windkracht 4 die hij opgeeft. Ook is het morgen de laatste kans om het record van Steven nog af te 



pakken. Ed P.vindt vandaag een ruggewervel van een walvis op een strandje waar hij aan het 
struinen was. Een Duitser in de fileerruimte (het blijven toch erg leuke en vriendelijke knapen die 
Duitsers) vertelde dat ze er vannacht om 3.00 eruit gaan maar dat de vooruitzichten niet goed zijn. 
Dit in tegenstelling tot onze informatie die Steven opduikt vanaf de weersites die we nu via wifi 
kunnen bekijken. 

Dag 12. 

Vroeg met Hook eruit om gebruik te maken van het mooie weer.  De windrichting is noordoost en 
het is bijna bladstil. De brekers zijn nog wel enorm. We varen om 6.15 uit. I.v.m. de hoge branding 
gaan we richting Bjornskallen. We vangen weinig; een pollack, een gulletje en een kooltje. Snel naar 
huis en ontbijten vooor de tweede keer. Om 10.00 zitten we weer op het water met allemaal een 
plan om nog een laatste kunstje uit te halen. Weer samen de vaargeul uit richting roodbaarsstek in 
een brandeing van 4-5 meter. Hier aangekomen vangen we alleen maar ... lom,... alweer. Ed v/dK. 
Vangt een gulletje, Ed P. Een kooltje en ik een roodbaars. Wij besluiten te verkassen en boot twee 
zoekt een plekje vlakbij op, waar ze wat van verwachten. Wij gaan de eilandjes afstropen naar een 
mooie drift maar hebben weinig geluk. Ondertussen komt het bericht dat er een kabeljauw van 1.01 
door Bart B. is gevangen. Ze vangen deze in een school kleine kool waar de grote jongens onder aan 
het jagen zijn. Dan komt een nieuw bericht dat Bart B. Al een ½ uur aan het takelen is, alleen de vis 
komt geen centimeter omhoog.  

 

We zitten aan het bakkie gekluisterd om  te horen hoe dit gaat aflopen want we weten dat we 
heilbot van minimaal 1,5meter op deze plek mogen verwachten. Hook heeft “iets” groots  op de 
fishfinder gezien. Ze proberen van alles tot aan het gooien van 400 gram lood op zijn kop maar het 
beest ligt in het zand en wil niet omhoog komen. Na een uur wint in dit geval de vis, omdat je toch de 
neiging hebt om ongeduldig te worden. Het is natuurlijk de droom van elke visser om er een heilbot 
van 1,5 meter te vangen. De speculatie is dat dit een exemplaar tussen de 75 – 150 kilo is geweest 
(visserslatijn?). Even later vangt Hook een kabeljauw van 1 meter en bart B. Een kabeljauw van 102 
cm. 



 

 

 Omdat de wind toch aantrekt besluiten we ter afsluiting op de kool te gaan zitten op dieper water. 
Boot 2 doet nog even een trek aan de buitenkant van de vaargeul en hier vangt (alweer! Zou het dan 
geen mazzel zijn??!) Steven een heilbot van 55 cm. Wat een bofkont zeg. Dit is de eerste heilbot die 
er in 8 keer Noorwegen vissen wordt gevangen, gewoon op een speedpilkertje van 300 gram.  

 

 

 



Bij ons gaat het ondertussen ook lekker. Elke keer dat we zeggen we gaan dan knalt er alweer een 
kool op de stok, we pakken hier weer zo’n 10 kolen. Ook vang ik hier nog een schelvis. Piet daalt af 
naar 250 meter om een grote leng te vangen. De eerste keer dat hij wat heeft is ie 15 minuten bezig 
om een “ een leng, een leng...”  nee Piet, een  lom, naar boven ter sleuren. Natuurlijk laat Piet zich 
niet kennen en daalt wederom af naar 250-300 meter. Dan vangt hij een kool op deze diepte, weer 
een kwartier takelen (Het“ die ken je ook op 40 meter vangen piet” is niet van de lucht). Omdat het 
bakkie niet meer werkt verloopt de communicatie via SMS. Terugkomen volgens Dirk. Zij gaan nog 
even het fjord in voor een pollack langs de steile wanden . Wij ploeteren met een slakkegang van 12 
km en halve wind naar de haven met hoge golven. Iedereen zeiknat behalve Ed P. in de punt van de 
boot. In principe de laatste dag vandaag. De kaarten zijn geschud en de winnaar is bekend. We 
gooien toch weer dik 30 kilo gefileerd de vriezer in. In de fileerruimte komen we erachter dat er 
vandaag 3 heilbotten gevangen zijn. De grootste van 85 cm door een Duitse dame. Ze ving deze met 
een pilker met 2 haken en een klein kooltje als aas erop. De onovertroffen kok Bart Braakhekke zet 
ons vandaag sperciebonen voor met allerlei lekkers. Iedereen kakt in en we gaan een uurtje pitten 
alvorens we overgaan tot de uitreiking van de warteltrofee aan Steven. Volgens Steven zijn wij 
allemaal amateurs en daaar moeten we het maar mee doen. (Natuurlijk nemen we hem volgend jaar 
niet meer mee, maar dat weet ie dan nog niet haha). En passant pakt Steven vandaag ook nog de 
wedfles van Hillie, (die jammer genoeg niet aanwezig is, en de fles voor een nieuwe soort! Nu 
borrelen, morgen inpakken en weer op de terugweg. Wat een geweldige stek. De einduitslag van de 
botencompetitie is 6-4 in het voordeel van boot 2 geworden (gewoon mazzel natuurlijk...!!). Ook 
heeft Steven met zijn kool van 1.04 het Saeterbrygge visjasje gewonnen, wat een diversiteit en wat 
een stek, hier gaan we zeker terugkomen! 

Dag 13. 

Iedereen ongekend vroeg naar bed. Redelijk gesloopt. Het zware weer is hier volgens mij debet aan 
gekoppeld aan wellicht de stijgende gemiddelde leeftijd. Om 2.15 zit ik als laatste met Dirk te 
borrelen. Hook en ik gaan er nog een paar uurtjes op uit; we zijn hier maar 1 x per jaar dus pakken 
wat je pakken kan. Trekje langs Revlungskallen en Bjornskallen. Bijna geen visje te vangen. Kleine 
kool en lommetje. Daarna tusen de eilandjes in de gaten op 20-40 meter proberen maar alleen 
gulletjes van 50-60 en er wel een stuk of 6 verspeeld. Om 13.00 weer in de haven.  Oene staat hier 
sterke verhalen vertellen tegen de jongens over verhuizen naar het noorden om nog meer te vangen 
en over zijn vrouw “dat als het haar niet aanstaat dat ze maar oprot.” Onder het “Ja, ja, ja, hoe zal ik t 
zeggen” en “you name it” nemen we van Oene afscheid en hopen hem over 2 jaar weer te zien. De 
boel uitzoeken, schoonmaken, inpakken en laden van de kleren en visspullen. Later op de avond 
verdelen we de vis alvast, voor iedereen een eigen tempex bak, zodat we dat gehad hebben en laden 
we deze op de boot van Piet. Als Piet afrekent met Rune spreken we af af om volgend jaar op tijd te 
reserveren zodat we een nog ruimer huisje hebben. Tegen vieren zijn we eigenlijk  met alles klaar, 
met de auto’s afgetankt. Met Dirk en Steve verdelen we de vis evenredig naar soort en gewicht. 
Zeker 50 kg kabeljouw, 100 kg kool, 20 kg pollack, 20 kg roodbaars en 20 kg leng, behalve de 
heilbot(je) van Steve. We gaan rijden om 22.45. De overgebleven spullen hebben we aan Oene 
gegeven. Piet heeft de tomtom ingesteld en rijden maar. Een laatste blik op het ongelofelijke mooie 
fjord en de ruige omgeving en we gaan we verder richting Oslo... 



 

Dag 14. We zitten in de auto een beetje te suffen. Over de eerste 40 km doen we een uur. Dan achter 
de tomtom aan over wegen die we helemaal niet kennen maar die liegt natuurlijk niet... (toch?) 
staan we om 2.30 aan het uiteinde aan de verkeerde kant van het Trondheim fjord, het grootste fjord 
van Noorwegen. Dat is zo erg nog niet, wel dat er, na overleg met een lokale krantenman die er 
toevallig staat,  tot 6.30 uur geen pontje oversteekt. Iedereen flink en de stress omdat het een 
omweg van zeker 3-4 uur is en we geen enkele speling meer hebben op ons schema om de bootin 
Oslo te halen. Ed P.heeft hele stukken lopen seinen omda hij reeds vermoedde dat we fout aan het 
rijden waren.Misschien verstandig om een volgende keer dat zoiets gebeurd er een telefoontje aan 
te wagen (of je beltegoed opwaarderen). Er blijft niets anders over om via abominabele weggetjes 
terug te rijden om het fjord heen via de route die Dirk en ik hebben uitgestippelt. We knijpen hem 
flink met z’n allen. Over opgebroken weggetjes en hobbelend en stuiterend proberen we tijd te 
winnen op het schema. De zware voet van Ed v/d K.  Geeft uur na uur weer meer speling op ons 
schema. Piet vertrouwt nog op de techniek maar bij Bart Braakhekke heeft “Janneke” het totaal 
verpest. “die ken je beter het raam uitgooien Piet”. Om 4.30 vinden we de E6 terug en zelfs vlak 
ervoor een geopend tankstation waar we onze bijna lege tanks kunnen bijvullen onder het 
wakendoog van een paar straalbezopen jonge Noren. (Bij dit tankstation komen we er ook achter dat 
we onze kentekenplaat zijn verloren op de hobbelwegen. Gelukkig zagen Ed P. En Hook het gebeuren 
en konden deze meenemen).  Ze proberen zelfs hun gif aan ons te slijten. Alleen Steve waagt zich 
eraan; zijn commentaar: Puur spiritus”. Tijdens deze rit door puur natuur zien we herten, elanden, 
hazen en ook nog een das of miereneter.  Doortrappen op de E6 wat goed lukt met eerst Ed v/d K. 
achter het stuur en hierna Piet.We lopen zomaar een uur in op onze ETA. Het scheelt dat bijna geen 
auto tegenkomen op de weg. Piet rost bijna 2 uur achter een noor aan met 110 waar je 80 mag. Wij 



letten op de flitslichten (jaja, ook in Noorwegen flitspalen). Na een rit van dik 13 uur komen we aan 
op de kade om 12.00 in oslo. Iedereen slaakt een zucht van verlichting. De Color Line (Fantasy) ligt op 
ons te wachten zo lijkt het. Onderweg hebben we voor de zekerheid nog even het spatbord van de 
aanhanger geductaped en getieripped.  Soeppie op het parkeerterrein. We hebben geentijd meer 
voor de geplande inkoop van luiers van Steven. De Chevy lekt hier en daar nog een beetje maar niks 
bijzonders, het is een trouw beestje! Het is vrij fris aan de haven. We spreken op het zonnedek af. Als 
1 van de laatste rijden we de boot op met een paar Maserati en Austin Martin. Met een stevige wind 
doen we een traditioneel biertje op het zonne/helicopterdek.  Niks nieuws in de Ierse pub. Beetje 
kletsen met vrachtwagenchauffeurs en hijsen. Na het diner even kijken naar de championsleague 
finale Barca - Man U. Nog een kadootje en sigaretten halen. Raak nog aan de praat met een Noor 
(Eirik) waar ik mee uit de Ierse pub wordt gegooid. In de disco nog een borrel en dan naar bed. 

 

 

Dag 15. 

Om 8 uur ontbijt en naar de auto’s. Ed, Dirk en Steven kunnen de auto niet vinden.  Boze chauffeurs 
tot gevolg omdat ze er pas later uit mogen. Schijnt niet de eerse keer te zijn dat dit ons is gebeurd. 
Nou ja, foutje, mooi stof om over te zeiken. Voordat we het weten staan we een uur in de file vlak 
voor Bremen. Ongeluk heeft vlak voor ons plaatsgevonden. Om 15.00 rijden we de grens over 
Groningen in. Dan afslag 47 In den Ouden Stallen, waar ze ons ondertussen al kennen..  Sommigen 
willen doorkachelen maar Piet houdt stuk bij voet om hier af te sluiten. Om 18.30 rijden we de 
Voorburchtgracht op waar onze geliefden en liefhebbenden ons weer trouw staan op te wachten. 
Verhalen te over natuurlijk. Biertje pakken, uitladen en na afscheid van elkaar te hebben genomen 
weer richting eigen bedje... om bij te komen. Mijn derde keer op Fishing Norway was weer een 
geweldige vakantie met een fantastische groep. Wat hebben we weer genoten, en weer een super 
avontuur op ons netvlies. We gaan zeker weer hiernaar terug. Hopelijk vliegen de aanstaande 2 jaar 
weer om want dit is een vakantie om naar uit te kijken! Tot over 2 jaar! 

 

 

Bart Munnikhuizenen Dirk Terbeek  
namens het hele Fishing Norway Team 




