
Visverslag Noorwegen 2013 

De voorbereiding ... en de problemen! De locatie is duidelijk, 

we gaan terug naar Seter Brygge, ook wel bekend als 

Saetervik. Omdat we het huisje iets te laat boeken krijgen we 

niet het beoogde huisje, dat 1 meter breder is dan ons huisje, 

Rorvik7. De 2 meter breder is geen overbodige luxe met zijn 

achten. De prijs van het huisje  is omhoog gegaan. 

Waarschijnlijk omdat Rune, de Noorse eigenaar van het huisje 

en waarschijnlijk het halve dorp, vorig jaar de toeslag boven 5 

personen niet in rekening heeft gebracht. Ook de periode die 

onze voorkeur heeft, laatste week mei en eerste week juni, is 

niet meer beschikbaar. Waar het op neerkomt is dat we van 

de 10e op de 11e mei om 2 uur ’s nachts zullen vertrekken. 

Lekker vroeg dus en we gaan zien hoe koud het is, kan 

vriezen... kan dooien. Popeye loopt een knieblessure op en 

het lijkt weer op die van de enkel van de 2011. Volgens de zelf 

diagnose is het een reactieve ontsteking, niet te 

diagnostiseren door de artsen, wel problematisch voor 

Popeye en de club omdat de onzekerheid of hij mee kan blijft.  

Het ziekenhuis in en het ziet er niet goed uit. 

Ontstekingswaardes te hoog, volgend op hoge koorts. De dag 

dat Popeye het ziekenhuis mag verlaten raakt schoonzoon 

Steven, de Amateur, erin met een afgescheurde achillespees. 

Leuk zo’n potje squashen. Verhaal Noorwegen 2013 is voor 

de Amateur afgelopen, ongelofelijk triest! Niet eens de kans 

te krijgen zijn trofee te verdedigen en het avontuur voor zijn 

tweede visreis te missen. De voorbereiding gaat ondanks alles 

natuurlijk gewoon door. Braakhekke zorgt voor de proviand. 

Ed Polstra heeft een vacumeermachine aangeschaft. Ik regel 

vacumeerzakken via internet (Marmelot) en speedpilkers via 

fishing-adventure.com. Piet Antiek krijgt het ondanks 

tegenslagen voor elkaar om de nieuwe camper waar we dit 

jaar mee op reis gaan voor elkaar. Het spande er nog even om 



toen de motor die helemaal klaar was van de driepoot afvalt 

en er in allerijl nog een nieuwe ondermotor voor de GMC ’77 

moet worden geregeld. Helemaal getuned, verbouwd tot de 

zo bekende rock & roll style van Piet is het vlak voor de 

afvaart met zijn 420 PK voor elkaar. Zelfs een proeftrip naar 

Maastricht lukt.  

 

Popeye krijgt van de dokter een go om (eerst naar Turkije) 

Noorwegen te gaan alhoewel duister blijft of de dokter wel 

over al de feiten beschikt. Met een vracht aan medicijnen en 

de plechtige belofte dat we hem zullen ontzien gaat onze “die 

hard” weer mee. Dan blijft de vraag open wie er in plaats van 

de Amateur mee gaat. We vinden een geschikte stand in in de 

persoon van Ron, zwager en ZZP-collega van Piet en ook al 

langere tijd trouwe aanwezige op de donderdag visavondjes 

in de kroeg. Ron kan de spullen van De Amateur  lenen. Piet 

koopt een nieuw pak en schaft direct een koelbox van 70 liter 

aan. Ook Braak en ik vinden dit een goede investering. De 

tempex bakken lopen ondertussen wel een beetje op z’n 

einde.  Op Hemelvaart liggen alle spullen in de schuur bij Piet 

en we laden de bus en de boot in. Wat gaat er veel in. We 



denken dat we met volgeladen setje met iedereen erin zo 

rond de 8,5 ton wegen.  Alles lijkt voorbereidt en we kunnen 

morgennacht aan de reis beginnen... 

1e dag, vertrek om 2.00 ’s ochtends. Carolien staat klaar met 

de koffie. Ik dacht nog snel een tukkie te doen met Tos maar 

wegens een uit de hand gelopen stoeipartijtje tussen Joep en 

Max gaat die vlieger niet op. Dan maar 31-en tot het vertrek. 

Sara slaapt nog een uurtje. De hele club om 2 uur paraat in de 

kroeg en we koppelen de boot op straat nog even aan. Er 

staat veel druk op neus van de trailer, meer dan 100 kg 

denken we. Heeft Piet dan al het bier in de neus van de boot 

gestouwd? Vlak voordat we vertrekken zien we dat er nog 

heel wat diepvriesspul erbij moet die ik bij toeval ontdek als ik 

met het schaamrood op de kaken Hook beken dat de 

makrelen niet gepakt zijn. Hup zeil omhoog en deze er nog 

bij. Ondertussen lopen de kinderen met bleke koppies rond 

en Suus geeft een demonstratie gapen weg. Om 2.30 

vertrekken we. Na 1 keer gas getankt te hebben, komen we 

na een vlotte reis om 9.15 aan op de kade in Kiel. Ruim 6,5 

uur en de camper loopt volgens Piet 2,2 op 1. We doen het 

bekende lopend ontbijt, en “nee, we hebben niet 

gereserveerd” onder de Mc Donalds. Redelijk verrot wachten 

we in de camper op onze beurt. Als een van de laatsten gaan 

we de boot op. Er gaat iets niet goed met de incheck kaarten 

en er is even paniek bij de douaniers. De camper lekt 

koelvloeistof als we de boot oprijden. Piet zegt tegen de 

laders op dek 3A1 die het opmerken dat het 

ruitenwisservloeistof is.  Hmmm hmm, een of ander dopje dat 

er niet goed opzit Piet..!  Ondanks dat er relatief weinig auto’s 

op het parkeerterrein stonden is het diner avonds (weer) 

uitverkocht als we na een paar biertjes van het zonnedek 

komen om te reserveren. Piet lult ons er nog tussen en we 

eten om 20.30. Nog even 2 biertjes in de Ierse pub en dan 



schoonheidsslaapje. Na het eten duiken we de Ierse pub in 

waar het rustiger is dan vorige jaren lijkt het. Er speelt een 

Amerikaanse Indo doe voornamelijk Rock & Roll speelt. Na 

23.00 is een Warsteiner biertje euro 7.15. Was gezellig met 

een groep Noren  Nog even de disco in en om 3.00 uur taaien 

Popeye en ik als laatste af. Popeye loopt vanaf zijn 5e biertje 

weer als een kieviet, nergens last van en heeft nu meer last 

van zijn rechter- als z’n linker been. Om 7.00 uur wakker, 

even ontdooien, ontbijtje gedaan, peukkie op het dek, om 

9.45 in de auto. Om 10.00 rijden we heel vlot zonder 

problemen door de douane heen. We rijden tot 17.30 non 

stop door op een paar tankbeurten na. Gas is steeds meer 

verkrijgbaar in Noorwegen. Het zijn onbemande stations waar 

je met mastercard kunt betalen. We eten ca. 50 km onder 

Trondheim langs de E3 waar we heerlijke hamburgers eten. 

Onderweg veel sneeuw op de bergen en we zien dat het er 

tot voor kort erg koud is geweest. Om 23.00 zitten we nog 15 

km voor Seter Brygge. Het laatste stuk zien we allemaal 

bevroren zoetwater fjorden en meren en ook heel veel 

elanden. Stoppen om te filmen heeft geen zin meer want het 

zijn er echt te veel. Onderweg klaverjassen, film Hangover 

kijken en de tijd vliegt om. Piet en Hook hebben de rit 

gereden en het is goed rijden. Wel is het zaak om rekening te 

houden met de sporevorming van de wegen met dit setje. Als 

we bij Steijnker zijn bel ik Rune en die verzoekt me terug te 

bellen als we op een kwartier rijden zijn. Om 23.30 komen we 

na 13 uur rijden aan. We kunnen zo het huisje in. We laden 

alles uit, anders zijn we morgen zo laat op het water en we 

komen natuurlijk, om te VISSEN! Kamers ingedeeld en ik lig 

dit jaar alleen, ongezellig hoor. Popeye en Ed v/d K hadden 

eerste keus. Hook en Ron liggen op de begane grond op een 

stapelbed. De vriezers aanzetten en in de fileerruimte de 

karkassen bewonderen van de vangsten die vandaag gedaan 

zijn. Er liggen weer diverse karkassen die over een meter zijn. 



Er wordt zeer goed gevangen horen we. Veel kabeljauw, nou 

ja, die verhalen kennen we. Er ligt ook een heilbot van 80-90 

cm door Oekrainers gevangen. We horen van ze ook og 3 

heilbotten hebben verspeeld, ze zagen ze omhoog komen 

maar vingen ze niet. Om 3.00 gaan we na een lekkere borrel 

naar bed, nee niet de koffielikeur van Tos, dat lukte dit jaar 

net niet. 

1e visdag.  

We staan om 9.00 op. Na het ontbijt gaan Piet, Ed Polstra en 

Hook de boot van Piet te water laten. De 60 PK van Rune en 

de fishfinder, GPS en dat soort zaken zijn geregeld. Verder de 

spullenin orde  maken. De GPS werkt wel maar de fishfinder 

niet goed. Een andere GPS/fishfinder met een kleiner scherm 

vertoont ook kuren. Rune levert 180 liter benzine en onze 23 

ft boot is afgetankt met 140 liter. Rune zal ook regelen dat de 

deur wordt gemaakt en de er een extra kookplaat komt. 

Onderussen is er grote hilariteit over de overloper en NSB-er. 

Dat ben ik dus omdat ik dit jaar op de boot van Hook zal 

zitten. Leuk om eens te switchen nu het kan. Terwijl wij het 

bakkie nog aan het installeren zijn en de apparatuur aan het 

testen zijn is Piet Antiek met zijn crew al een half uur het 

water op als wij om 12.30 de haven uitgaan. Ed van de K. 

Vangt op boot 1 vangt een leng van 94 cm, weer een record 

uit de boeken. Ik ga aan het einde van de vaargeul los met 

een kool van 1 meter, net als Braak en Hook die tegelijkertijd 

ook een vette kool van 97 en 94 vangen. Je kunt beroerder 

losgaan  toch? Ondanks de kou zijn de kolen er dus wel! 

Popeye filmt maar dat gaat achteraf niet helemaal goed. Het 

duurt een tijd voordat hij zelf losgaat. We blijven eerst een 

beetje in de vaargeul omdat de wind wel tussen de 4-5 ligt. 

We doen kleine snelle driftjes  en vangen knappe gul op de 

kooltjes die we als aasvis gebruiken op de speedpilkers. 



Popeye en ik verspelen een pilker ondanks het terugvaren. 

Hook verdient een wedfles met de eerste gul boven de 90 cm. 

Ook sneuvelt het record schelvis die we op het laatst vangen. 

Ed van de K. Verdient een wedfles met zijn leng. Ik de wedfles 

van mezelf van de eerste kool boven de meter maar dat moet 

dus minimaal 1.01 zijn dus.... afgekeurd. We vangen vandaag 

leuk gul, 3 pollakken, paar schelvissen een lengetje en de 

knappe kolen. Bakkie meer dan vol vandaag. Ron vangt 

ondanks zijn opkomende zeeziekte 2 gullen, een kool en een 

pollak. Ed Polstra vangt een roodbaars van 45. Om 19.00 gaan 

we huiswaarts met op allebei de boten een bak vol vis. Tot 

21.30 staan we te fileren. 

 



 Ed Polstra en ik hebben flink last van onze rug. Ed van de 

Kroft ook trouwens, maar ja, niet janken, doorgaan. Popeye 

z’n knie zit vol vocht en we zijn een beetje oud aan t worden. 

Op boot 1 vangt Ed van de Kroft alles grote dan wat er bij ze 

wordt gevangen blijkt in de nabespreking onder het genot 

van een drankje. De kool die ik ving was 8,5 kg. Piet had een 

vis aan de haak die het meeste op een barracuda leek. Deze 

soort snoek  was razendsnel en Piet heeft deze helaas niet 

binnen gekregen. We staren lange tijd naar de kaart in de 

gang met mogelijke soorten vis maar kunnen niet bedenken 

wat het geweest kan zijn. Lekker chili concarne, door 

Braakhekke en Ron gemaakt, gegeten en de eerste visdag was 

meer dan geslaagd met goede vangsten en nu reeds 

gesneuvelde records! 

2e visdag. 

Het ziet er geweldig uit, bladstil. Allemaal een nachtrust van 

5-6 uur.Tot onze irritatie vangen de Oekrainers met 1 boot 

meer dan wij met 2. Communiceren met die gasten heeft 

geen zin want ze spreken geen Engels of Duits. Om 11.00 

gaan we het water op. Tot 13.00 goede vangsten. Popeye 

vangt een kool van 87 cm, de dagwinnar zal later blijken. Wat 

gullen op Bjornskallen en Revlungsskallen. Daarna alles 

afgestruind maar bijna niets te vangen in tegenstelling tot 

gisteren.Ed Polstra had een mooie dag met 3 lengen. Ron had 

een mindere dag, voerde de vissen en was dus  flink zeeziek. 

Als hij het nu al is dan wordt dan wordt het nog wat met 

echte branding. Boot 1 had een bak vol vandaag, (maar ja, die 

hebben ook maar een kleine bak aan boord). Onze motor 

moet aanblijven tijdens het driften omdat we anders de 

gegevens van de GPS weer kwijtraken. Volgens Braak verjaagt 

dit geluid / trillingen de vis. Piet beweerd dat hij een hele 

grote heeft verspeeld. Hook voelt zich bijna schuldig omdat 



wij op onze boot niet meer vangen. We proberen zelfs op 7 

meter ons geluk. Vandaag vangt Ed Polstra alles groter dan de 

rest op boot 1. Tot onze grote verwondering vangen ze op 

boot 1 constant lommen en wij niet 1. Hook heeft last van zijn 

oor vanwege de snijdende koude naar het westen gedraaide 

wind. Popeye zit achterin op t bankje te staren naar het 

kielzog van de boot en het gaat redelijk goed op deze manier. 

Zeker als hij ’s avonds zijn knie goed in het ijs legt, en zijn 

pillen op tijd neemt! We kwijlen ondertussen bij het zien van 

de vangsten van de Tsjechen tijdens het fileren. Wat een gote 

vissen vangen die... , mega kabeljauw van 1.15-1.20 wat doen 

wij nou toch anders, of fout?! Bij het vacumeren, na de 

spinazie met vis zijn we erachter dat we de vis eerst meer 

moeten droogdeppen. Anders komt er vocht bij het te sealen 

gedeelte en dat lukt dan niet. Al met al hebben we in de 

eerste 2 dagen al tussen de 60-80 kg geflieerde vis in de 

vriezers liggen ... waar gaat dit heen? Het vacumeren kost 

redelijk veel  tijd. Om 21.30 zitten we aan een biertje. Ed P 

had een gul van 84 cm. Niet groot genoeg om onze boot een 

voorsprong te geven van 2-0. Van Rune krijgen we de Wifi 

inloggegevens maar dat werkt niet BABABABABA is meer 

blablabla. Hook is ondertussen bezig met de accu van de boot 

goed te krijgen en de boot bij te tanken.Ik slik Ibuprufen 

tegen de rugpijn. Als dat niet helpt mag ik wel wat morfine 

pillen van Popeye nemen. Piet belt met Bali (uit of met) over 

de voortent, wat een medium internet he Piet?! Volgens ons 

zitten er in totaal 4 groepen nu.  We hebben 2 vriezers in 

gebruik. Piet heeft ‘t over de mooie dingen van het leven en 

Popeye beweert dat je er wat van moet maken. Ze hebben 

allebei gelijk. We genieten ervan om hier te zijn. Koos stuurt 

me een SMS-je waar ik de kustkaarten met de dieptes kan 

downloaden maar zonder wifi wordt ’t zeuren... 

3e Visdag 



Iedereen is lekker uitgeslapen(!).  Vis omdraaien in de vriezers 

en de boten bijtanken. Het weer blijft meezitten. Zon en 

weinig wind alhoewel er door de westenwind wel een flinke 

deining loopt. We gaan achter de riffen op de beproefde 

plekken ons geluk proberen. Snel vangen Popeye en ik een 

kooltje van ca. 60 cm. Dan komt via Piet door het bakkie het 

verlossende woord: “Record van Ed Polstra van 1.09 is 

verbroken, een kabeljauw van 1.17cm, Ed van de Kroft”. 

 

Hij dacht dat ie vastzat (kennen we dit verhaal al niet?) en 

rukt en sleurt  zo hard aan zijn hengel dat deze breekt, totdat 

hij zegt: “Godverdomme er zit wat aan”. 14 kilo weegt het 

beest en Ed heeft het er graag voor over dat zijn hengel 

gebroken is met zo’n vangst. Zo blij als een klein kind en zijn 

bekende  krachttermen vliegen natuurlijk door de lucht. 

Iedereen is blij dat het oude record eindelijk uit de boeken is! 

(Het “Doe het maar” is gebeurd) Daar doen we het natuurlijk 

al jaren voor!! Ze liggen nog voor de riffen aan de linkerkant. 

De vis is gevangen op een diepte van 80 – 100 meter. We zijn 

niet ver uit de buurt en besluiten om even langs te varen en 

Ed v/d K te feliciteren en een reserve hengel te overhandigen 

omdat wij op onze boot, in tegenstelling tot Piet z’n boot, de 

ruimte wel hebben om extra hengels mee te nemen. Bij deze 



actie gaat bijna de molen van Dirk het water in, maar Ed vd K 

kan weer vissen. Ons plan is kleine koolsvis voor aas te 

vangen maar zelfs dit lukt  niet. Zijn we te verwend 

geworden? Behalve de dag van Ed v/d K, wordt het de dag 

van Bart Braak. Behalve 4 mooie gullen, waarvan de grootste 

93cm is, vangt Braak een heilbot van 57 cm (dat zijn  weer 2 

wedflessen in de pocket).  

 

Hook heeft een prachtige run van een kool van 99cm (8kg). Ik 

verspeel een knappe, maar hoe groot? We zullen t nooit 

weten! Al met al hebben wij voor ¾ onze bak weer vol 

ondanks dat het hard werken was met relatief zuinige 

vangsten. Boot 1 komt terug met de grote kabeljauw van Ed 

vd K en 3 kleine gullen en een lengetje. Hook sloopt z’n molen 

vandaag bij het vastzitten, (Tsja Hook, dan moet je je muts 

ook maar niet opzetten) al met al een slopende dag. Piet zat 

vandaag verder de oceaan op maar vangt matig. Het lijkt wel 

de hele dag dood tij en er is gewoon weinig röring in het 

water, de lijnen staan bijna recht onder de boot, weinig drift 

en weinig vis. Wij blijven in de driehoek van Bjorn- en 

Revlungsskallen liggen. Al met al hebben we aan het einde 

van de dag toch weer 20 kg filet in de vriezer kunnen 

schuiven. Voor deze plek is dat weinig met 2 boten en 8 man. 



Hook is nog een beetje chagerijnig omdat we zoveel water in 

de boot hebben staan dat de boodschappentas met zijn 

brood onder water komt te staaan. Ed P., Ron en ik doen 

over het algemeen het vacumeren ’s avonds. Ron is  de eerste 

dag de kookmaat van Braak geweest maar staat al snel in de 

fileerruimte om deze discipline ook onder de knie te krijgen. 

De onthouding van koffie ’s ochtends en de rerispillen zorgen 

er voor Ron voor dat hij vandaag niet zeeziek is geweest, 

beter dus! Door de zuinige vangst zijn we rond 21.00 met 

alles klaar. De wind wakkert buiten aan en we hebben onze 

twijfels of we er morgen wel uit kunnen. Ed P en ik doen een 

poging om kibbeling te maken maar het lukt niet geweldig, 

eerlijk is eerlijk. Vandaag klinkt als een mindere dag, maar de 

grootste vis ooit in 16 jaar is vandaag gevangen, record 

heilbot verbroken en we hebben lekker zon gepakt vandaag, 

Dit was een grootse dag voor de FN club!!!  

4e Visdag 

Heftige wind, bijna storm en kleine windhozen bij een 

oostenwind bij de ingang van het fjord. Dit  besluit ons tot 

een uitslaapdag en laat brunchen. Ik vraag aan Rune om de 

vooruitzichten van de aanstaande 2 dagen.  ziet ernaar uit dat 

we om 17.00 met windsnelheid van 6-7 mtr p/s het water 

opkunnen. De specifieke weer informatie is te vinden  op 

www.yr.no/buholmrasa (dit is de vuurtoren, zo’n 15 km uit de 

kust die Ed, Braak en ik van dichtbij kennen uit 2011). De 

mannen gaan een wandeling doen (tevens om wat 

zonnebloemolie en afwasmiddel te halen. Popeye, en ik doen 

een tukkie terwijl er de lekkerste geuren door het huisje 

drijven vanwege de bami kookkunsten van Braak. We gaan 

vroeg dineren en dan eruit. De wind is al aan het afnemen. De 

mannen hebben Oene thuis aangetroffen en deze is 

schapenboer geworden. Hij is vast van plan om zijn huis te 

http://www.yr.no/buholmrasa


verkopen en het hogerop in Noorwegen te gaan proberen. 

Waarschijnlijk heeft hij ook bonje met Rune gehad. Daarnaast 

vertelt hij dat het hier altijd kloteweer is met veel wind. Ik 

krijg per SMS door van Bram de omrekening van mtr p/s naar 

Beaufort. Na het eten blijkt zelfs at we om 15.30 het water op 

kunnen, prima te doen. We gaan de vaargeul door in de luwte 

maar niets lukt. Uiuteindelijk komen we toch weer uit op een 

plaatje voor de riffen en hier begint de pret. Kooltjes van 60 

cm, knappe gullen eronder waarvan we er 4 van vangen. 

Braak pakt op een klein kooltje een kool van 1.16, dwars door 

zijn slip, die natuurlijk weer superstrak staat. Weer een record 

gesneuveld!  

 

We zitten met zijn vieren door Braak zijn lijn (hmmhmmm). 

Wat een lepper van een beest! Op de andere boot vangen ze 

2 roodbaarzen, leng, pollak en kool. Op de terugtocht naar de 

haven komen we nog even tussen de riffen vast te zitten. Er 

zitten in de riffengroep 2 plaatsen waar je direct door kunt 

steken zonder het risico je propellor te verspelen. Braak 

fileert vandaag ook mee. In de fileerruimte staat een flink 

aangeschoten Rune onze vangsten te bekijken. Hij heeft 



waarschijnlijk al een voorschot genomen op morgen, de 

nationale Noorse feestdfag (17 mei). Wel heeft hij een extra 

kookplaat geregeld en morgen komt hij benzine 

langsbrengen. Het is nu 2.30 en zo nog even vacumeren. 

Morgen zien we wel hoe laat we ontbijten. Om 10.00 begint 

de optocht van de feestdag, misschien even kijken. Al met al 

weer 25-30 kg de vriezer in. 

5e Visdag. 

Staan laat op. Het werd gisteravond toch nog 4.30. Bij nacht 

een man bij dag een wrak. De wind is stevig en scheert over 

de haven op deze feestdag. Weten wij veel dat het vandaag 

een Hollandse feest visdag zal gaan worden?!! Om 11.00 aan 

het ontbijt. Ron heeft de meeste last van opstartproblemen. 

Boot 1 blijft de lommen-, pech en materiaalboot zoals zal 

blijken. Om 14.30 zwakt de wind af. Piet en Ed hebben een 

laaste tete a tete met de Zweedse buren. Omdat het 

helemaal rustig is en de vooruitzichten goed zijn besluiten we 

op onze boot om ver voorbij de vuurtoren, waar een enorme 

plaat in de oceaan ligt met diep water eromheen, ons geluk te 

gaan beproeven. Dit is niet voor niets want al vorig jaar zagen 

we dat alle eerder posities/vaarroutes op de GPS deze kant 

uitgingen. Je bent wel afhankelijk van het weer om daar een 

beetje knap te kunnen zitten. Piet gaat eerst naar de 

vuurtoren. Later horen we dat hier vaak heilbot wordt 

gevangen op de zandplaat die er omheen ligt. Ze vangen daar 

aardig en Ron (de sloper) sloopt de hengel van de Amateur als 

hij vastzit. Braak leent hem zijn hengel uit maar ook wij 

hebben nu minder materiaal aan boord. Ik gooi in en vang 

zonder te pilkeren 2 kooltjes achter elkaar met de Noorwegen 

pilker. Popeye, die net de eerste roodbaars van onze boot 

vangt, zegt nog: ”Nog 5x en ik gooi er ook een Noorwegen 

pilker aan” Wij, op de biggenboot,  maken de mooiste dag van 



ons leven mee op deze stek, ca. 10 km voorbij de vuurtoren. 

Hook vangt een kabeljauw van 1.14 (15,5kg); Popeye, op de 

Red Ed een kabeljauw van 1.10 (14,5 kg) Braak kabeljauw 98 

cm (10 kg) ik kabeljauw 1.08 (13kg flink in de stress omdat ik 

met 2 andere in de knoop zit).  

 

 



 

 

Hook vangt een mooie pollak en de kabeljauwen van 80-95 

cm rollen achteloos de boot in. Vooral Braak heeft schijnbaar 

voordeel met zijn hengel van 3 meter want hij vangt weer 

veel en verspeelt er, net als de andere iedereen nog veel 

meer. De grote vangsten worden bijna allemaal gedaan op 

kleine kooltjes als aasvis. Als je hiermee beet krijgt weet je 

dat er een grote aanhangt. We doen constant een drift van 35 

naar 80-90 meter en we vangen de vissen op 5-10 mtr boven 

de bodem. De kabeljauw die ik vang komt een tijdje niet 

omhoog voordat je de strijdt wint. Ook de andere staan rustig 

te wachten totdat de vis de strijd opgeeft en de weg naar 



boven begint. De blauwe bak vol, de witte bak vol en grote 

losse kabeljauw ligt in de boot. Alleen dit is al 50 kg gefileerd. 

(Je houdtna het fileren tussen de 30-35 % filet over van het 

bruto gewicht van de vis). We maken prachtige foto’s en 

mooie opnames deze dag. Als we met grijnzende koppen 

terugvaren naar de haven komen we dicht bij de kust door 

een warme en koude luchtlaag heen. Op onze boot zijn 3 

persoonlijke records gesneuveld. Op het havenhoofd staat 

Piet te filmen en wij krijgen kramp in de armen van de vis 

omhoog tillen terwijl we schreeuwen; “De Biggenboot” 

 

Ook voor Piet is dit een gedenkwaardige dag want hij vangt 

zijn eerste metervis ooit. Een kabeljauw van 1.05 (13kg). 

Lekker Piet!!  



 

Bij de haven nog uitgebreid foto’s maken. Ed v/d K. vangt 

vandaag een kabeljauw van 98 (10,5 kg); Ed Polstra kabeljauw 

van 99 (10,5 kg) en Ron kabeljauw van 97 (9kg). Ook zij 

hebben mooi gevangen. Het was afgesproken werk dat Hook 

vandaag de dagprijs zou gaan winnen en de stand tussen de 

boten op 4-1 zou brengen. Hij is helemaal gelukkig. 

Ondertussen bewonderen andere vissers onze vangsten, ook 

wel eens leuk om mee te maken. Het fileren duurt wel lang 

maar doordat het grote vissen zijn valt het ook wel mee. Het 

is nu 1.15. Boerenkool met worst achter onze kiezen. 

Vandaag gaat er 70-80 kg filet de vriezer in. Ik wordt door Piet 

en de rest flink in de zeik genomen dat zij wel wifi hebben en 

ik probeer elke instelling op m’n telefoon maar ’t lukt niet. 

Wie niest is een kantjesvisser. De vooruitzichten zijn erg goed. 

Net Tos gebeld en lekker bijgekletst. De fishfinder blijft niet 

optimaal en we switchen en proberen wat maar het lukt niet 

om de data vast te houden door de te lage accuspanning. 

Volgens de Zweden, die we nog even spreken voordat ze 

morgenochtend weggaan, kan de haring elk moment het fjord 

intrekken en dan komt de kabeljauw er natuurlijk achteraan. 

Wat een dag!! We hernoemen deze stek per vandaag officieel 

in Seter Biggen! 



 

6e Visdag 

Na ‘t ontbijt gaat Piet nog even houtskool in het dorp halen 

voor de geplande bbq van morgen. We gaan weer ver de 

oceaan op naar een plek die Hook heeft ontdekt. Scholen met 

kleine kool maar we vangen er geen enkele grote. Alleen 2 

kleine kooltjes in de bak en 25 kleintjes teruggegooid.. De zee 

is spiegelglad. Boot 1, die op de plek ligt waar wij gisteren 

zoveel vis hebben gevangen, komt op het bakkie door dat ze 

na een ½ uur vissen al naar huis moeten omdat de bak vol zit 

met vis. Wij hebben nog niks, en ondanks dat we denken dat 

we in de zeik worden genomen, besluiten ook die kant uit te 

gaan. Boot 1 vangt bakken vol met vis, mooie gullen. Piet zelfs 

2 tegelijk, Ed Polsta vangt mooie gullen en Ed vd K. vangt een 

mooie pollak. Ron is spekkoper en vangt een kabeljauw van 

1.06! 



 

 Wij vangen 5 gullen en een leng met de 2 kooltjes een 

magere buit. Het probleem zit erin dat onze dieptemeter en 

fishfinder niet werkt. Wanneer onze dieptemeter 30 meter 

aangeeft is het meer dan 150 meter. Er blijkt maar weer hoe 

afhan kelijk je bent van goede apparatuur. We worden er niet 

vrolijk van.  Zonder goede spullen heb je hier niets te zoeken, 

nou ja, de spreekwoordelijke speld in een hooiberg. Wij 

vinden dit natuurlijk een zwaar geval van 

competitievervalsing. De wind wakkert aan en we zien een 

flinke bewolking om ons heen. We besluiten om terug te gaan 

door een flinke branding die binnen no time ontstaat. Het is 

voor ons meer dan een uur terugvaren. Piet blaast zo hard 

terug dat dit hem op een flink aantal verwensingen van Ed vd 

K komt te staan omdat mens en materiaal flinke klappen 

krijgen. De sluiting van de console van Piet gaat stuk maar 

wat je allemaal niet met duct tape kunt doen. Lekkere 

maccaroni hap en we zijn op tijd klaar dus mooie borreltijd. 



Hook wil aan de slag met Rune met de accu/fishfinder. Rune 

zal wel laat komen of zelfs morgenochtend. We vernemen dat 

ook Ed vd K. de techniek van het half in het water springen, in 

navolging van de schrijver, wanneer er een mooie vis dreigt te 

verdwijnen onder de knie heeft gekregen. Hij pakt ze bij de 

staart en slingert ze de boot in! Als we ooit besluiten een 

kinderfilm te maken zullen er vanwege de taalcensuur meer 

piepjes in komen dan tekst... De stand is op 4-2 gekomen, de 

vriezers zien er strak uit en een derde vriezer in gebruik 

genomen. Vanavond stonden er bierblikken in van een groep 

Duitsers in die net zijn aangekomen. Wij vullen de vriezers 

ook met flessen en pakken water om ijs mee te nemen om de 

vis beter in te bewaren. Het vacumeren (ook fileren) gaat 

steeds sneller. Ed vd K vult de avond met verhalen, Ed Polstra 

heeft het over een leng van 1.55 en Braak haalt de houtskool 

terug van de Tsjechen die de 2 zakken gejat hebben. Hook 

trapt er volledig in en ziet de bbq al aan ons voorbijgaan. 

Vandaag hebben we toegegeven dat we een lom hebben 

gevangen. Vanavond geeft Ed vd K een demonstratie 

drummen met de rumfles op de kiwi’s om te laten zien dat 

het rijpingsproces best wel sneller kan. De uitspraak “wie t 

lommeke niet eert, is ’t gulleke niet weert”en de term 

“bratten”” doen hun definitief hun intrede...  

7e Visdag  

Het ziet er prachtig uit buiten. Heldere lucht. Piet belt nog 

een keer met Rune om aan de slag te gaan met de accu en 

apparatuur aan boord van boot 2, want dat is gisteren niet 

gelukt. Het blijft irritant dat we de motor niet uit kunnen 

zetten tijdens het driften zonder alle informatie te verliezen. 

Hook snijdt alvast een universele kable af van een radio uit 

het huisje teneinde zelf de oplossing te maken door een 

rechtstreekse kabel van de accu op de GPS/fishfinder te 



zetten. Uiteindelijk komt Rune en samen gaan ze sleutelen ze 

totdat het helemaal optimaal werkt. Echt op z’n Noors om op 

t laatst alles goed te regelen. Piet gaat eruit met de intentie 

om weer ver de oceaan op te gaan maar dat gaat niet door de 

harde wind. Ook staat er weer een hoge branding. Je kunt 

eigenlijk al direct bij het uitvaren zien aan de riffen waar de 

brekers op stukslaan. Wanneer het water 10-15 mter 

omhoogslaat weet je wat er aan de hand is op volle zee. Als 

we daar in de buurt komen voel je je heel nietig. Ook richting 

vaargeul staan de witte koppen erop. Bartje Braak blijft een 

dagje thuis, teveel last van zijn rug. We gaan niet voorbij de 

riffen, heeft geen zin. Popeye vangt 2 gulletjes waarvan er 1 

fantastisch mooi is gekleurd, donkerbruin met stippen. We 

zitten vast op rotsjes, driften als een bezetene door de wind, 

proberen het op kool op het diepe water maar het lukt niet. 

Uiteindelijk gaan we het fjord in waar we pollak en gul 

proberen te pakken. Ook hier niets, ondanks dat de fishfinder 

aangegeeft dat het sterft van de vis onder de boot. Vreemd 

verhaal. Fjord weer uit en drifjes doen bij het vuurtorentje bij 

het begin van de vaargeul. Uiteindelijk vangen we 5 gullen 

waarvan de grootste van mij met 92cm en 8 kg. Hij draaide 

even flink het gevlochten draad m’n vinger in. Nu na 3 weken 

heb ik nog de geul van de gul in m’n vinger staan., (nou ja, hij 

smaakte goed!) Boot 1 doet het beter. Ed vd K vangt een kool 

van 1.08 (11 kg) en een kabeljauw van 1.04. Ze hebben het 

bakkie vol, voornamelijk gevangen in het fjord waar wij ook 

hebben gezeten. Om een uur of 6 komen we tegelijkertijd aan 

bij de haven. Ron heeft ook een paar gullen gevangen, Piet 

een mooie pollak en Ed P. wat vissies maar pas na 15.00. We 

zijn zo klaar met fileren. De grote vriezer zit bijna tot aan de 

nok aan toe vol. Hierna gaan we bbq-en, die Braak ergens bij 

een ander huisje heeft geritseld, met lekker weer maar een 

koude wind die om de hoek van ons huisje waait. Ed v/d K. 

voelt zich niet lekker en duikt om 22.30 in bed. Ook Braak 



zoekt vroeg z’n bedje op. Er is een feestje aan de gang in het 

“havenrestaurant” waar de Noren in folklorekleding staan te 

stralen. Ed P. zit met de resten van de bbq krabben te vangen 

in zijn kruisnetje. Ik duik er ook vroeg in omdat ik morgen met 

Hook en Braakhekke morgenochtend om 5.00 opsta om te 

kijken of we wat kunnen vangen op Revlungsskallen. 

8e Visdag 

Zoals aangekondigd gaan Hook, Braak en ik om 5.00 op om 

achter de riffen ons geluk te proberen. Het is nu wel duidelijk 

dat er geen scholen kool aanwezig zijn, dus op open water is 

kansloos, terwijl we hier wel een paar mooie schelvissen 

tussen de 65-70 hebben gevangen. Hook, Braak en ik varen 

om 5.30 de haven uit. Er staat een flinke branding achter de 

riffen. We starten op een plaatje waar de fishfinder scholen 

met kleine kool aangeeft. Hook vangt een mooie kabeljauw 

van 98cm met een kooltje, onder de school. Ik vang een 

schelvis van 69 cm ook op een kooltje. Daarna verder zoeken 

en we eindigen op de punt bij de uitgang van de vaargeul 

waar we wat kleine kool en een pollak vangen. Niet slecht, 

niet spectaculair. Om 9.00 zijn we terug voor het ontbijt. Even 

fileren en nadat Rune ons de weersvoorspelling heeft 

doorgegeven van de aanstaande 2 dagen gaan we om 11.00 

het water weer op. Braak heeft nog steeds last van zijn rug en 

we gaan richting lommenstek op wat zandplaatjes ons geluk 

proberen. Vang hier toch nog een paar gulletjes op mijn korte 

hengel met reel. Normaal vis ik met mijn molen en iets 

langere hengel. Snel vernemen we dat Piet wel weer richting 

de verre stek is gegaan en we besluiten hen achterna te gaan 

omdat de golven erg meevallen en er weinig gestamp van de 

boot te verwachten valt. Het zal weer een fantastische dag 

worden deze maandag, 2e pinksterdag. We zien de boot 1 al 

op een afstand van 8 km voor ons liggen. We vangen op een 



plaat, aflopend van 35 naar 100 mtr trek na trek dikke 

kabeljauwen. Braak vangt een kabeljauw van 1.12 en 14 kg. 

Popeye vangt een kabeljauw van 1.09 en 17 kg! Ook Hook 

vangt een  mooie kabeljauw van 1.05 en 14 kg, Dikke gullen 

van dik 90 cm gaan wederom achteloos achter elkaar de bak 

in. Braak vangt  ze achter elkaar, toch dat voordeel van een 

lange hengel lijkt ons. Kan bijna niet anders want hij 

verspeelt er ook erg veel. :”Als ie dr goed aanzit kun je ‘m 

gewoon omhoog takelen” . Vooral met aasvis weet je zeker 

dat er grote vis aan hangt. Mooiste is om een kooltje ondiep 

te pakken en dan direct door laten zakken aarde grote vis 

eronder (en dan maar hopen dat ie goed gehaakt zit) en dan 

wachten op de dreun terwijl je met de kleine kool ook wel 

moet blijven pilkeren. We verspelen minimaal nog zo’n 20 

grote kabeljauwen door onvoldoende haken op de aasvis. 

Binnen een paar uur liggen er 2 grote bakken vol met vis in de 

boot en steken we 20 cm dieper in het water. We komen hier 

30 km uit de kust nog Tjechen tegen die ook geweldig vangen, 

en ze geven ons hun drift door. Wij kunnen alleen maar 

glimlachen omdat het overal zo is op dit moment. Wanneer 

we terugkomen blijkt boot 2 tot onze verbazing niet zoveel 

gevangen te hebben. (hoe kan dat nou mannen?!), ondanks 

dat het beslist niet beroerd voor ze was, bakkie vol en nog 

wat los spul in de gangpaden. Ed Polstra vangt zijn eerste 

metervis van de vakantie,  mooie kabeljauw van 1.03 en 11 kg 

en hiernaast ook nog een mooie pollak.  



 

Ed van de K. is vandaag, wederom, goed voor een groot deel 

van de buit op boot 1, helaas grossiert ie ook in lommen 

vandaag... Wij hebben een kleine 200 kg aan vuile vis bij ons. 

Bij aankomst sloop ik de koelbox van Hook nog, gelukkig 

alleen maar het slotje dat vervangen moet worden. Doen we 

als we in Holland zijn Hook, gelukkig sluit de box nog wel 

goed. In de fileerruimte liggen de tafels vol met vette 

vangsten ook van andere boten. Na het fileren en de rode 

kool gaan we direct vacumeren en gaat er weer een slordige 

80 kg de vriezers in, waarvan 95% kabeljauw. Mijn schatting is 

dat er ruim 275 kg filet in de vriezers ligt. Lekker naborrelen 

en genieten van deze weer ongelofelijke mooie visdag. Enige 

waar ik niet van geniet is dat mn lippen helemaal stuk zijn.. 

nou ja dan krijgen de heren geen gekke gedachten, als ze niks 

willen oplopen, ’s nachts.  Nog snel even een SMS naar Bram 

gestuurd met de verwachting van het aantal kilo’s vis die 

thuis sowieso in de vriezer kwijt moeten... dooreten dus thuis 

allemaal! Ed van de K. was gisteren een beetje grieperig maar 



vandaag is hij weer ’t ventje. Morgen gaan we waarschijnlijk 

laat op want de weersvoorspelling is veel wind. Moe, bruin en 

rozig gaan we naar ons bedje in de wetenschap dat we dit 

jaar al 15 meter vissen hebben weten te verschalken... in 1 

visvakantie al meer dan alle meter vissen die we in al de 

voorgaande jaren hebben gevangen wat een stek, wat een 

jaar!! 

Dag 9 

Eerst iedereen heerlijk uitgeslapen tot 9.00. De wind valt toch 

wel mee en om 11.00 gaan we gewoon het water op. Wel 

willen we niet te ver de oceaan op omdat het weer ook 

zomaar kan omslaan. Eerste trekken voor de riffen helemaal 

niets (anticlimax na gisteren). Dan gaan we voor de riffen op 

Bjornskallen proberen. Op de plaatjes weer veel kleine kool 

en hier pak ik een mooie gul van 86. Omdat de zee rustig is 

kijken we elkaar al snel aan en het besluit is snel genomen, na 

boot 1 van ons besluit op de hoogte te stellen, om weer ver 

de zee op te gaan.We komen ongeveer tegelijkertijd aan 

doordat Piet met zijn 75 pk en lichtere boot veel sneller vaart. 

Er liggen in totaal zo’n 5-6 boten, voornamelijk uit 

Saeterbrygge, op deze plek. Er is helaas totaal geen drift, en 

wat er staat wordt door de contra wind weer teniet gedaan. 

Het wordt zo langzamerhand ook wel duidelijk dat we veel 

meer rekening moeten houden met de getijden, willen we 

optimaal vangen. De drift die we gisteren deden lukt 

helemaal niet. Het weer rondom ons veranderd en er zitten 

dreigende wolken in de buurt. (Achteraf horen we dat alleen 

Ed van de K, niet weg wilde). Maar ja... Hook vangt een mooie 

(fout gehaakte, dus geen record Hook) kabeljauw van 95 en 

ook Bart Braak vangt een mooie gul van 90+. Om geen risico 

te lopen besluiten we richting de kust te gaan. In een stortbui 

varen we terug richting haven. Hook krijgt er als oplettende 



kapitein flink van langs. Popeye zit stoicijns achternaar het 

kielzog te kijken. Braak en ik kijken elkaar met waterige ogen 

aan. We proberen een sigaar/peukkie te doen maar dat wordt 

niks. Onderweg proberen we nog wat te pakken op plaatjes 

die tegenkomen. Braak pakt nog een mooi pannetje kool die 

bij ’t onthaken uit zijn handen terug de zee in glipt. Met een 

glimlach zit ik naar zijn beteuterde gezicht te kijken. Toen ik 

zei: “dat was niet de bedoeling he Bart?”kwam direct zijn 

reactie: “klein kutvisje, die gooi je terug he ...” Wanneer we in 

de haven aankomen hebben we zo’n 10 - 12 vissen te fileren. 

Daarna aan een geweldig bord spaghetti, tjonge wat maakt 

die zeelucht toch hongerig zeg. Na het eten gaan Hook en ik 

nog even het water op om op de kolen te proberen. Alles 

geprobeerd, tot aan slepen aan toe op het diepe water aan 

het uiteinde van de vaargeul, maar we vangen op een schelvis 

en een kleine kool niks. Vandaag is de kleinste vis op de boot 

van Piet gevangen, maar ja, dat is niet gek omdat die ook de 

kleine visjes opmeten na erop gesprongen te hebben. 

Daarnaast vangen ze natuurlijk ook niet zoveel grote vissen 

he?!! .   We meten door middel van het kleine blauwe 

koelboxje van Piet hoeveel we gefileerd naar de vriezer 

brengen. Daar gaat namelijk ca. 12 - 15 kg, nadat we deze een 

paar keer hebben gewogen, dus hebben we meer inzicht in 

het werkelijke aantal kilo’s dat de vriezer(s) ingaat. Ron is 

vandaag een dagje thuis gebleven, hij heeft t zwaar, niet gek 

want de vermoeidheid slaat bij iedereen een beetje toe.  

Dag 10 

Gisteravond was laat. Ging met een flink stuk in mn kraag mn 

bed in. Bleef hangen met Ed van de K. De lampenkap werd 

door deze toestand slachtoffer en ikzelf ook toen ik ook mn 

kop nog stootte tegen ’t plafond. Warens dus lekker bezig zo. 

Het is 9.30 en de wind is flink en ‘t regent. Rune komt langs 



met benzine en de weersverwachting (omdat die klote wifi 

nou nog steeds niet werkt..!!). Ik loop met de vriezers te 

kloten want we hebben een goede derde nodig willen we de 

vis allemaal knap ingevroren krijgen. De vriezer die ik wilde 

gebruiken vroor niet goed in dus weer switchen. (Later zie ik 

dat een groep Duitsers die net aangekomen is deze vriezer 

gaat gebruiken en na een paar dagen is dit nog niet hard..., de 

lucht die eruit komt spreekt boekdelen). Het is vandaag vrij 

koud en de thermokleding is nu echt nodig, zelfs de 

handschoenen zijn geen overbodige luxe. Ondanks het weer 

gaan we in een flinke branding en een miezerregen weer naar 

de vertrouwde plek op de oceaan, 18 km vanaf de rode boei 

aan het uiteinde van de vaargeul. Bij de boei weekpoint 

gemaakt, dat maakt het navigeren op de terugweg een heel 

stuk eenvoudiger. We starten op de plek waar de Tjechen de 

vorige keer lagen en goed vingen. Popeye vangt 2 leuke 

kooltjes. Even later pakt Braak een pollak, die zo heftig 

gehaakt zit dat een van de de poten van zijn dreg afbreekt bij 

het onthaken.Ik vis vandaag voor het eerst echt met de korte 

ugly stick en een reel. Op een noorwegen pilker vang ik een 

kabeljauw van 1.03 wat Bart Braak me direct nadoet. Ook 

Popeye vangt een kabeljauw van een meter. Het trekje is 

weer mooi. Braak probeert de kabeljauw vanaf 60 meter 

diepte in 1 ruk de boot in te slaan maar dat lukt niet he?! Al 

met al hebben we weer 12 kabeljauwen waarvan er 3 van een 

meter+ bij zitten. We roepen Piet via het bakkie op en bij hun 

loopt ’t niet geweldig, terwijl ze vlak in de buurt zitten. Omdat 

ik in de punt van de boot (Braakhekke smeekte me om na 2 

dagen vissen van plek te verwissellen daarom vangt hij ook zo 

goed) zit waar de proviandtas ook staat weet ik precies 

ondertussen exact wanneer Dirk z’n medicijnen moet slikken 

... als ie om water vraagt. Ondertussen verspeel ik 1 van mijn 

“heilbotpilkers” op een rifje. Later in de haven blijkt dat boot 

1 maar 4 vissen gevangen heeft die mee konden. Doordat de 



volle bak van Hook schuift in de boot bij ons uitstappen 

worden er 2 ogen van de op de grond liggende hengel van 

Braak gesloopt.  Verzekeringswerk volgens Braak. De zuurkool 

van vandaag is weer voortreffelijk. Ik voelde me vandaag met 

die flinke branding, en een halve kater, niet senang, maar 

toen ik de kabeljauw van 1.03 ving was dat voorbij. Om 23.45 

zijn we klaar met vacumeren en gaat er weer een 35 kg filet 

bij de totale buit.. Nog ff met Tos gebeld want het is vandaag 

ons 7-jarig jubileum.  

 

Dag 11 

Om 11.00 ontbijten we. Zonder soep (!) op deze laatste visdag 

en we gaan we rond 12.00 het water op. Aan het einde van 

de vaargeul pak ik op de plaatjes 3 gullen maar het is niet 

spectaculair.... Braak vangt een mooie schelvis. Ook 2 

lommen maar daar weet niemand iets van af. Ze vielen er vlak 

bij de boot er om onduidelijke redenen weer vanaf. Piet is 

ondertussen weer ver de zee op want de bootscore vraagt 

erom dat ze niets meer kunnen weggeven. Wij besluiten er na 

democratisch overleg op onze boot achteraan te sukkelen. Na 

40 minuten komen we aan. In tegenstelling tot eerdere dagen 

zien we de boot van Piet pas op het allerlaatste moment, zelfs 

zo dichtbij dat we er aan gingen twijfelen of ze hier wel zaten. 

Bijna traditiegetrouw wordt er op de laatste dag weer het 

record verbroken, maar deze keer door Ed van de K. zelf met 

een prachtige kabeljauw van 1.19, wederom nieuw 

clubrecord!!  



 

Ed probeert me via het bakkie en later thuis nog even op de 

mouw te spelden dat ie deze op Bjornskallen heeft gevangen 

maar dat dacht ik niet. Op ca. 80-90 (15 meter boven de 

bodem) meter pakt ie deze prachtige vis en gelukkig sloopt ie 

Popeye z’n hengel er deze keer niet bij..! Dik verdiend en 

gefeliciteerd! Champ van de champs Ed. Dan moet ’t er toch 

mee te maken hebben dat je knap kunt vissen ..... Later 

begrijp ik dat het zelfs gelukt is om deze vangst, terwijl t door 

Piet werd gefilmd zonder vloeken naar boven te halen en dat 

is ZEKER misschien wel het grootste record voor Ed, 

Chapeau!! Hook en Braak vangen allebei respectievelijk een 

kabeljauw van een meter. Popeye en ondergetekende zit het 

niet mee vandaag. Ed Polstra is de andere spekkoper op boot 

1 met een prachtig nieuw record leng van 97 cm.  

 

Als we bij de haven komen kunnen we toch weer zo’n 30 kg 

filet de vriezer ingooien en dat werkje gebeurd even secuur 

door Popeye, Ed van de K en mijn persoontje, in dunne 

pakjes, anders krijgen we het niet meer diepgevroren, dus 

schuiven in de vriezers! Dit doet zeker opgeld  wanneer Rune 

na het eten komt binnenwandelen met de mededeling dat we 



morgen om 12.00 uit het huisje moeten zijn. We staan elkaar 

even vertwijfeld aan te kijken omdat we dachten dat we 

morgen de hele dag hadden om rustig in te pakken. 

Schijnbaar komt er morgen op tijd een groep van 45 

Oostenrijkers met een bus en op de motor die het huisje in 

moeten.. Volgende keer dus een dag langer reserveren want 

dit is niet echt leuk! Besluit wordt genomen om direct de 

boot van Piet uit het water te halen en de spullen te gaan 

inpakken om morgen qua tijd een beetje speling te hebben. 

Hook ontmantelt onze boot met de spullen en Braak regelt 

dat de keukenspullen ingepakt zijn. Idee is om morgen tot 

18.00 bij het huisje blijven rondhangen (senioren hangplek) 

om zo rond 18.00 te vertrekken richting Oslo. Bart belooft 

shoarma in de bus en Ron regelt de verdeling van het 

overgebleven bier. Voor de verandering hebben we genoeg 

over deze keer... goed ingekocht Braak! Door deze 

onverwachte wending wordt de uitreiking van de warteltofee 

door Ron aan Ed van de K een beetje laat. Piet heeft in de 

afgelopen 2 jaar weer een paar prachtige prijzen bij elkaar 

gesprokkeld waarvoor lof en dank van de hele club 

natuurlijk!! Het wordt geen feest zoals we traditiegetrouw 

gewend zijn op de laatste avond want we moeten morgen 

weer op tijd op. (Nee Ron, niet zooo vroeg dat we na ‘ 

douchen naar bed gaan..!). Al met al valt iedereen met een 

glimlach op zijn gezicht in slaap in de wetenschap dat er deze 

vakantie 21 meter vissen zijn gevangen!! Daarnaast gaat er  

een ongekende hoeveelheid vis mee terug gaat naar Holland, 

ook een record qua kilo’s. Zelf schat ik zo’n 350 kilo maar 

deze schattingen blijven tot op de dag van vandaag 

onderwerp van gesprek. De bootcompetitie is wederom door 

boot 2 gewonnen. Uiteindelijk wordt het 6-4 in voordeel van 

boot 2. 

Dag 12 



Ontbijt om 9.30 want het meeste is gisteravond al gedaan. Vis 

nog 1 x omgedraaid in de vriezer en daarna hebben Popeye 

en ik alle vis verdeeld in de beschikbare bakken. Het is zelfs zo 

dat we 3 vuilniszakken en 2 extra tempexboxen met vis 

meenemen, die we in Nederland onderling moeten verdelen, 

omdat alle beschikbare bakken volzitten. Het is dus wel 

verstandig dat volgende keer iedereen een 70 liter koelbox bij 

zich heeft. We maken ook een bak met vis voor Hilly (Omdat 

die de site zo goed heeft opgepakt) en een bak voor Steven, 

de ongeluksvogel. Alle records van Steven van vorig jaar zijn 

dit jaar verbroken, zonde dat hij niet bij was! Omdat er in de 

loop van de ochtend duidelijk wordt dat er overstromingen 

zijn waardoor er wegen   afgeloten zijn besluiten we vroeg te 

gaan rijden om zeveel mogelijk tijdspeling te hebben. Er 

schijnen hele stukken weg op de E6 weggespoeld te zijn, maar 

volgens Rune is het via de E3 goed te doen (maar dat is niet 

zeker omdat hier ook overstromingen plaats hebben 

gevonden) en zullen we weinig oponthoud hebben. De 

camper is weer afgeladen volgestouwd  en na het afrekenen 

van 22 x 30 liter a euro 2,20 per liter rijden we uiteindelijk om 

13.10, better safe then sorry,  weg uit Seterbrygge.. Hook 

neemt het eerste gedeelte van de chauffeurstaken op zich. 

Onoverzichtelijke steile stukken met scherpe afdalingen. Zoals 

altijd is iedereen flink gesloopt. Nu wel goed via Steijnker de 

E3 op. Na een paar uur komen we bij een afzetting waar de 

vrachtwagens de doortocht wordt verspert. Wij mogen 

gelukkig door en rijden even later door gebieden die vlak 

daarvoor nog overstroomd waren. Het is te herkennen aan de 

verkleuringen van de waterstand die we aan de zijkanten van 

de weg zien, richting Elverum. We zijn weer snel en komen al 

om 2.45 op het parkeerterrein van de boot in Oslo aan. 

Camper houdt zich geweldig.  Natuurlijk proberen we te 

slapen maar dat lukt niet geweldig. Met Braakhekke doe ik 

nog een rondje over het terrein voordat we om 9.00 lopend 



de stad in gaan om een tentje te zoeken waar we kunnen 

ontbijten. Popeye blijft op de wagen passen. Bistro Albert, 

gelegen aan de de kades ontvangt ons met open armen en we 

zitten heerlijk in t zonnetje buiten te ontbijten, terwijl voor 

ons de autoshow wordt opgebouwd. Ook heeft de bistro een 

goede, en open, Wifi verbinding dus de berichten stromen bij 

iedereen binnen. Om 11.00 staan we weer voor het hek van 

het parkeerterrein waar er nu al veel meer auto’s staan. 

Opstapkaarten nu goed geregeld en we hangen een beetje 

rond onder een stralende hemel. De camper van Piet, nog 

steeds een wortelenbak volgens Braakhekke, trekt weer een 

hoop bekijks! Om 1300 uur gaan we, zoals gewoonlijk, weer 

als een van de laatste auto’s de boot op. We hebben nog 30 

kleine blikjes bier over en 4 grote die voor de chauffeurs, 

Hook en Piet Antiek, zijn op t zonnedek op de 11e etage. 

Groepsfoto maar meteen laten maken terwijl het volzit met 

een voortreffelijk biertje. De “man met de missende 

vinger”ontpopt zich als een foto professional dus dat moet in 

orde zijn.  

 



Hook valt op het zonnedek in een ligstoel  in een diepe slaap, 

kan ook zijn dat ie zo gewend is geraakt aan t buitenslapen 

(hij lag afgelopen nacht vanwege misselijkheid ook al buiten 

te slapen onder de boot op het parkeerterrein). Iedereen 

tukkie doen tot aan het diner om 20.30. Braak en ik gaan nog 

naar de championsleague final kijken, Bayern tegen 

Dortmund. We zien Robben de winnende treffer voor Bayern 

maken. Later in de Ierse pub komen we vrachtwagen 

chauffeurs tegen die we van 2 jaar geleden kennen. Zij 

hebben enorme stukken moeten omrijden, zelfs via Zweden, 

om op tijd de boot te kunnen halen. DJ Johnny bakt er weinig 

van maar mede door de geweldige karaoke optredens van de 

Duitse motorboys wordt het een leuke avond. Ook doet een 

Noor een paar nummers van Bon Jovi voor zijn vriendin op 

een manier qua zang en performance, dat we ervan overtuigd 

raken dat hij een echte zanger is. (Later blijkt dat hij een 

wiskunde leraar is). We vormen een kringetje on instigatie 

van onze Ed vd K als hij staat te dansen met zijn vriendin.  Hij 

legt ons later uit dat de huidige overstromingen zijn ontstaan 

door een stijging van 1 meter van het Mjosa meer  (grootste 

meer van Noorwegen, 365 km2). In 1995 schijnt dat zelfs een 

stijging van 6 meter geweest te zijn met nog veel ergere 

overstromingen in de gebieden die we zijn gepasseerd. Als we 

uit de bar worden gegooid en ons verzamelen in de Disco is 

deze ook flink onderbezet en om 2.30 liggen we reeds op 

onze kooien. 

Laatste dag: 

Om 8.00 weer fris en fruitig op, voor het laatste stukje, vlot 

door Duitsland en om 14.30 rijden we het parkeerterrein van 

“in den Ouden Stallen” in Groningen op. Het is trouwens 

hartstikke koud in Nederland. Na goed gegeten te hebben 

rijden we hier om 16.00 weg. Druk contact met het thuisfront 



en we verwachten tegen 19:00 Noord Scharwoude binnen te 

rijden. Deze schatting komt uit en na een alternatieve route 

van Hook zodat we van de andere kant van de 

Voorburchtgracht aankomen, zien we onze geliefden weer na 

2,5 week. Eerst bijkletsen, dan biertje en dan de boel 

uitpakken en de overgebleven vis nog verdelen. De vis die wij 

in de vuilniszakken hebben meegenomen is wel redelijk 

ontdooid. Ook Marco krijgt een mooi maaltje vis mee. De vis 

in onze nieuw aangeschafte bakken blijkt geweldig mooi 

ingevroren gebleven te zijn. Deze nog bij Tos en bij mij op 

Rijperwaard in de vriezer gegooid en dan is het uitrusten en 

bijkomen geblazen. Dit was qua hoeveelheid en aantal grote 

visen op afstand de beste vakantie die we ooit in Noorwegen 

hebben meegemaakt. Record na record na record sneuvelde, 

grootste vissen van veel soorten, grootste vis ooit, de 1.09 

waar Ed Polstra 8 jaar mee heeft kunnen pronken is definitief 

en van alle kanten naar het verleden verwezen. De 

percentuele hoeveelheid kabeljauw  die we hebben gevangen 

is fenomenaal, minstens 70% van het totaal. Het aantal 

meegebrachte  kilo’s zal minstens op 350 hebben gelegen 

maar het kan ook makkelijk 400 kilo zijn geweest. We hebben 

de goede stekken ontdekt waar we in de toekomst ook weer 

veel plezier van zullken hebben. Mannen het was weer een 

onvergetelijke visvakantie met de mooiste visclub van het 

land. Tot de volgende keer in 2015!! 

 

Bart Munnikhuizen  


