
2015 Het vis jaar is weer aangebroken! Na oud en nieuw golft de opwinding weer door de gelederen. 

We gaan weer. Na de visbeurs in Utrecht en het daarop volgend etentje in restaurant Wereldwijd in 

Alkmaar hebben we een gesprek over wie er dit jaar meegaan. Item is dat de kosten omhoog zullen 

gaan. Michel kiest ervoor om dit jaar niet mee te gaan en daarvoor in de plaats met zijn gezin op 

wintersport  in Oostenrijk te gaan. Da’s even slikken want de kapitein van de 2e boot valt hierdoor 

weg. Ook Dirk, die reeds langere tijd  met gezondheidsproblemen kampt, laat verstek gaan. Bart 

Polstra gaat daarop ook niet mee omdat zijn gezondheid te wensen overlaat. Tenslotte heeft Ed van 

de Kroft moeite met de planning ivm een trouwerij van zijn dochter en er komt een nieuw kleinkind 

voor hem aan, natuurlijk precies in onze visvakantie.  Dan moeten de overige leden een besluit 

nemen in welke samenstelling we dit jaar zullen gaan. Er wordt besloten om er 1 persoon bij te 

zoeken en met 1 boot te gaan. Dit kan dit jaar makkelijk omdat Peter een schitterende nieuwe 

grotere ZAR boot heeft gekocht. 200 pk erachter, alles erop en eraan, t is een plaatje. Ruben van der 

Straat, collega hovernier/bomenkapper vban Edwin, wordt de 5e persoon die meegaat. Het zal zijn 

eerste keer worden dat hij in Norwegen gaat vissen.  Piet regelt op t laatste moment dat zijn camper 

er 100 pk bij krijgt verzelfsprekend, gas. (maar dan moet je natuurlijk niet de dag voordat we 

weggaan door je kachel heenboren he Piet... nou ja zoals we weten lost ie dat ook wel weer op.) Ik 

regel nog wat pilkers uit Duitsland ... heb de vacumeerzakken reeds bij de groothandel in Zwitserland 

gehaald (55 euro voor 500 zakken ... da’s een goede prijs.. ((echter zal later een kat in de zak blijken))  

Ed en ik hebben ons met het eten uitschrijven en de daarmee gepaarde inkoop daarvan 

beziggehouden. Da’s ff wennen omdat Bartje Braak dat altijd voor zn rekening nam. We hebben de 

menu’s voor de hele vakantie uitgeschreven en een masterlijst gemaakt voor de toekomstige 

generaties... Ook wat er aan kookspullen meegaat, waar we in ons huisje wel eens verlegen om 

kunnen komen te zitten, is nog even goed kortsluiten met Ed (Ed zal culinaire eer hooghouden). We 

denken dat we toch zoals altijd weer te veel hebben. Op de laatste dag maak ik nog even de 

beroemde knofloksaus van Bart Braakhekke. Daarna Met ed de groente, fruit, Brood en wat laatste 

dingetjes gehaald. Is toch weer ruim 700 euro wat we aan inkopen kwijt zijn. Balangrijkste is... alles 

lijkt weer op de rit te staan en we gaan weer JJJIIIHHHAAAAAA!!!   

 

25 april 

Vertrek Noord scharwoude rond 2.00 . Piet en Ed zijn de chauffeurs.  Vlees mee,  nog wat laatste 

spullen... koffie drinken... Gaat voorspoedig. Combi van 18,5  meter is geen probleem. Trekken wat 

biertjes open ...Ed aan de cola. Snoepjes van Ma polstra.  Michel weet snellere weg via Leeuwarden.  

Toch rijden we uit gewoonte via Joure ...  Achterin wordt gekeezd. We schieten lekker op,  Ed 

“oefent’’ met de combinatie.... Hebben klein stukje verkeer in Duitsland beetje tegenzitten. Proberen 

desalniettemin om op  tijd in Kiel onze lunch/brunch gelegenheid te zijn. Om 9.40 rijden we het 

parkeerterrein op in Kiel. Direct naar de Cabana gegaan voor het ontbijt. Ruben vergeet zijn jack, 

waarschijnlijk omdat hij zo oder de indruk is van zijn nieuw verworven FN trui Steven neemt z’n 

jack mee toon en de toon is gezet.  Rond ½ 12, flink volgegeten, weer terug op parkeerterrein, nu de 

kaart voor de auto in 1 keer goed geregeld incl de boarding tickets bij de blauwe poortjes aan het 

begin van parkeerterrein. Na lang wachten, rijden we traditiegetrouw weer als (een van de ) laatste 

de boot op. Het lijkt veel rustiger dan voorhene jaren. Echter als we boven komen zit het toch weer 

stampvol.  Vergeet mn telefoon in de auto. .. Biertje op het zonnedek. Inwijding van Ruben met de 

uitreiking van de wartel. Daarna nog even de Ierse pub in.  Na een paar biertjes waarvan de eerste 



van Dirk is ... Dank Popeye!  (ondertussen is de prijs van een biertje 8 euro geworden) gaan de 

meeste nog even een paar uurtjes slapen. Pikant detail is dat Piet Antiek zn boarding card kwijt is, hij 

baalt als een stekker, niks aan te doen Piet, Via de receptie  krijgen we allemaal nwe boarding cards. 

Ed denkt tijdens het diner dat we met de lunch bezig zijn en zegt dat we moeten opschieten om zo 

naar de camper te kunnen gaan haha. Wat zo’n schoonheidsslaapje niet allemaal kan doen ... Daarna 

kroeg in ... later de disco nog even bezocht... ouderwets gezellig. 

26 april 

Na een onrustige nacht, ook Piet heeft er last van, gaan Steven en ik  rond 8 –en het zonnedek op 

voor een peukkie (het is fris maar schitterend weer).  Ontbijtje erachteraan en rond 9.30 zijn we bij 

de camper. Ben me trouwens helemaal rot geschrokken van de prijzen qua telefoon en sms die 

worden gerekend vanaf de boot. Hebben nu lijstje van de omrekenkoers van de NoK en de Euro. Nu 

hopen dat we het gasstation kunnen vinden direct buiten Oslo. Gewoon door gereden. Denken bij 

Elverum gas te kunnen tanken, helaas dat station is opgeheven. Nadat we een praatje met een Noor 

in Elverum maken verwijst hij ons naar OF 30 km terug richting Oslo, OF 110 km verder richting 

Trondheim. Keus snel gemaakt, we gaan door. Echter in Kolpang (t station 110 km verder) blijkt dat 

deze op zondag is gesloten. We rijden nog even richting een station dat op de kaart wordt 

aangegeven alszijnde een tankstatiopn met gas echter wanneer we zien dat dit ruim 50 km omrijden 

is besluiten we ervan af te zien.  We blijven de E3 volgen want Ed en ik zijn  ervan  overtuigd dat we 

over niet te lang een tank/gas station zullen gaan tegenkomen dat we kennen van eerdere keren dat 

we daar zijn geweest. Onderweg komen we nog een paar Duitse vissers tegen die we op de boot 

hebben leren kennen. Wanneer we bij het beoogde gasstation aankomen (vanuit Oslo net over een 

brug, vlak voor Tynnset), hebben we  t hele stuk vanuit Duitsland en nu Noorwegen, op deze tank 

gereden. Ed Neemt het stuur van Piet Antiek over  zodat deze even kan rusten. Volgende 

markeringspunt is het de plaats waar we vorig jaar goede hamburgers hebben gegeten. Het ligt aan 

de E6 vlak na het bord van de supermarkt de Spar, ca 60 km onder Trondheim. Na Trondheim is er 

een tunnel afgesloten en we rammen bijna de slagboom ... achteruit en de berg over (oude weg). 

Flink klimmen met het setje. Net als we denken dat we er zijn missen we de afslag NarvikE6  en rijden 

weer naar Trondheim. Gelukkig kunnen we keren en door de tunnel ( andere) terug., weer 100 

kronen tol he Piet... Om 20.30 rijden we Steijnker in... (zonder drempels tegenwoordig). Het lijkt 

weer soepel te gaan.  Echter 48 km voor de aankomst in Saeterbrugge op de 766 slaat het nootlot oe. 

We stoppen even om te kijken of de boot goed vastligt en de camper slaat af, net zoals 40 km ervoor. 

Gelukkig staan we op een rechte weg zodat de kans op ongelukken klein is. Piet start 109 keer de 

auto maar er gebeurt niets. Kap buiten en binnen open, Piet vermoedt dat het aan de ontsteking 

ligt.Na een klein uur proberen slaat plotseling de motor op weer aan. Opluchting alom... Het werd 

erg koud in de bus en met de jassen aan en alles wat ons kan warmhouden we gaan op gas verder 

voor de laatste km. We zijn zelfs met dit onverwachte oponthoud nog om 23.30 op onze 

bestemming. Ruben heeft vele de elanden gezien, gelukkig niet OP onze auto. Iedereen heeft een 

eigen kamer terwijl Ed en Piet zo aan elkaar gehecht zijn geraakt (en niet zonder elkaar kunnen) 

ervoor kiezen om samen op een kamer te slapen. Afluiten met een biertje en op tijd ons bed in... 

Morgen de rest uitladen, boot te water en VISSEN!! 

 

 



27 april 

 

Opgestaan rond 8.00. ontbijten en de spullen uitladen. Rune komt langs en we maken afspraken over 

de boot te water laten, wat ook direct gebeurt. Het tanken is veranderd, de jerrycans zijn verdwenen 

alhoewel wij hopen dat we dat nog wel even kunnen doen.  Rune is blij met zn jenever en kaas. Na de 

spullen opgeborgen  te hebben, visspullen in orde gaan we rond 13.00 t water op. Enorme branding, 

golven van 4-5 meter. Op de boot is t wennen. Groter, beter en sneller toch is t wennen.Iedereen 

gaat snel los met een (aas)kooltje op een ondiepe (ca 30 meter) plek . Ruben vangt een lom, gul en 

tot ieders verbazing een nwe soort, een zeeprik van 30 cm, deze zat op een gulletje welke hij ving, 

toch nwe soort....  Piet Antiek is vandaag in grootste doen en vangt een gul van 88 en 1 iets kleiner. 

Ook Steven vangt een knappe gul.  

 

Ed en ik hebben t gevoel dat we niet op de juiste plaats zitten, maar ja dat kan maar een gedachte 

zijn want wij vangen vandaag niet veel. (er ligt echter wel een grote viskotter op de plaats waar wij 

vorig keer vaak ons geluk zochten). Ik begin het ondertussen steenkoud te krijgen, handen, lijf en 

voeten. Morgen dus ff wat anders aankleden. Nou ja, ook de afgelopen dagen met minimaal slaap 

werkt eraan mee denk ik. T geweld van de Branding op t vuurtoren eiland is enorm, waarschijnlijk 

komt dat van een storm bij Ijsland vandaan. Nog even met Ruben en Steven gefileerd, hebben zo’n  8 

kilo de vriezer ingegooid. We hadden vandaag zoveel haast t water op te komen dat we een bak 

vergaten waar we de vis ingooien.. stelletje prutsers. Ed lekkere Noedels gemaakt ...  Opndertussen 

heeft iedereen met een Samsung een goede internet verbinding terwijl Ruben en ik geen verbinding 

hebben Daarna nog vacumeren . Ga heel vroeg op bed... ben gesloopt. Morgen minder wind dus de 

vang-verwachting is weer hooggespannen! 

28 april 



Ik ben om 7.00 wakker. Heb een vreemd gevoel, beetje onrustig. Ga eerst koffie zetten, brood uit de 

vriezer halen, wifi in orde maken bij de router en over de zee staren. Iedereen is nog in diepe rust. 

Koffie zetten en ontbijtje maken. Mannen druppelen langzaam beneden / binnen. Om 8.50 zitten we 

aan t ontbijt. Ons klaarmaken en ik zeg “gekscherend”tegen Ruben: Vandaag gaat t gebeuren, foto 

dag.... Er is enige discussie over de plek waar we moeten vissen. Piet denkt, aan de hand van zijn 

nieuwe zeekaarten, dat we gisteren goed zaten en Ed en ik weten zeker dat we gisteren 5 km te 

noord hebben gelegen. Discussie laait flink op tot aan het punt dat Ed en Steven uit de boot stappen 

en op de kaart in het huisje gaan kijken om onze plek aan te geven. Piet gaat er schoorvoetend mee 

akkoord. Desalniettemin gaan we naar de plek zoals die in t huisje staat aangegeven. Blijkt een 

gouden greep te zijn. Eerste drift lopen we prachtig over stukjes van 80 – 5 -70 meter . Piet vangt een 

mooie Kabeljauw van net onder de meter. Ed vangt ook een mooie kabeljauw van net onder de 

meter. Dan vang ik een kabeljauw van 1.06.We vangen kleine kooltjes er worden nog meer mooie 

gullen gevangen. Ik heb ook een aaskooltje aan mn haak met mn (samen met Steven, en ook Dirk, 

nieuwe constructie bedacht) nieuwe setje. Ik vis met mn kooltje en heb even geen beet. Bijna besluit 

ik op een moment om over te schakelen op een reguliere pilker maar op t moment dat ik dat denk 

zeg ik “nee Bart, volhouden dit werkt uiteindelijk . Piet heeft alweer een leuke kabeljauw aan de 

haak... Ruben staat Piet te filmen terwijl  er 1 op mn kooltje klapt en ik weet dat dit grote is. Zwaar 

door de slip ... . Steven kijkt me aan van achter op de boot en ik zeg: “dit is echt een grote.” Steven 

haalt direct zijn lijn in en gaat me helpen. (Trieste is dat hij net een mooie kabeljauw van ruim een 

meter naast de boot boven water heeft verspeeld, ik kon er net niet bij) Wanneer ik de kabeljauw 5 

meter omhoog trek, pakt de vis er weer 10 op mij.  Na ruim 10 minuten haal ik de vis boven van 55-

60 meter... t is een monster ... 1.38 en 28 kilo 

 

 (Later horen we van Rune dat er hier in Seterbrygge nog nooit een zwaardere vis is gevangen in de 

historie van deze visplaats. De zwaarste ooit  was van een Oostenrijker van 27 kilo).  Dit is een 

droom. Hier heb ik van gedroomd, t is fanstastisch. Zo blij als een kind natuurlijk. Ik, zit nog na te 

genieten met een peukkie  wanneer iedereen weer vol passie en enthousiasme zit te vissen. Na 5 

minuten gooi ik mn noorwegen pilker t water in en er kletst binnen 30 seconden weer 1 op. Iedereen 



kijkt me verbaast aan.... Ongeloof straalt uit Ed z’n ogen...  Ed heeft ook een mooie kabeljauw eraan 

die haal ik er eerst uit en geef Piet mn hengel met mn vissie. ...  trek Ed zn vis uit t water en haal dan 

mn hengel op. Weer een meter.... Bizar!!! Wat een kabeljauw zit hier. Dan komt dood tij, en er wordt 

niks meer gevangen. Tijd om soep en wat andere dingen te eten. Echter we besluiten om naar huis te 

gaan. bak / boot vol, het is goed zo... Fileren en de kabeljauw wegen met Rune). Terug naar huis, 

lossen bij de fileer ruimte. T is hier in de fileerruimte een puinhoop vanwege een eerdere storm een 

zwaar achterstallig onderhoud! Lekker maccaroni  eten, Ed heeft super gekookt! Dan vacumeren ... 

blijkt dat de in CH aangeschafte vacumeer zakken dat deze niet goed zijn. Nu evengoed 35 kilo totaal 

in de vriezer  Ga stoppen ..... wat een mooie dag!   

29 April 

Sta moeilijk op met een zware kater. Logisch want was wat te vieren. De ochtend vliegt zo voorbij 

met van alles en nog wat. Piet belt met Nic Smit over de camper (blijkt aan de carbaruteur te liggen 

de problemen). Steven gaat benzine halen met Rune. Van Rune kregen we een (terechte) klacht dat 

de fileerruimte niet goed schoon was en daar ben ik een uurtje aan het schrobben. Al met al gaan we 

pas om 12.30 het water op, na 60 liter bijgetankt te hebben. Ed heeft een nieuwe stek gevonden en 

deze plek direct de ‘Ed” plek gedoopt. We starten met een mooie drift. Direct staan er 3 hengels 

krom. Komen knappe gullen naar boven. Een knappe pollak van Ed, Piet denkt dat ie er 1 heeft van 

1.40 maar helaas, fout  gehaakt  Alle gul die we vangen is vals gehaakt op de kop, dus hebben ze er 

sowieso niet veel zin in. Ook Ruben vangt gelukkig zn eerste mooie gul.  

 

Al met al vissen we een uur met een ruime ½ bak vol. Dan wordt het dood tij. En de vangsten zijn er 

direct uit. Ik ga maar s heerlijk verrot op het achterdek liggen, wat de mannen ook proberen, zelfs na 

het verhuizen naar een mooie stek komt er niets meer boven. We besluiten rond 16.00 naar huis te 

gaan. Was weer koud vandaag, zeker toen t zonnetje weg was. Verder weinig te melden, nou ja de 

hutspot was erg lekker. Morgen hopelijke  betere dag....Op tijd naar bedje zal t worden. We zijn 

allemaal rozig. 



30 april 

Vandaag op tijd op t water. Ed filmt vanaf de kade hoe wij met het bootje aan het rossen zijn. De 

amateur valt er bijna uit na een heftige maneuvre van Piet.  Dan weer de oceaan op. In tegenstelling 

tot de eerdere berichten is het schitterend weer. We zoeken weer een plaatje op, zelfde plaatje als 

waar de metervissen tot nu toe gevangen zijn.  Er wordt redelijk gevangen, natuurlijk gul. Piet vangt 

een knappe van boven de 90. Ed en ik ook.  

 

Op de platte, diepere stukken zijn de vangsten minimaal.  Overal waar we op zeebodem 

geaccidenteerd onderwaterlandschap hebben, vangen we vis. 3,5 uur voor laag water beginnen de 

vangsten wanneer er stroming in komt. Ed heeft een schitterende run en vangt een kool  van 1.11 

(Da’s tevens de wedfles van Steven).  



 

Steven is een tijd lang met een kooltje als aasvis eraan en heeeft een prachtige veelbelovende 

aanbeet op zijn kooltje maar helaas... toch weer  verder denken met knopen dus. We zoeken nog een 

andere plaat op, echter hier vangen we niet veel (ja ik mn eerste lom) en nog een beetje kabeljauw. 

Saillant detail is dat er vandaag nagenoeg geen kleine kooltjes gevangen worden. Ed vangt op 50 

meter op een diep gat nog een gul (nee geen koolEd). Om 16.30 is het weer dood tij en zijn de 

vangsten er weer uit. Al met al hebben we weer een volle bak vandaag en heerlijk gevist. Nog een 

uurtje fileren, lekker aan de nasi en dan nog even schrijven. Vooruitzichten voor morgen zijn weer 

fantatisch. T plan is om vroeg op t staan en en eerst de vloedstroming de dag volledig te benutten. 

Om 11.06 is t hoog water dus gaan we om 8 uur t water op.... met het plan daarna te fileren en dan 

de ebstroom meepakken ( van 15.00 tot 17.30)met een brunch tussendoor ...! Overigens vandaag 

weer een laag vis in de vriezer gegooid.... Zit nog even een modificatie aan te brengen aan onze 

eerder gemaakte dwarrellijnen als Rune nog even komt aangewippen met een flinke borrel in zn mik. 

Hij haalt een kaartgrap met Ruben uit. Schijnt dat er morgen een etentje is voor 20-40 politiemensen 

en we moeten t bier een beetje verschuilen, omdat de kans erin zit dat ze in ons huisje komen. Hij 

nodigt tevens Ruben en Steven uit om morgenavond met hem strooplijnen te gaan ophalen waar 

zeer waarschijnlijk heilbot aan zit. (wangetjes en tong delicatesse verhaal op de dag van de ‘Moby 

Dick’) Rune vertelt over zijn acquisitie activiteiten in diverse landen en ook dat Sven Kramer hier 

altijd in augustus komt, toevallig zelfs in dit huisje. Om 1 uur hier toch wel alles op 1 oor. 

1 mei  

Vroeg opgestaan, echter om 6.00 wanneer ik wakker wordt hoor ik t fluiten van de wind al. Om 7.00 

eruit en de schuimkoppen staan erop. Nou ja we zijn toch wakker en na een snel ontbijt trekken we 

om 8.30 t water op richting vaargeul. Is helaas niet te doen, we driften als een malle op de wind. 

Steven vangt een pannetje gul en Ruben verspeelt een lengetje vlak naast de boot. Besluiten t fjord 



in te trekken, echter, hier is het ook niet veel behalve een dikke hagelbui op ons dak. Beslissing is snel 

genomen en na nog wat stuntwerk met de boot op de flinke golven zijn we net na 11-en weer thuis. 

T Weer nakijken en het ziet er voor vanavond goed uit zowel met getijden alswel de wind die 

wegzakt naar beaufort 3 (5 m/ps). We gaan het zien. Vooruitzichten, op aanstaande woensdag na, 

zijn erg goed! Op tijd eten en om 18.30 t water op! Ruben, Ed en Piet gaan het dorp in en maken een 

flinke wandeling. Steven en ik (de luilakken) blijven in t huisje. Maken een beetje schoon, rommel 

opruimen, tukkie doen en ik blijf maar peinzen waar de bolletjes zijn gebleven voor de broodjes 

hamburger (nee ook niet in het ovenje van de camper waarik uiteindelijk denk dat ze kunnen zijn). 

Tegen 17.00 komen Piet en Ed binnengestormd met lijnen en mega haken, en  lampjes. Ze hebben 

via Rune een Noor leren kennen die hier regelmating grote lengen vangt. 1.60 schijnt heel normaal te 

zijn. Zelfs de plekken waar ze zitten krijgen ze te horen. Sportief delen ze hun spullen en nieuw 

verworven kennis met ons. Eigenlijk kun je met maximaal 2 personen op 1 boot op leng vissen maar 

ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben.... We zetten de setjes in elkaar. Rune komt nog 

vragen of er mensen mee willen om de lijnen te gaan lichten, echter iedereen besluit om zelf te gaan 

vissen. Na heerlijk overvloedig Gebakken vis, met aardappelen en wortelen gegeten te hebben gaan 

we rond 19.00 het water weer op.  De wind is richting 5 en er staan grote golven. Ziet er niet goed 

uit. OP leng kan niet vanwege de te snelle drift. Piet besluit op enig moment dat het niet gaat en we 

gaan op een plaatje in de buurt pilkeren. Oo dat levert heel erg weinig op op een pollack van Ruben 

na. Ook vangt hij een klein roodbaarsje. Waarschijnlijk driften we over een wrak want er worden 

binnen 5 minuten 3 pilkers verspeeld. Op huis aan voor een biertje. Ruben en ik gaan t visje nog 

fileren en ik merk dat hij het kunstje onder de knie begint te krijgen, zelfs t ontvellen lukt hem erg 

goed. De Noor, (PhD in Chemie en economie, leraar op een college – Universiteit in Steijnker) komt 

langs en we zitten gezellig aan. We krijgen heel veel informatie van hem (Norgeskart.no... Bromsvika 

in t fjord... ) betreffende lengen en heilbot stekken. Noren morgen zelf hun lijnen zetten met een 

boei en hun naam erop. Voor buitenlanders is dit verboden. Wel zegt hij dat we het best een keer 

kunnen proberen met en boei met niks erop en t risico nemen. Morgen weer een dag. Op tijd eruit 

en kijken wat de dag brengt. Qua vangst was deze dag helemaal klote, maar we zijn er lekker uit 

geweest . 

2 mei 2015 

Zoals verwacht waait het hard. Te hard. We staan om 7.30 op. Tref Ruben slapend aan op de bank. 

Die gaat vandaag flink moe zijn.  (Later zal dat ook blijken). Om 9.00 direct het fjord in, grote golven. 

We gaan naar de stek Bormsvika, ziet er leuk uit. WE driften als een gek. Ligt een enorme plaat van  

68 meter diep. Tweede trek krijgen Ed, Piet en ik bijna tegelijk een mooie gul eraan. (die van Ed 90, 

de mijne 85 en die van Piet net ff kleiner. Doen de trek keertje of 4 parallel aan elkaar. We vangen 

nog 2 pannetjes maar  we driften te hard, bijna 2 km per uur gemiddeld.  Nog even achter het boot 2 

schuileiland vanuit de luwte gedaan, echter het is klaar. We kijken elkaar aan en om 14.00 zijn we 

thuis. Steven en Ed ff snel fileren. Steven heeft een nieuw interessante fileermethodiek uitgevonden, 

eigenlijk 2 (omdat het driehoekje met graat op het vel blijft. De amateur  snijdt de rug niet meer in 

maar haalt m direct door en neemt dan een stukje van de vin(nen) mee aangezien die er tijdens het 

ontvellen toch afgaan. Ruben gaat voor het schoonheidsslaapje terwijl wij even het dorp in gaan. Dan 

hangen in het huisje, filmpje kijken dat Piet via zijn mobiel op de tv krijgt (met grote dank aan Ed, met 

zijn converter). Hangen op de bank, triest zijn over de verwachting van de wind en ntuurlijk veel 

lachen!! Lekker bonen/capucijnerschotel gegeten, hertelling van het bier om ons dagquotum op te 



trekken, vanaf morgen 5 per dag...:) . Zometeen nog een filmpje kijken The Fury... Vooruitzichten 

voor morgen (behalve t bier, zijn niet goed...). 

3 mei 

Om 7.30 eruit. Harde wind en schuimkoppen op t water. Om 12.00 hoog water en we gaan om 8.30 t 

fjord in. Eerste driften op de plek van gisteren. Ruben is lekker bezig en vangt wel wat. 1 gulletje voor 

de bak en een kooltje, Ed gulletje voor de bak, en op t laatst helemaal achterin het fjord vangt Piet 

nog een kooltje op 130 meter voor de bak. Om 13.30 thuis, Steven en Ruben snel fileren ik ontvellen 

(ook wel s leuk om te doen).  Vanavond gaat de wind liggen en hoog water is om 12.30. Dus beetje 

hazenslaapjes doen, Ed en Piet benzine halen en op tiijd eten, heeerlijke kibbeling schotelt Ed ons 

voor; salade erbij en gebakken aardappelen plus restje chili concarne van gisteren. We gaan om 

19.00 t water op voor een nachtelijke sessie. We gaan naar de ‘Bart’ plek, achter de vuurtoren. Wat 

een verandering tov het fjord.... Helaas vangt die vervelende kotter al onze vis weg, vooral de 

metervissen van Ed! Hier is het ingooien en ophalen. De kleine kooltjes zijn er weer en dat is een 

goed teken. Wordt leuk gevangen Ruben mooie Pollak, Ed leuke gul, alle aanbeten zitten goed in de 

bek en we doen ca 5 trekjes over de 2 plaatjes van 50 meter. Piet vangt een hele mooie kabeljauw 

van 95. Steven en ik vangen tegelijk een mooit pollak rond de 85 meter. Ed en ik komen vast te zitten 

aan een rif (of wrak) en verspelen onze pilkers. Had nog een leuke gul die zo vast gehaakt  dat ik m 

met mn mes moest lossnijden. Een keer zitten we met 4 man tegelijk (primeur deze vakantie) in de 

knoop. Met kooltjes vissen lukt niet vanavond, ben nog niet tevreden over mn nieuwe constructie, 

echter, de lijn gaat niet meer in de knoop.  Om 23.30 is de vangst er uit en we gaan richting huis. De 

bak flink vol met vis. Terugreis gaat vlot, met 40 over t water met de branding mee. Wel spannend 

want t is erg donker en we varen volledig op de GPS. Goed opletten dus want 1 foutje is hier fataal. 

Vaargeul boeien zijn donker dus varen we op de gps lijnen van de heenreis. We komen goed aan in 

de haven en we gaan direct fileren. Potje bier en het is nu 2.15 en we moeten nog vacumeren. Dussss 

tot morgen. Al met al een prachtige visdag vandaag. Ook een spannende toen we terugkwamen in t 

donker.     

4 mei 

Dodenherdenking vandaag.  Wind giert erover. Beaufort 6-8 opgegeven voor de hele dag. Wordt 

filmdag. Hangen in t huisje. Uiteindelijk gaan Steven en ik jutteren (nee niet zuipen) en we vinden 

een paar mooie boeien... schitterende opnamen aan de oceaankant en heerlijk uitgewaaid. Speelt 

een kleine bierkwestie dat de volgende ochtend opgelost zal worden . Eten heerlijk shoarma nog 

een beetje borrelen en om 23.00 val ik tijdens de film een paar keer in slaap dus hup... verloren dag... 

morgen beter met vissen!!! 

5 mei 

Word om 7.30 wakker, lekker uitgerust. De wind is er volledig uit. Ontbijt klaargezet en koffie voor de 

heren gemaakt.  We gaan om 9.30 t water op met een vlakke zee. We beginnen op de “Ed” stek en 

we vangen er redelijk. Ed vangt met zijn pilker goed vis. Steven en ik proberen het met een aasvisje 

maar hebben weinig succes. De grotere knijters blijven uit. Dan pakt Steven een mooie vis op zijn 

aasvisje die er prompt vanaf valt, doordat de vis op het moment dat ik m wil pakken een 

krokodillendraai maakt en ik m niet meer kan pakken. We verhuizen naar de “Steef” plek waar we 

ook weer goed gul vangen. Ed blijft vandaag koploper met zijn vangsten. Het is zijn dag, hij is de 



bakkenvuller. Omdat we op dood tij zitten en we aan het zoeken slaan gaan we met afgaand water 

nog even proberen op de “Bart” plek. Prompt vang ik hier een meter kabeljauw  (1.01). Op 

onverklaarbare wijze breekt het topje van Ruben (Dirk) zn hengel af. Niet terug te halen of er iemand 

op heef gestaan of iets anders... Gelukkig heeft Steven nog een xtra hengel bij zich die Ruben kan 

gebruiken. We zoeken nog een plaat zuidelijker op die er interessant uitziet. Hele rare put en het 

gaat t laatste stukje worden, de wind begint weer aan te trekken. Ondertussen ligt de bak afgeladen 

vol. Bij de kleine kooltjes is het altijd raak, echter er komt een punt dat je eieren voor je geld kiest en 

toch maar overgaat op de “good old” pilker. Dan vangt Ruben een mooie gul en ook Piet heeft er een 

hele mooie aan. Het wordt een prachtige kabeljauw van 97. Ruben vangt als laatste nog een mooie 

pollak en het is duidelijk dat hij de smaak te pakken heeft, zeker met zijn haringpilker. Dan op huis 

aan en de bakken dicht bij de fileerruimte gelost. De Polen die staan te fileren, alles klein spul, 

durven bijna niet te kijken en even later volgt de hamvraag waar wij die dan vangen. Later even 

meegelopen en hun vertelt waar wij vissen. Tijdens het fileren spuit ik Ed nog even zeiknat 

(kutslang) Al met al denken we vandaag tussen de 20-25 kilo filet te hebben. Was even zwaar nodig 

omdat inhoud van de vriezer echt niet opschiet. Verse worst, spinazie en aardppelpuree was heerlijk. 

Steven en ik zitten nog even heerlijk in t zonnetje op ons terras.  Straks nog t inpakken van de vis, 

lekkker biertje drinken en nagenieten van een fantastisch visdag. Morgenochtend zal het minimaal 

kracht 6 zijn de wind .... gaan er morgenmiddag uit, zal wel flink regenen..... ! 

6 mei 

Vroeg wakker.  Blijf liggen tot 6.45 dan toch maar eruit. FF de zooi opruimen, loopje naar de vriezers, 

koffie zetten, ontbijttafel klaarzetten, vuilniszak wegbrengen en ff rustig appen. Weer ziet weer goed 

uit op de regen na. Rond 9.00 druppelen de mannen langzaam binnen. Wind gaat er steeds meer uit. 

Ik kan het niet laten een beetje te pesten naar het thuisfront en we zeggen dat er 30 kilo vis is 

gestolen door een stelletje Polen. De reacties laten niet op zich wachten en wij lachen ons rot.  Rond 

10.30 het water op, het regent niet hard echter wel constant. We beginnen bij de plek waar we 

gisteren zijn begonnen. Wel aardig maar niet geweldig. Ruben vangt op een plaatje er vlak bij in de 

buurt een, zijn eerste, meter kabeljauw (1.02) Vangsten houden niet over. Steven loopt natte voeten 

op wanneeer er een flinke golf over zijn benen spoelt. Piet verspeelt helaas 3 hele grote 

kabeljauwen. De bak begint zich natuurlijk wel langzaam te vullen. We besluiten nog even langs de 

Ed plek te gaan en deze doet zijn naam eer aan. Wanneer we op het hoogste punt ingooien duiken 

de kooltjes er weer massaal op... Goed teken want daar zijn we ondertussen naarstig naar op zoek. 

Ineens gaat de wind aantrekken en we besluiten om richting huis te gaan. Nog 1 x ingooien en dan 

gebeurt het ... Ed, krijgt eer een knijter aan op 40 meter, op zijn Noorwegen pilker. We kunnen niet 

filmen want de regen is te heftig.  Dit ziet er geweldig uit. Laatste moment en daar komt de 

supergrote kabeljauw naar boven. Trek m naar binnen en Ed natuurlijk helemaal in de gloria. Skrai 

van 1.25 en 19 kilo zal na het meten en wegen blijken. 



 

 De Kazachen die we in de fileerruimte tegenkomen kijken hun ogen uit en smeken ons bijna om de 

plek te aan te geven waar wij deze vissen vangen. Ook vragen ze of ze onze vissenkopppen voor soep  

mogen gebruiken. Steven, ondertussen onze fileerexpert, laat ze nog even zien hoe de tong en de 

wangetjes eruit worden gesneden. Ze vragen ook nog of ze met ons mee mogen maar dat slaan we 

beleefd af. Wifi ligt er weer uit vanavond, straks nog even met mn meissie bellen, nagenieten van 

weer een fantastische dag, straks nog even fileren en dan op tijd t bedje in, denk ik. Ziet er morgen 

goed  uit maar de wind gaat wel in de middag toenemen (7m/ps) met zon dussss... Laatste dag, 

gebeuren altijd verrassingen... net als vandaag!! 2 heel blije mensen. Hier doen we het voor...!!  

7 mei  

Gewone Noorwegen tijd eruit en aan het ontbijt. Na het ontbijt gaan Ed en Ruben nog snel wat 

spullen bij de supermarkt halen, dan snel het water op rond 10.30. Het weer is zoals voorspeld 

prachtig. Nagenoeg vlakke zee en we rossen snel naar onze bekende stek.  We starten 3 uur voor 

hoog water op de Bart plek en direct bij ingooien staan er alweer 2 hengels krom. Ook liggen er 2 

viskotters op onze lip, waarvan er 1 later een schijnbeweging uithaalt en ons lijkt te gaan overvaren, 

niks aan het handje, zwaaien en een 200 meter verderop gooit hij zn netten uit in een cirkel. Wij gaan 

gestaag door en de vangsten blijven goed, iedereen pakt leuk gul en onze spekkoper Ed krijgt weer 

een spectaculaire aanbeet, kromme hengel mooie strijd en we weten dat er weer een big uit gaat 

komen. De kanbeljauw komt een eind van de boot boven en het is weer een vette. 1,20 en 16 kilo Ed 

staat logischerwijs weer te glunderen. Ik vang op een kooltje nog een mooie kabeljauw, en even later 

Piet ook op een kooltje. Mooie aanbeten en we verspelen er ook nog een paar. De gulletjes van 60-

70 rollen de boot in. De bak vult zich met een enorme snelheid. We gaan nog een 1,5 km verderop 

nsar de Ed stek om ons geluk daar te beproeven. Het tij is er helemaal uit en daarmee ook de 

vangsten. Wel veel kooltjes op de ondiepe plekken maar de mooie vangsten blijven uit. Steven vangt 

nog een prachtige gul van 96 op een plaatje... en wanneer we over een vlakke bodem van 70 meter 

diep driften worden er tegelijkertijd nog eens 3 gullen gevangen. Ed legt het prachtig op de gevoelige 

plaat voor de film.  Ondertussen is de bak bomvol en ligt de boordgang ook nog s vol met vis. Rond 



17.00 besluiten we om huiswaarts te gaan want de vis begint begint ook te ruiken. Onze laatste dagje 

was qua vangst traditioneel de mooiste. Zeker een 20 mooie gullen/kabeljauwen en een pollak dus 

flink aan de fileerbak. De Kazachen / Duitsers halen van onze vis nog flinke stukken vlees af, onder 

andere de levers, wangen en stukken bot (waarschijnlijk voor soep, ik denk dat zij 50% van de vis 

benutten tov 35% die wij gebruiken. Schat 25 kilo filet de vriezer in, vlakke pakjes en dan ziet het er 

naar uit dat we bijna een grote vriezer vol met kabeljauw hebben.  

8 mei 

Is gisteravond gezellig en laat geworden. Roy, de stagiaire van Rune heeft de hele avond meegefeest. 

Hebben de prijsuitreiking van de trofee gehad. Cadeautje van Piet was een grote haaienmuts, 

hartstikke leuk maar ongelofelijk warm. De tweede prijs was voor Ed en die kreeg een mooi mes. Zelf  

nog de 10 x Noorwegen trofeeen aan de Piet en Ed gegeven en ze konden het waarderen. Na het 

eten  gaan de remmen echt los , de muziek knalt en de 50/50 borrels  (na het bier) hakken er flink in. 

De fles vodka van Roy is dan ook snel verdwenen... Schat rond 4-en totaal kachel naar bed, nog wat 

eten aan Roy meegegeven. Om 9.30 gaat t wekkertje en ik sta met een enorme kater op. Shit nog 2,5 

half uur en dan moeten we het huisje uit ... tenminste dat heeft Piet Antiek me gisteren vertelt dat er 

geen speling in zat. Ongelofelijke teringzooi beneden opgeruimd (na een antal 

paracetamols/ibuprufens). Vis draaien, vuilnis eruit gooien, om 10.30 haal ik de anderen uit hun nest, 

nogal geirriteerd want er moet nog wel wat gebeuren. Dan komt aap uit de mouw, grapje van Piet...  

niks aan de hand, of eigenlijk wel, De groep Duitsers die in ons huisje zouden komen hebben een 

ongeluk in Duitsland gehad met zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren. Na bakkie koffie en 

ontbijt gaan we aan de bak om alle spullen in te paken, Piet, Ed en De Amateur gaan samen met 

Rune de boot uit het water halen. Rune verrast ons wederom om de gitaar van Ruben te pakken en 

een zelfgemaakte Seterbrygge song ten gehore te geven.. onwijs leuk! Schijnt dat Rune ook nog de 

bas, Dwarsfluit en het orgel spelen. Na het uitgebreid schoonmaken van de boot, welke danzij de SU 

en poetsdoeken van Dirk, weer blinkt alsof er 11 dagen niets mee is  gebeurd, duik ik (en Ed en Piet 

ook) nog even mn bedje in voor een kort tukkie. Om 18.00 hamburgers gegeten. Hierna gaan Ruben, 

Piet en Ed het laden voor hun rekening nemen, terwijl Steven en ik de vis gaan verdelen. Komt er 

toch op neer dat iedereen een 100 literbak vol heeft, een prachtig resultaat (ik schat 180 kilo)! Om 

20.00 exact zijn we klaar om te vertrekken, uitgebreid worden we door onze Noorse buren 

uitgezwaaid. OP weg naar ons kikkerlandje. Om 22.30 zijn we in Steijnker waar we gas tanken. 

Camper start weer niet, Piet wordt er horendol van. Gelukkig na een kwartiertje slaat ie zomaar weer 

aan, nou ja, hij loopt. Gewoon niet lullen,bij volgende tankbeurten motor laten draaien en Oslo 

halen....  

9 mei  

Is nu 2.50 ... slapen achterin is er niet echt bij ... voorin 2 red bull kikkers .... Gaat goed zo!! Tynsett 

wederom gas getankt bij het ‘kerkje’ , daarna door naar het laatste station afslag 54 op de E6, 60 m 

voor Oslo. Gas erop en Piet rijdt het hele stuk en we vliegen erover. Al om 7.45 staan we voor het 

hek  van de Parkeerplaats van de haven. Is nog geheel verlaten, even bijkomen en dan bij Alberts aan 

de havenkade een ontbijtje doen. Rustig bootjes kijken, vooral de 3-master heeft onze belangstelling, 

teruggelopen naar de camper en het terrein op en... weer wachten haha. De boot op, om 13.30, 

biertje op het zonnedek, ondertussen trekt de wind aan en we worden weggeblazen. Ierse pub en en 



gesprekken met de andere vissers, ervaringen uitwisselen. Standaard tukkie, eten, Ierse bar en disco, 

erg gezellig. Toch weer 3 uur voordat ik mn cabine opzoek. 

10 mei 

Ontbijtje, peukkie op t zonnedek en na het douchen en scheren de camper weer in. Om 10.00 rijden 

we de boot af en na een paar onlogische vragen (of we alcohol en sigaretten hebben meegenomen) 

van de Duitse douane gaan de de autobaan op voor het laatste stukje. Zo dadelijk zie ik mn meissie 

nog even bij In den Stallen en daar verheug ik me erg op. We verwachten dat we in Duisland nog wat 

problemen onderweg zullen tegenomen ivm werkzaamheden een de weg (Vernamen we van Siem 

de trucker).  En de Duitse spoorwegen staken ... dusss.. we gaan t meemaken. Verloopt allemaal zeer 

voorspoedig. Even over half 3 rijden we bij restaurant In den Stallen t parkeerrterrein op. Voor mij 

helemaal fijn want hier staat mn meissie op me te wachten. Goed om haar weer in mn armen te 

voelen. Meesten drinken 2 (grote) biertjes en eten sate varkenshaas. Eten is zoals altijd weer 

uitstekend af sluiten met een bakkie koffie. We zitten te bakken in het zonnetje, het is minstens 18 

graden. Snel weer de camper in, de Groningers hebben de camper ondertussenuitgebreid bekeken, 

erg leuk!! Er worden zelfs in Duitsland wanneer we daar rijden filmpjes vanuit passerende auto’s 

gemaaakt van het setje..! Verwachting is dat we rond 1900 zullen aankomen in Noord Scharwoude. 

Maar zoals Piet op dit moment rijdt kan dat nog wel s een half uurtje vroeger worden...:)  Zal wel 

aardig clubbie op ons staan te wachten... t avontuur zit er eigenlijk weer op... Wat een leven en wat 

en beleving... wat we zijn bevoorecht.. wat een geweldige visvakantie was het dit jaar weer!!! 


