
   
 

 

 

 

 

Inleiding 
 

Ik sta met mij broer te vissen op de zeebaars in IJmuiden en wordt op mijn mobiel gebeld 
door Jan. “ Hoi Koos ga je volgende week mee naar Noorwegen“, “Jezus Jan verschrikkelijk 
graag, maar hoe krijg ik dat in zo‘n korte tijd geregeld“. Een week later stap ik midden in de 
nacht in de chevy op weg naar Noorwegen, een droom komt uit. Het wordt een geweldige 
vakantie, 8 gestoorde kerels die twee weken zonder een onvertogen woord de tijd van hun 
leven hebben. We kunnen niet beseffen wat voor tegenstellingen het jaar ons gaat geven. 
Jan schrijft op zijn laatste blad “het is goed“ en “het kan niet beter“. Een half jaar later 
verliezen wij twee vismaten, Mike en Jan worden uit het leven weggerukt. De gapende 
wond die zij achter laten lijkt niet te genezen, het litteken blijft voor altijd branden. Nu 
maken we plannen voor de volgende trip en zullen we Mike en Jan meenemen, iedere vis en 
belevenis zal ons herinneren. “Het is goed“,“het kan niet beter“ zal een andere betekenis 
hebben, maar het is wel ons streven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

Fishing Norway 2003 
 
02.00 uur vertrek vanuit Langedijk, 6 man in de cheffy en 2 in de espace. Bij het wegrijden melden de 
passagiers in de cheffy een krakend geluid te horen, “is de kogel, geen probleem” aldus Peter, later zal anders 
blijken. De reis naar Kiel verloopt voorspoedig, na een half uurtje rijden worden de eerste blikken bier al 
genuttigd en de sterke verhalen over eerder tochten verteld. 09.30 uur arriveren we zonder problemen in 

Kiel, alwaar we in het 
van de eerdere trippen 
bekende deftige 
vreetschuur een stevig 
ontbijt gaan nuttigen. 8 
zeerovers weten in 
korte tijd een flinke 
aanslag op de voorraad 
te plegen, 3, 4 keer 
opscheppen is een 
minimum. Bart moet 
wat godverren daar zijn 
bestelde ei niet komt.  

Vervolgens terug naar de auto’s en het ruim in, boven op het dek vinden we elkaar 
weer. Even wat discussie en grappen wie waar slaapt, met snurken van Bart als inzet. 
De kamers verdeeld tandenborsteltje en andere kleinood (bier) in de hut en het dek 
op.  
 

Het weer is heerlijk de zee ziet er glad uit en op een enkel wolkje na schijnt het zonnetje, we wanen ons op de 
Love Boat. 
Op het bovendek doet Jan een van zijn befaamde speeches en wijd Koos in namens de Orde van de Wartels. 
Koos neemt de wartel in ontvangst en belooft plechtig een waardig lid te zijn en neemt de wartel in 
ontvangst. Het bier aan boord is flink aan de prijs, 37,25 euro voor een rondje, gelukkig is er een flink deel van 
de voorraad Aldi bier mee aan dek gekomen. Even pitten en om de avond aan de pianobar in top conditie te 
kunnen beginnen. Om 20.30 aan tafel en genieten van een heerlijk buffet, ook hier worden record 
hoeveelheden naar binnen gewerkt je bent een Hollander of niet. Aan de pianobar treffen we twee dames 

Mimi en Bibi en met de hele Noorwegen ploeg eromheen wordt het een grote show. Het Noorwegen lied 

wordt meerdere keren ingezet en de zangeres eindigt ieder lied met “Mimi, Bibi and you” De bar wordt 
steeds drukker en het bier vloeit rijkelijk, te rijkelijk voor 2 Duitsers die er als twee zombies bij zitten en de 
volgende dag nog zo ziek zijn als een Duitse Herder. Moe aangeschoten en voldaan schuiven we één voor één 
de kooi in. Koos slaapt naast Bart en stapt tegelijk met Bart het bed in hopend dat alle verhalen over snurken 
meevallen. Als hij in bed ligt en Bart welterusten wenst krijgt 
hij geen antwoord, zacht kreunen en grommen geeft aan dat 
Bart welgeteld 2 seconden nodig had om in zij Remslaap te 
komen. De volgende ochtend is de kust van Noorwegen al te 
zien, snel een ontbijt naar binnen slaan. Op het boven dek, 
we varen langs eilandjes en de Oslo fjord op onder de hoge 
brug die de ene kant van het fjord met andere verbind. 
We komen zonder problemen (bier en sterke drank) door de douane, zouden een flinke winst kunnen maken. 
De reis naar Trondheim verloopt vlot, totdat Jan en Koos melden dat zij de trailer wel erg vinden kraken. Jan 
vindt jij het wiel van de trailer ook niet scheef staan? Nu je het zegt hoort dat niet zo? Vlak voor we een  



   
 

 
 
 
 
 
 
tunnel bij Trondheim ingaan meldden Jan en Koos middels de portofoon dat we aan de kant moeten anders 
gaat de hele trailer eraan.  
Peter neemt de eerste afslag en bij een kleine rotonde klapt het wiel bijna dubbel, door de trailer te 
ondersteunen weten we hem op een parkeer terrein te krijgen. De lagers zijn geheel aan gort tot pulp 
gemalen, het is een wonder dat we geen andere schade hebben opgelopen. Wielen eraf, bellen en met het 
geluk van de wereld worden we gered door de Noorse wegenwacht of wat daar voor door moet gaan. 
Prachtige nieuwe dubbele lagers worden opgehaald en twee uur later zijn we weer op weg. Door het 
oponthoud halen we het pontje naar Hoffles niet, maar wat maakt het uit. Hoe hoger we komen hoe mooier 
het wordt, bossen bergen meren. Oh, kijk een waterval net te laat om een foto te maken, oh daar weer een 
en daar. Kijk Peter verliest zijn nummerbord, Jan geeft via de portofoon door dat  
wij hem oppakken. Inmiddels is Koos bezig met de digitale kamara een foto van een Eland te kopiëren even 
een geintje.  
Alleen Peter trapt er jammer genoeg niet in dat Ko osbij het oppakken van het nummerbord oog in oog stond 
met een eland en van dichtbij een foto heeft kunnen maken.  
Jan vindt wat trollenschaamhaar, het is een prachtreis. Kort daarna staat er in de berm een eland, wat is zo’n 
kreng groot. Later zien we in de schemering nog meer elanden en ook 
rendieren. ’s Nachts arriveren we om 02.00 uur op de camping, huisje 16 
blijkt een toplocatie (bovenaan), maar een schitterend uitzicht over de 
fjord. Alles uitladen en het huisje instouwen, alle vriezers en kasten worden 
onder het toeziend oog van “Braakhekke” (Bart) gevuld met alles wat de 
Aldi te beiden heeft. De kamers worden verdeeld, Mike bij Peter, Koos bij 
Jan, Ed, Edwin, Dirk en Bart op de bovenverdieping. Bieren, hapje, 
babbelen, wie gaat de grootste vangen en naar bed. Je weet niet meer hoe laat het is, het is niet donker 
geweest. ’s Ochtends , of is het al ’s middags, lekker ontbijt en naar Kolvereid. We lopen in een T‐shirtje halen 
een paar honderd liter brandstof en pilkers. Terug komt Mike met een van zijn acts naar Peter “het is een 
klote boot”, maar de brede grijns bewijst het tegendeel. Kapitein Plop krijgt er zin in en heeft een waardig 
schip tot zijn beschikking. De boot wordt de Shell boot genoemd het verhaal gaat dat als je maar Shell tankt 
de boot er gratis bij krijgt, het verbruik is oorverdovend (60 liter per dag).  
Hengels in de boot en het gas erop en naar de windmolenstek, de boten trekken een dubbel schuimspoor en 
gieren over de fjord. Dirk pakt direct een grote lom, waar de molenstek om bekend staat, van 80 cm. Bart 
vangt een koolvis van 84 cm, verder vangt de vangst volgens de oude rotten tegen Koos vindt van niet. Op 

naar de gullen¬put, welke nu de gulletjesput is, er wordt gevangen maar de 
maat is niet wat het vorige keren was, met een halve kuip komen we in de 
nacht of is het dag terug. De Bonkenboot staat op gewicht 1‐0. De vis wordt 
gefileerd en Bart heeft na korte tijd heerlijke nasi klaar staan, handen 
wrijvend “lekker hè”. Jan schrijft in zijn verslag dat hij in slaap is gevallen. 
 
 

 

Donderdag  
We vetrekken om 11.30 uur, de vorige nacht zijn er plannen gemaakt om met aasvis op leng te gaan vissen. 
Op naar de “stroomkabel¬stek” daar vangen we wat kabeljauw, Ed op een stuk lom een flinke. Zoeken en 
zoeken, Peter vangt een leng van 71 cm blijkt een record te zijn. 21.00 uur komen we terug de haven in met 
twee halve kuipen vol, of leeg? Wederom wint de bonkenboot de dagprijs de tussenstand is 2‐0. De avond en 
halve nacht wordt gevuld met het maken van onderlijnen en bier drinken. Tussen twee en drie vallen de 
luiken dicht. 
 

 



   
 

 

 

 
 
Vrijdag 
Het is schitterend weer op naar de oude gullenstek, één gul van 79 cm en  
5 kg. De fjord is vlak dus op naar open zee, de motoren brullen en met een gangetje van een flink opgevoerde 
bromfiets vliegen we over het water. Koos heeft z’n dag vangt al snel een fraaie pollak van 79 cm, een leng 
van 72 ? cm (nieuw record), een koolvis, een leng en tenslotte een roodbaars, alle¬maal vissen die hij nooit 
heeft gevangen. Ed en Jan verspelen een grote vis, ook Bart heeft een gigant verspeeld de videobeelden laten 
een zware dril van een stok van 1,20 meter zien, vang je iedere dag. Het wordt een goede dag, nog niet zo als 
de rotten hopen, maar met een rode kop van de zon. De dagprijs is voor de kiloboot, dus 2‐1 de strijd is weer 
geheel open. Mike en Peter worden ’s nachts door Ed en Bart gespeend (heeft geen uitleg nodig). 

 
Zondag Rustdag 
Weer besluiten we het grote water op te zoeken, schuin tegenover de molenstek maken we verschillende 
driften. Dirk vangt daar een kabeljauw van 91 cm met een gewicht van 8 kg en 250 gr. de vis is dwars gehaakt, 
maar hij zit in het bakkie en zal een belangrijke vangst zijn. Koos vangt 2 lengen een mooie pollak en draait 
zijn reel aan barrels, met geleend materiaal vangt hij verder. Alle soorten worden gevangen, kabeljauw, 
koolvis, wijting, pollak, roodbaars, leng, haring en een zeeprik door Ed gevangen (volgens Bart een naaldprik). 
Koos vangt een wijting van 62 cm (het Nederlandse record staat op 59 cm lezen we later in de recordlijst). We 
zien de middag bruinvissen in de fjord. 
 Later op de dag besluit de kiloboot weer een poging te wagen op de grote koolvissen midden op het fjord. 
Een goede keus want in korte tijd rammen er 3 groet koolvissen op de hengels Peter, Jan en Ed halen 
koolvissen tot 88 cm aan dek. ’s Avonds (of is het al nacht) trekt er een zwart lucht over de fjord, de 
bonkenboot is het eerste aan de beurt een enorme regenbui is ons deel. De fjord is in een klap wit van de 
brekende golven de gashendels gaan weer open en de boten springen van golf naar golf richting de haven. 
Het zonnetje breekt weer door hetgeen resulteert in een prachtige regenboog. De kiloboot heeft wederom 
het dagsucces en de stand is 2‐2, Dirk staat voorlopig op nummer 1 voor de trofee. Een uurtje fileren en 
materiaal onderhoud en naar boven om een koud biertje verdient de keel in te laten glijden. Bij thuiskomst 
staat Braakhekke al klaar met frietjes, frikadellen en kroketten, het is 00.45 uur als we aan het dineren zijn. ’s 
Nachts na het een en ander aan alcohol houdende drank te hebben genuttigd vechten Jan en Ed een 
persoonlijke viswedstrijd uit. Het balkon pilkeren levert na doorzetten een wijnbaars of wel fleswijting 
genoemd en een grote steenvork op. 
 

Maandag “we gaan op de kool” 
De strijd is open ’s nachts hebben we menig vis gevangen en Ed is er van overtuigd we gaan ze vandaag 
vangen, de lucht ruikt naar vis. Alles ruikt hier naar vis, zullen de aasvissen wel zijn die we een paar duizend 
kilome¬ter van Langedijk naar Noorwegen hebben versleept wel zijn, ze binnen al lekker te rotten. Bart heeft 
een katterig gevoel hij besluit niet mee te gaan, het weer is niet optimaal de wind is heftig. Toch gaan de 
Avon jumpt als een dressuurpaard over het fjord Mike volgt met de Shell boot  
het getrokken spoor. De golven slaan driftig tegen de boot, heerlijk een frisse bek na zo’n korte nacht. We 
steken over naar het eiland, Mike pakt weer dezelfde 
kom, wij gaan in het fjord vissen. Ed vangt snel de 
eerste wijting een knappe vis, verder wat onbelangrijk 
spul het is niet goed we besluiten aan de buitenkant te 
kijken. Koos vangt een leng, Peter een klein kooltje en  ik 
een pollak. Toch maar weer naar buiten, de lucht 
dreigt. Koos had het idee een geurspoor te maken, 
geurt inderdaad enorm die aasvisjes. Even later is het 
raak Koos krijgt een knal op z’n hengel, eigenlijk de 
hengel van Ed. Kort daarna is het raak bij Ed en Ik mag  als  



   
 

 
 
 
 
 
 
derde een fraaie zwartrug de kuip in hijsen. Lukt het nu echt? We hebben er vertrouwen in. We bellen de 
Shell boot en ze komen eraan om de school kolen te elimineren, maar het zijn weer een paar verdwaalde 
vissen. We staan niet tot ons knieën in de vis maar kunnen net een kuipje vol vullen. Miky‐Mike krijgt 
stuurproblemen met de Shell boot, het hydraulisch stuursysteem heeft het begeven en hij besluit terug te 
gaan.  
Onderweg vallen er wat krachttermen. Ed stuurt op commando van Mike met beenkracht de motor.  
De vogeltjesdans wordt niet meer gedaan op het alarmpiepje, het wordt serieuzer want het weer is er niet 
naar om te spelevaren. Een stukje slepen en om 20.00 uur lopen we veilig de haven binnen. Later zal blijken 
dat olie tekort het euvel heeft veroorzaakt. De vangst is tot nu toe rond uit slecht, de stemming wat somber. 
Het zal toch wel beter worden? De mannen dromen van de vorige keren toen zij tot hun knieën in de grote 
koolvissen stonden. Er wordt druk gespeculeerd over Ierland, Zweden, etc. Na het fileren (toch wel een flink 
maaltje vis) terug naar het huisje en Bart Braakhekke heeft de soep en zuurkool klaar staan, top! De stand is 
3‐2 de kiloboot heeft stilletje maar duidelijk de leiding in het klassement overgenomen.  

De kelen worden gesmeerd en 00.00 uur wordt er gezongen voor Alida en Ed, Ed schijnt altijd weg 
te zijn op zijn trouwdag. 
 

Dinsdag 
Het stormt in de fjord de lege flessen waaide van de 
wanden. Het water is wit van de schuimkoppen en terwijl 
Edwin á la Adolf (hij is vannacht het slachtoffer van de Stift 
geworden) richting wc gaat is het voor de rest duidelijk dat 
we voorlopig de haven niet uit kunnen. Eerst naar 
Kolvereid voor benzine en brood, meer hebben we niet 
nodig. Een aantal kiezen het bed voor een kort bijslaapje, 
rond de middag zijn we weer terug. We besluiten deze 
winderige dag (ook van de soep) een vissessie op de kade van Rörvik te doen en een educatief uitstapje naar 
de heilbot kwekerij. Na wat omwegen vinden we de kwekerij, borden geven aan dat het verboden gebied is. 
Koos en ik gaan polshoogte nemen en kunnen met een van de medewerkers een rondleiding regelen. We 
moeten plastic sokjes aan en vergapen ons aan de jonge en tot ± 90 kilo zware moederheilbotten. Het blijkt 
een soort boerderij te zijn met een quotum aan moeder 
heilbotten en de jonge heilbotten voor de verkoop. Het 
vissen op de kade wordt meegeteld in de competitie en 
wordt door Mike en zijn kornuiten gewonnen. Edwin en 
Mike (met geleend materiaal) weten met regelmaat visjes te 
vangen. Peter heeft meer getwist dan gevist en Koos vangt 
als iedereen al heeft ingepakt één torretje, de stand is 
hierdoor 3‐3. Om 22.00 uur zitten we aan tafel, Braakhekken 
tovert ons bonen en een bal voor. Støle meldt better en 
always good weather, maar we weten wat het waard is. Hij 
nodigt ons uit voor de  barbecue op woensdag avond met de hele camping. 

 



   
 

 
 
 
 
 
Woensdag 
We stuiven het fjord op nadat het stuurmechanisme van de Mike boot gerepareerd is, olie bij gevuld en klaar. 

De kiloboot naar het midden van het fjord en Mike met zijn zeerovers bij 
Lund. Er staat toch nog een stevige wind. Op een gegeven moment een 
bruinvis voor de boot die de aasvis opvrat. Naar de gullenput, ook matig 
veel klein spul en uiteindelijk overgestoken na een paar driften naar 
Okstingen. Daar nog een paar pollaken en 3 schelvissen gevangen.  
 
 

Bij thuiskomst 18.30 uur i.v.m. de barbecue blijkt Mike en consorten 2 mooie kabeljauwen, 1 roodbaars, 

pollak en wat ander spul te hebben. Op gewicht en aantallen heeft de kiloboot gewonnen, overigens met wat 
tegen stribbelingen die het eigenlijk niet waard waren (ruzie om twee vis¬sen). De gul van Ed blijkt ziek te zijn 
evenals de lom vol met parasieten. Om 20.00 uur staan we fris en fruitig aan de barbecue in de kantine en 
vullen de avond met een live optreden. Om 00.00 
uur naar de hut en pitten we willen vroeg op en 
vissen.  
 

Donderdag 
We ontbijten om 09.30 uur, brood is voor de 
eenden volgens Ed, veel te oud. Het is de laatste 
dag om te winnen, het is 4‐3. Het is vrij wild 
water, maar we gaan toch langs de linker zijde 
van het fjord richting open water. We maken 
korte driften en vangen lekker, roodbaars, leng, 
kabeljauw, schelvis, pollak. Alle soorten komen aan boord, we stropen de hele kant af. Het weer is wisselend, 
om 18.00 uur gaan we aan de soep en daarna zoeken we het midden van het fjord op om de laatste poging 
op de grote kolen te doen. Via het bakkie van Mike begrijpen we dat zij een leng met een stuk makreel 
hebben gevangen. Het tij komt op, maar ook het weer wordt slechter. Mike gebeld, die had nog niets in de 
gaten zitten in de luwte de van kom, hij beslist om naar binnen te gaan. Voor de laatste keer slaan de boten 
het water tot schuim en spuiten we met een gangetje van een fors opgevoerde bromfiets de fjord over. De 
koppen nat en zout in de wind, we are the kings of hoffles.  
Die avond krijgt Dirk als winnaar van de grootste vis de trofee uitgereikt. De voor de verschillende 
weddenschappen ingezette flessen worden aangebroken, whisky, rum, schelvispekel, allesbranders. De drank 
vloeit rijkelijk, vooral Dirk slaat in zijn overwinningsroes menig fles achterover en gaat uiteindelijk ten onder.  
Hij staart langs iedereen heen, kiest stilletjes voor het bed en valt als een blok in slaap. Die nacht slaat de 
vilt¬stift genadeloos toe en wordt de Champ met een verse water¬vaste viltstift en scheerschuim voorzien 
van een nieuw uiterlijk. In de vroege ochtend wordt zij dit gewaar als hij de badkamer instapt. Na te hebben  
 

 

 

 
 
 
 

 



   
 

 

 

 

uitgeslapen tot 11.00 uur wordt er ontbeten en vervolgens de boten en het huisje schoon maken. Het weer is 
bar slecht , storm en regen. Om 17.00 uur heeft Braakhekke bami staan en soep voor onderweg, 17.30 naar 
bed om voor te slapen. Om 19.00 uur kom ik er weer uit, kan niet slapen.  
Ik heb wat stenen voor de jongens gezocht, wat anemonen en Engels gras. De mannen pakken de vis in, toch 
nog 5 piepschuimbakken vol. 21.30 uur staan we op het pontje van Lund, de golven beuken op de boeg. We 
worden voor 50 euro over gezet en 23.00 uur lopen we Namsos binnen. Om 00.00 uur wordt een drempel in 
een dorp iets te hard genomen, een prachtige vuurstraal, de trailer knakt en lijkt overleden. Met de nodige 
inventiviteit en Langedijker nuchterheid wordt in record tempo met bouten de afgescheurde dissel weer 
bevestigd en 00.10 uur rijden we verder (zeer snelle pitstop). Piet Antiek kan altijd nog bij de F1 aan de slag. 
Het is 4° en de mannen drinken weer snel de bus in, tijd voor een biertje. Vanaf de E3 wordt het kouder –1, ‐
3, ‐4, flink kil, maar het zonnetje maakt het land¬schap extra fraai. Om 07.45 uur landen we in Elserum en 
Bart schopt de boodschappen uit de chevy. Bij de ESSO een bak cappuccino en op weg voor de laatste etappe 
naar Oslo. We laten Oslo liggen en 10.10 uur gaan we richting Stockholm. Peter heeft kennelijk een andere 
Ferrie geboekt voor de terugreis. Een telefoontje hieraan gewaagd leert dat Piet in het warretje is. We 
draaien de weg af om vervolgens via de tolpoorten andermaal op Oslo centrum aam te koersen, 
Drammen/Oslo is een betere optie. We staan om 10.30 uur aan een cracker gerookte zalm voor de check in. 
Het is stralend weer en de temperatuur is opgelopen naar 24°, scheelt met vanochtend maar liefst 28°. Het 
wachten bij de Ferrie begint, om 11.30 uur komt er beweging in we gaan aan dek en verdelen de hutten. Bart, 
Koos, Ed en ik en de rest in de andere hut, kort daarna met Aldi bier naar het zonnedek. Een korte reportage 
door Piet Antiek en een fotosessie genomen door een muziekgroep uit Oslo, waarvan de leden bepaald 
Opvallend gekleed gaan. We doen een korte tuk en om 20.00 uur naar het buffet en laden. Bart krijgt gasten, 
hij heeft net genoeg steun om zijn vracht mee te nemen. Even na tafelen en….. De grote zaal is niets, even 
nog wat bij de taxfree gehaald en dan maar snel naar de pianobar. Een stevige staartmans bedient de 
toetsen, al snel zit de stemming erin. Onze eerste uitvoering doen we het stof opwaaien, staartmans is 
enthousiast. Een groep gasten die een bedrijfsuitje hadden wilde er meer van weten. Ik heb ze het  
kaartje gegeven en wacht op respons, ze wilden een cd hebben. De avond vorderde en het bleef nog lang 
onrustig op de Prins Harald. Om 03.30 uur klinkt de bel voor de laatste ronde en om 08.00 uur weer fris en 
fruitig aan het ontbijt. Exact 09.30 uur lopen we Kiel binnen, de douane kijkt argwanend, twee man 16 
tassen! Sigaretten? Drank? We hebben mazzel (zondagskind). Om 10.00 uur op weg naar Hamburg, om en 
om met Koos gereden. Tussen Bremen en Oldenburg bijna een caravan in onze nek. 14.30 uur. 
Nieuweschans, geen reet en geen restaurant. Gegeten in een restaurant bij Winschoten en 16.00 uur het 
laatste stukje naar Langedijk. Om 18.10 uur rij¬den we de Voorburggracht op, iedereen bellen en met de 
vrouwen en kids in de tuin van Peter napraten, een biertje, cadeaus. Het is goed! Om 20.00 uur huiswaarts 
met 10 pakjes vis.  

 


