
Twee boten, twee teams, twee verhalen 
 
De nieuwe teams zijn gevormd, Peter, Edwin, Jan en Michel in de boot van Peter en Ed, Bart, Dirk, en Koos in een 
door Stöle geregelde boot. De strijd kan beginnen, twee teams, twee verhalen door Michel en Koos geschreven. 
Maar vooral een reis met elkaar. 
  
Koos 
Het is kwart voor twee met nog wat dichtgeslagen oogjes sta ik op het erf bij Peter. Sjouk heeft me net 
afgezet en kruipt zo weer in haar bedje, met 12 graden en een flinke wester verlang ik ook naar de 
behaaglijkheid van  “kaapkont”. Er is nog niemand, ik kruip in de VW en zet vast wat regeltjes in mijn dagboek. 
We hadden toch om 02.00 uur afgesproken, of is het 02.00 uur verzamelen, een beetje social talk en op het 
gemakkie richting Kiel? 
Gisteren nog even bij Tosca geweest, twee thermoskannen van Jan mee, twee warteltjes voor de inwijdings 
ceremonie gemaakt. Lianne is gisteren naar Zuid-Frankrijk vetrokken voor het eerst alleen op vakantie, we zijn 
straks een slordige 3500 km uit elkaar. 
Martin, Stef en Ronald zijn een dag eerder richting Hofles vertrokken, donderdag Stef  Tulp nog gesproken. Zij 
hebben hun vakantie bewust in dezelfde periode gepland, Martin wilde na alle verhalen van Jan het graag 
meemaken. We praten steeds over de lol die we gaan beleven en het vangen van grote hoeveelheden vis. De 
zoektocht van onze gevoelens en het gemis van Mike en Jan proberen we op een veilige achtergrond te houden. 
Onvermijdelijk zullen de moeilijke momenten komen, maar in de boten is voldoende ruimte voor beiden.  
  
Michel 
Het is bijna zover, na diverse vergaderingen en na een goede voorbereiding worden de boodschappen ingekocht. 
Bart is drie keer met 2 volle karren bij de Aldi vandaan gekomen voor de overlevingstocht. Donderdag 2 juni 
hebben we de auto’s ingeladen en na de nodigde biertjes gedronken te hebben is het tijdstip van vertrek 
afgesproken. Peter en Michel hebben   
de auto nog even afgesteld, en de trailer van nieuwe lagers voorzien. Zaterdagochtend om 2 uur bij Peter 
verzamelen, zodat we om 2.30 uur het pad af konden rijden. Op naar Hoffles met in totaal acht man, en niet te 
vergeten de steen voor Mike & Jan. 
Om 05.00 uur waren  we bij de grens, hier zouden we LPG tanken, maar de 
pomp was nog dicht, dus maar verder op benzine. Alles liep goed totdat we 
30 km voor Kiel de linker achterband van de Cheffie het begaf.  
Dus reserveband eronder en rijden maar. In Kiel met de auto van Koos 
kijken naar een band. Gelukkig hadden we nog genoeg tijd over, omdat we 
hier zouden genieten van een heerlijk ontbijt. Dit werd dus een jumbo 
met een iets te krokant broodje. Om 2 uur 's middags mochten we 
de boot op. Hier gingen we eerst een biertje pakken en alvast wat op voor 
slapen. Na een goed diner en wat geslapen te hebben gingen we een kijkje nemen in de pianobar en in de grote 
zaal waar diverse optredens waren van o.a. ACES, deze speelde 
soulmusic. Op de gehele boot was het vrij rustig met mensen, en de 
sfeer was er ook niet echt. Dus hebben wij van het Fishing Norway 
team de stemming in de pianobar er goed ingebracht door ons club 
lied uit volle borst te gaan zingen. Na een zeer geslaagde avond, 
waar we tussen het zingen door onze kelen goed moesten smeren, 
werden we om 3.30 uur verzocht om de bar te verlaten en onze 
kooi op te zoeken. Na een korte nachtrust, gingen we om 9 uur 
ontbijten en konden we om 9.45 uur  
de boot verlaten. Gelukkig kwamen we door de douane heen!! Na 
een aantal uren rijden moesten we tanken, en we hadden zelf ook wel honger gekregen. We hebben toen alle 
broodjes worst bij het tankstation opgekocht. Nu konden we aan het laatste stuk van de rit beginnen, maar met 
een goede (nat-uur) film aan boord komt er toch een einde aan deze lange zit. Om 21.30 waren we bij het pontje, 
het is altijd weer spannend of je daar op tijd bent. Na 850 km afgelegd te hebben waren we om 22.30 uur bij 
Stöler. Dan moet je eerst nog uitpakken en alle spullen over de twee huisjes verdelen. We hebben onder het 
genot van een hapje en een drankje de weddenschappen vastgelegd, en we sloten deze lange dag om 03.00 uur 
af, terwijl het buiten nog licht is. Welterusten…. 



  
 
Koos 
De reis naar Kiel verloopt voorspoedig, totdat Peter 14 km voor Kiel alà ene James Bond een rookgordijn van 100 
meter lang en 4 meter breed aanlegt. De linkerachterband van de cheffie is geheel aan flarden. Als gewoonlijk 
wordt er eerst geürineerd, een paar trappen tegen de nog hele banden en in enkele minuten de reserveband 
(welke een maatje kleiner is) gemonteerd. In Kiel zijn we anderhalf uur rond gereden op zoek naar een nieuwe 
band, maar dat ging niet lukken het is een te speciale maat. 
Dit keer geen uitgebreid ontbijt maar wel overheerlijke jumboburgers uit de magnetron. Half één staan we in de 
rij voor de boot en na een uurtje kunnen we met de VW naar binnen rijden. Peter staat nog te wachten en we 
horen het Norway lied vanuit de cheffie galmen. Een dame van de ferrie maatschappij vindt het niet zo plezant 
en laat Peter en zijn kornuiten pas als laatste de boot op rijden. 
Boven op het dek wordt het eerste (of zijn er al wat genuttigd) 
biertje gedronken en worden Jan en Michel volgens de traditie 
gewarteld tot de orde van de Norway Fishing. Een paar uur slaap 
inhalen en heerlijk dineren. ’s Avonds in de pianobar gefeest met de 
vier zingende negers en Edwin aan de praat met een Noors dik 
vrouwtje. Menigeen kijkt diep in het fust met bier en kruipt tussen 
03.00 en 04.00 uur in zijn kooi, kan je vast wennen aan een ander dag- 
en nachtritme.Om 08.00 uur worden we gewekt, met een houten kop 
ontbijten en klaar maken voor vertrek. 
Edwin kan alleen nog maar een schurend fluistertje eruit brengen, zijn stembandjes zijn enigszins uitgeput. De 
boot af, zonder problemen de douane door en op weg voor de laatste slordige 800 km. 
De reis gaat voorspoedig, Noorwegen blijft onbeschrijfelijk mooi, maar het lukt maar net om het laatste pontje 
te halen. Half elf zijn we er, twintig kuub voeding, drank, visspullen, etc. worden in de huisjes gepropt. Tijdens 
het te waterlaten van de boot van Peter komen we de Tulpjes tegen, zij hebben ook een goede reis gehad en 
tijdens het eerste dagje vissen zo’n 40 gullen uit de gullenput gepeuterd. 
Na een biertje te bed met de thermobroek aan want het is erg koud, drie kwartier later trek ik nog een trui aan 
en slaap ik de rest van de nacht. 
  
VISDAG 1 
  
Michel 
We hadden de wekker om 8.30 uur gezet, eerst een goed ontbijt en dan de tweede “boot” en brandstof regelen. 
Terwijl Bart en Jan de soep klaar maken gaan de andere de hengels optuigen. 
Deze eerste dag staat in het teken ter nagedachtenis van Mike & Jan. Er staat 
vandaag een stevige wind over het fjord. Er worden eerst foto’s gemaakt met 
de oude groep van Fishing 
Norway met op de 
voorgrond de gedenksteen 
van Mike & Jan .  
Daarna de haven uit met de 
gehuurde boot die er een 
dikke 25 pk motor achter heeft hangen. Deze boot kan met 
4 man erin niet planeren , dus rustig varen i.v.m. de golfslag. 
Nu op naar het diepste punt van het fjord en proberen de 
boten aan elkaar te leggen. Dit lukte niet i.v.m. de hoge 
golven, dus besloten om eerst maar te gaan vissen in de 

“Gullenput’. De vangst was slecht en er kwam nog 
meer wind opzetten zodat we aan de overkant van het fjord 
moesten blijven, anders maakte de gehuurde tobbe water. Er zitten veel verraderlijke plekken, nu bleek ook 
weer want tijdens het driften raakte die wastobbe op de rotsen zodat de boot en de motor licht beschadigd 
raakte. Toen sprong er snel één overboord en heeft de boot met een plank (zitting) van de rotsen getild en 
hebben de plank maar even als peddel gebruikt. 
De wind is inmiddels iets gaan liggen, dus werd het nu tijd om maar weer terug te gaan naar het diepste punt in 



het fjord. Zodat we de gedenksteen van Mike & Jan willen laten zakken. 
Onderweg daar naar toe zijn we tot op de hemd aan toe nat geworden, maar er is er toch nog eentje die 
probeert een sjaggie te draaien, dit viel uiteraard niet mee. 
Na afscheid genomen te hebben van Mike & Jan, en ons clublied uit volle borst te hebben gezongen, gingen we 
terug naar de haven om te tanken en om de tobbe om te ruilen voor een betere. Dit is gelukt, deze heeft 60 PK 
en een fishvinder, dit beviel een stuk beter.  
De vangsten waren ’s avonds redelijk, om 23.00 
uur terug in de haven en de gevangen vis met 
z’n allen gefileerd. Ondertussen heeft Bart 
het eten klaar gemaakt zodat we om 
24.00 uur konden eten, met daarna nog wat 
biertjes. Zo werd de eerste dag om 04.00 uur afgesloten. 
  
Koos 
Maandag 6 Juni na benzine halen en een reserveband regelen gaan we op zoek naar de bestelde boot. Die blijkt 
er nog niet te zijn, echt Stöle, de boot zal er aan het eind van de middag pas wezen. We kunnen een van de 
kleinere boten met 25 PK gebruiken. We gaan op weg naar de gullenput waar we het gedenkteken voor Mike en 
Jan op 400 meter diepte willen laten afzinken. We nemen van te voren met de groep en het gedenkteken wat 
foto’s en proberen de emoties opzij te zetten wat moeilijk lukt. 
Er staat een flink windje en golven, het lukt niet de boten stil genoeg te krijgen om het gedenkteken af te laten 
zinken. We besluiten de luwte op te zoeken en het later op te dag weer te proberen, het moment voelt zo niet 
goed en in het kleine bootje is het te gevaarlijk in het ruwe water. 
We vangen leuk wat gulletjes en hebben de grootste lol als Ed het aluminium bootje op een grindbank vaart, de 
schroef is een stukkie kleiner en we liggen zo vast als een huis. Nog voordat ik het water in wil stappen krijgt 
Dirk met de zitplank er beweging in en weet hem stukje voor stukje los te wrikken. 
Later op de dag lijkt de wind wat te gaan liggen en besluiten we het gedenkteken te laten zinken op de 
afgesproken plek. Het wordt een moment vol emotie de golfslag is niet geheel weg en maakt het moeilijk de 
boten bij elkaar te houden. Water zwiept in onze gezichten en precies op het diepste punt worden Mike en Jan 
losgelaten, het Norway lied galmt over het water en voert mee met de wind. Dat viel niet mee, de koppen staan 
stuurs en somber. Zwijgend varen we terug naar de haven. De nieuwe boot blijkt comfortabel en snel we gaan 
nog op pad voor een avondsessie en vangen leuke vissen. Onze boot heeft het meest gevangen. Het is 1-0 en ik 
heb met een pollak van 64 cm de grootste vis. Om 3.30 uur zitten we aan de warme maaltijd en over rond een uur 
of vier ligt iedereen te bed. 
  
VISDAG 2 
  
Michel 
Het opstaan wordt alweer een beetje moeilijker en Ed verzuimt al, zodat we pas om 9.30 uur kunnen ontbijten. 
De wind is alweer flink aangetrokken dus we besloten om in het fjord te vissen. Ter hoogte van Kolvereid op 150 
meter in de stroming waar Michel een schelvis ving van 64 cm en Peter een van 68 cm. Na doodtij werd er nog 
een leng van 75.5 cm gevangen door Peter. Maar het aantal was mager, dus waren we om 7.00 uur gestopt om 
gezellig een biertje te pakken. De andere boot heeft nog 1.5 uur door gevist en hebben de ton ¾ gevuld met gul, 
die we gezamenlijk gingen fileren, en Bart maakte uiteraard weer het eten klaar. 
  
Koos 
Dinsdag 7 Juni. Het is een kort nachtje geweest als om 8.30 
uur de wekker gaat en we 9.00 uur ontbijten volgens 
afspraak. Met dicht geknepen oogjes aanvaarden we ons lot, 
Ed heeft het meeste moeite uit zijn nest te komen en smokkelt 
een half uurtje “Doorn-Edje”. 
Het weer is erg wisselvallig we kunnen niet het grote water op en 
moeten kiezen voor de stille plekken in de fjord. Peter vangt 
een mooie schelvis en leng en verbetert daarmee het oude 
record. Wij vangen de meeste vis, nemen zo’n drie kwart ton gul mee, klein maar fijn. Als de vis is gefileerd 
staat de macaroni van Bart Braakhekke al klaar. De laatste klusjes en een biertje op de dag, we hebben er het 



beste uit weten te halen. Het bijna 23.00 uur ik heb een kop als en tomaat en besluit wat slaap in te gaan halen. 
  
VISDAG 3 
  
Michel 
Om 8.30 uur weer opstaan en kijken naar buiten. Er staat weer een dikke bries, en het hoost van de regen. Dus 
er zit niets anders op dan weer in het fjord te blijven. Er staan weer hoge golven en we zetten koers richting de 
“oude lommen stek”  
We vissen met stukken makreel en garnaal. Na een paar 
uur waren we van boven tot onder zeiknat. Na een aantal  
“mooie” lange driften komen er bij ons alleen wat wijtingen 
naar boven. De boot van schipper Koos doet het een stuk 
beter, die halen meerdere soorten vis naar boven, 
waaronder ook de record leng, gevangen door Dirk. 
Dus de beker is weer terug in het bezit van Dirk. 
De wind steekt nu nog meer op en de vangsten waren zo 
matig dat onze boot heeft besloten om terug te gaan. Na 
overleg steken we het fjord over tegen de wind in. Zo 
komt de boot regelmatig los uit het water, dit is voor mij 
het mooiste moment van de dag. 
Nadat wij weer veilig terug waren in de haven nam de wind nog iets toe, we begonnen ons zorgen te maken om de 
andere boot. Omdat die andere boot deze wind nog niet had meegemaakt, en we geen contact meer hadden met 
de 27 Mc. Na een uur arriveerde gelukkig ook deze boot weer veilig in de haven terug. Na een warme douche en 
een bord macaroni eindigde deze natte dag weer met de nodige drankjes en kreeg Peter een paar stevige 
sinaasappel- borsten, en van mij een hartige worst en vielen we om 3.30 uur om van de slaap. 
  
Koos 
Woensdag 8 Juni het weer is slecht, de lucht is grijs en de wind komt uit de ongunstige zuid-west hoek. We 
tuigen alles in de regen op en het zal ook niet meer stoppen met regenen. De oude lommenstek is de beste optie 
om uit de wind te zitten. Wij moeten het visafval nog lozen en komen dicht bij het eiland waar het diep is en we 
in luwte liggen. We maken een paar mooie driftjes, Dirk vangt direct een gulletje en er volgen een paar meer. 
Dirk vangt later een goede leng van 76 cm, Bart een lom en Ed een koolvis van 60 cm. ’s Middags wakkert de wind 
aan, het is bar en boos. Peter en zijn kornuiten houden het voor gezien, wij proberen nog tegen beter weten in. 
De sensor van de dieptemeter valt er door de harde klappen van de golven vanaf in de driftzak “we call it a day”. 
De nieuwe boot toont zijn vaareigenschappen en vliegt over de 
fjord terug naar de haven. In de ton van Peter en zijn 
matrozen liggen drie wijtingen, wij hebben een stuk meer 
gevangen er staat een harde 3-0 en de grootste vis is door 
Dirk ook weer op onze boot. 
  
VISDAG 4 
  
Michel 
Het weer ziet er iets beter uit dan gisteren, dat mag ook wel want 
de fishfinder van Koos heeft het door de hoge golven begeven. 
Om 9.00 uur gaan een paar mannen naar Rørvik brandstof te kopen en de nodige spullen in te slaan. De wind is 
ook een stuk minder dus we kunnen naar de open zee. Daar hebben we de eerste 2 lengen gevangen op 40- en 80 
meter. Daarna steeds meer naar buiten en werd er een mooie pollak van 72cm op tube’s en kort daarna een 
DREUN OP DE HENGEL, dat was een mooie koolvis van 77.5 cm. 
Ondertussen begon het weer te plenzen en waren we weer doorweekt. Het weer kan daar met de minuut 
veranderen, zo hebben we ondervonden, want er staat nu zoveel wind dat de soep uit de drinkbekers waait. Toen 
maar weer terug richting de haven, wat een prachtige tocht was, de golven waren meters hoog, en toch had de 
boot er weinig moeite mee. 
Edwin en Michel waren doodop, dus nu maar eens op tijd naar bed. 
  



Koos 
Donderdag 9 juni het weer ziet er goed uit er staat een zwakke wind. Eerst wat boodschappen doen in Rørvik en 
dan gaan we optimistisch richting open zee, De boten vliegen over het fjord. Bij de windmolenstek vangen we 
tegen de verwachting in niets, zien wel een zeehond boven komen. 
Wij besluiten over te steken, Peter blijft en gaat later richting het haringfjord naar open zee. Later in de 
middag begint het te regen en trekt de wind weer aan tot hard. Michel vangt een 
mooie pollack en een koolvis. Wij staan lang op de nul, Dirk is alleen van de nul 
af. Ik vang pas laat op de dag 5 visjes en Dirk er een paar bij, Bart en Ed 
blijven op de nul staan. Bart verspeelt een grote platvis vlak aan de 
oppervlakte. Het terugvaren gaat goed, de boten kunnen het ruwe water prima 
aan. Michel is de kampioen van de dag met de koolvis van 77,5 cm en een mooie 
pollak en maken het eerste tegendoelpunt. 
’s Avonds shoarma van kokkie Bart terwijl de regen en wind om het huisje giert, 
we hopen morgen op beter weer. 
  
VISDAG 5 
  
Michel 
Vandaag om 9.00 uur opstaan want ik ben de wekker vergeten te zetten. Tijdens het ontbijt hebben we het 
erover wie er zalm wil vangen in de uitmonding van de rivier, want een paar oude bekenden van de groep (Martin, 
Ronald, Steef) lieten gisteravond de kop- en graten in de viston zien van zalm. 
Zo zou er ėėn boot op zalm gaan en ėėn blijft er in het fjord. Maar op het laatste moment werd er maar gezegd 
dat het een geintje was. Anders had het een visdag gekost maar weer in de boten gestapt, en zijn op zoek 
gegaan naar een nieuwe stek. Zo vonden we een plek van 20 meter diep + een gat van 60 meter. We hebben daar 
diverse lengen gevangen, dus die plek hebben we de “Lengenstek” genoemd. 
Om 20.30 uur waren we terug in de haven en gingen we de vis fileren. Bart maakt ondertussen nasi. Na het eten 
gingen we foto’s en film bekijken, van wat we tot nu toe gemaakt hadden. 
Ed had de vis van de dag, een mooie zeewolf van 55 cm. De meeste punten gingen weer naar de andere boot, 
maar de beker blijft nog steeds bij Michel. 
  
Koos 
Vrijdag 10 juni het weer is slecht, het waait hard en er zit regen in de lucht, iedereen begint te balen van het 
slechte weer. We kunnen weer niet richting open zee en zullen weer de beschutting van het fjord moeten 
zoeken. Op de kaart zie ik een leuke kom die waarschijnlijk goed uit de wind ligt. We besluiten daar te gaan 
vissen, maar onderweg komen er al flink wat plonsen water in de kuip en moeten we besluiten niet de oversteek 
te maken en achter het eiland te blijven. We maken wat leuke driftjes en Ed pakt zijn meest gewilde trofee “de 
zeewolf”. Het ettertje doet erg zijn 
best terug te bijten, bij het los maken 
van de haak grijpt hij de tang klemvast 
en tracht zich naar mijn hand te draaien 
en te bijten. We vangen een paar visjes 
en de wind trekt aan en draait dwars op 
het fjord. We besluiten helemaal 
achterin het fjord een rustige plek te 
zoeken. Onderweg komen we de Tulpjes 
tegen die hebben met een klein bootje en 
25 PK de harde wind en hoge golven 
bedwongen wat niet meeviel. We 
liggen achter een grote berg bijna uit 
de wind en kunnen rustig stil liggen en 
vissen. Ik vang al direct een leuke gul en 
wat verder de kom in vangen we de 
ene na de andere rond de 60 cm. Ed vangt 
een platvis op de pilker en een grotere gul op een stuk makreel, Bart en ik doen goede zaken met een jig. De kuip 
begint langzaam vol te raken. We vangen de meeste vissen op half water zelfs een paar vlak onder de boot. Op 



de dieptemeter zie je ze vanaf de bodem omhoog komen. 
Als we terug zijn is Peter en zijn gespuis nog op de ruwe baren, wij drinken maar eerst een biertje en zien hun 
van verre terugkomen. Ze hebben een paar lengen en gullen, 
wij winnen de dagprijs met overmacht. We hebben 30 flinke 
gullen in de ton en bovenop prijkt de zeewolf. 
Boven is de nasi klaar welke met een biertje het zoute 
keelgat in verdwijnt, er wordt onderwijl veel gespeculeerd 
over het weer en de nog te maken vangsten. De 
voorspellingen zijn wat beter en we hopen allen op wat 
goede dagen. De nachtbrakers liggen rond half vier na het 
nodige keelsmeren, wat vuurwerk afsteken en handen 
met kiezels over de daken te hebben gestrooid ook in hun 
kooi. Het zijn korte nachtjes. 
  
VISDAG 6 
  
Michel 
Na weer een dolle nacht met baby vuurpijltjes ( was wel ontzettend leuk) en de nodige alcohol, komt het kind-
zijn weer naar boven. Het werd ook nu weer 3.30 uur. 
Bij het opstaan zien we vandaag de eerste mooie visdag, dus we gaan weer buitengaats. Maar eerst zorgen voor 
de fotosessie, en de viston legen. 
Bij de visgronden aangekomen op 30 meter diepte gelijk een 
mooie Pollak, dus dat beloofd wat!! Er werd ook leuk lom 
gevangen in de vaargeul driftend van 20 tot 200 meter. 
Later naar een eiland met een huisje (uit het fjord varend links 
aanhouden). Leuke vangst en ik (Michel) had een haaitje, en Edwin 
had een Tongschar gevangen. Kijkend naar de branding werden 
we opgeroepen via 27 Mc , dat ze een school kabeljauw hadden 
gevonden, wij waren te laat en hebben nog geprobeerd om koolvis 
te vangen. Om 21.45 uur waren we weer terug in de haven en 
moesten we eerst nog 2 tonnen met vis fileren. Dat was om 24.00 
uur klaar. Daarna een bord patat eten en een paar biertjes drinken en hopen op morgen nog zo’n dag!! 
  
Koos 
Zaterdag 11juni. Yes het is mooi weer, de lucht is op wat wolken na blauw. De temperatuur beduidend hoger en 
het belangrijkste er staat weinig wind. 
Om 10.30 uur gieren we het fjord over richting open zee, Michel vangt bij de eerste drift een mooie pollak en er 
komen op Peters boot nog wat leuke visjes naar boven. Wij vangen wat goede gullen, een paar grote schelvissen 
en lengen. Ed is gelukkig hij heeft twee lengen, die had hij nog niet gevangen. Peter en de zijnen gaan richting 
het open water, wij zien een local een mooie koolvis vangen en besluiten bij in de buurt te vissen. De dieptemeter 
geeft zeer veel vis aan, wat wel blijkt want we vangen koolvisjes als makrelen. Maar onder de scholen koolvis 
blijkt de kabeljauw te jagen, als je er door heen komt klappen mooie gullen op de pilkers. Dat allemaal op half 
water tussen de 10 en 30 meter, Dirk pakt een grote op 7 meter water. We blijven de hele dag door bij elke 
drift leuke vissen vangen. Peter steekt over naar de ander kant en 
zij vangen naast een paar gullen, lom, pollak, schelvis, roodbaars en 
een klein haaitje voor Michel. 
Aan het eind van de dag stuiten wij op een grote school met flinke 
gullen alle hengels staan krom. We seinen Peter in dat het hier bal 
is en die komen in vliegende vaart naar ons toe. Als zij bij ons 
zijn is de grote drukte afgelopen we vangen er nog een paar en 
het is stil. Onze ton is overvol en overal in de boot liggen de gullen 
we hebben meer dan twee tonnen vol gevangen. De andere boot 
heeft een halve ton met overmacht wordt de 5-1 gescoord alleen 
de grootste vis blijft bij Michel staan. 
 



 Na 2 uur fileren, spoelen en opruimen worden we door Bart Braakhekke getrakteerd op zelf gesneden patat, 
frikandellen, doppertjes en appelmoes. Iedereen zit met een vuur 
rode kop aan een biertje nog na te deinen. De filet de vriezer in 
borrelen en slapen, morgen gaan beide teams deze dag proberen 
te overtreffen! 
  
VISDAG 7 
  
Michel 
’s Morgens is het prachtig weer dus we gaan naar open zee. Daar 
blijkt de wind weer een spelbreker te worden, we driften veel te 
hard. Dus toch maar weer terug het fjord in. We gaan vissen op 100 m. diepte om te proberen een grote Leng 
naar boven te halen. Daar raakten we met 4 hengels tegelijk vast. Heel langzaam komt er een staalkabel van een 
oud visnet omhoog. 
De vangst valt tegen, er is maar een schelvis in de ton en Peter is nog niet ‘los”. Door het vele varen is de tank 
bijna leeg en we moeten nog terug tegen de wind in. 
Terug in de haven heeft de andere boot weer meer gevangen. Een halve ton vis, maar weer geen grote. Dus de 
beker is nog steeds in mijn (Michel) handen. Tijdens het fileren komen nog oude bekenden van de groep kijken. 
Het zijn Martin, Steef en Ronald. Martin was een jacht maat van Jan, en is ook op de begrafenis van Jan 
geweest. Om gezellig na te praten en nog een borrel op Jan & Mike te drinken hebben we ze bij ons huisje 
uitgenodigd. Dit ging tot in de late uurtjes door, en we kregen ook nog een cursus vliegvissen van Koos. Ronald en 
Steef kregen het idee om met de hele groep een viskotter te huren om te kijken of we dan wel de grotere 
jongens aan de haak krijgen. 
  
Koos 
Zondag 12 juni het weer ziet er in ons grenzenloze optimisme redelijk uit en we gaan weer richting open zee. Op 
het water staat een vervelend golfje en onze boot stampt en bonkt flink. Peter gaat bij de windmolens proberen, 

maar wij steken 
vanwege de golven 
direct naar de 
overkant. De wind 
begint steeds meer aan 
te trekken en een 
beschut plek is 
nauwelijks te vinden. 
We leggen de boot voor 
een flinke berg maar de 
driftzak moet hard 
werken om de boot wat 
tegen te houden. We 
vangen wel vis, ieder 
driftje levert gullen, 
een mooie pollak en drie 
lengen op, toch valt het 
vissen door de harde 
wind een beetje tegen. 
Er valt een buitje en 
veel vissen schieten van 
de haak. De driftzak 
begint het te begeven 

we knopen er twee extra touwen aan, maar even later scheurt hij helemaal aan stukken. Het is inmiddels zes uur 
en we besluiten het voor gezien te houden. Peter hebben we al die tijd niet meer gezien, zij zijn ook niet veel 
verder dan de windmolens wezen vissen. De Peetboot heeft een schelvis in de kuip liggen, wij een halve kuip vol 
de harde cijfers geven een 6-1. 
’s Avonds valt regelmatig de discussie hoe en waar te vissen, Edwin houdt vast aan het op diep water met de 



grote pilker. De mannen van andere boot hebben gemerkt dat er op 10 tot 15 meter grote scholen aasvis zit en 
daaronder mooie vissen op half water van 10 tot 30 meter gevangen 
kunnen worden en de stand van 6-1 lijkt dat te bewijzen. 
’s Avonds wordt de koffielikeur van Tosca soldaat gemaakt met Martin 
Tulp, Stef Tulp en Ronald. We toosten op Jan en Mike en het wordt 
weer een vroegertje rond 4.00 uur kruipen we de slaapzak in. 
  
VISDAG 8 
  
Michel 
Het is redelijk weer en we gaan in het fjord vissen. De vangsten zijn slecht te noemen en de wind trekt weer 
aan. Edwin krijgt het even benauwd want Ed moet weer schijten. Gelukkig voor hem zitten we niet op volle zee. 
Daarna verkassen we en moet Edwin weer schijten. We gaan op weg naar de dubbele stroomversnelling Kolvereid, 
en vissen weer diep, beneden de 100 meter met aas en ook dit keer was het geen succes. Daarna stroomafwaarts 
vissen richting Høffles en pakken daar div. gulletjes op 30 m. diep. Terug in de haven hebben we in overleg de 
viskotterdag vast gelegd. 
  
Koos 
Maandag 13 juni. Menigeen komt moeilijk uit bed de 8.30 uur wordt niet gehaald. Ed en Edwin hebben het er het 
moeilijkst mee, Ed kruipt kreunend met oogjes als pisgaatjes in de sneeuw zijn stinkende slaapzak uit. Het weer 
ziet er niet veelbelovend uit, het is bewolkt en de wind lijkt al aan te trekken. We besluiten de luwte van fjord 
weer op te zoeken, het wordt een moeilijke dag. We peuteren er een kwart ton gul en twee lengen uit. De boot 
van Peter heeft een leuke schelvis en een paar gullen de stand gaat naar 7-1. 
Tijdens het eten komen Stef en Ronald langs zij stellen voor een dagje met een kotter, Hij heeft gebeld en de 
gemiddelde vissen zouden 10 kg zijn. Visserslatijn of toch iedereen rekent zich al rijk, hoe moeten we al die 
vissen mee nemen, je zal wel met erg zwaar materiaal moeten vissen. Woensdag wordt geboekt en gaat het 
gebeuren. De messen zijn geslepen. 
  
 
VISDAG 9 
  
Michel 
Mooi visweer, dus we gaan het weer op zee proberen. We 
vissen op drie dieptes en krijgen maar weinig vis in de boot. We 
overleggen met de 27 Mc met de andere boot en ook die vangen zeer 
weinig vis. Daarna terug driftend in het fjord nog proberen op 
Koolvis, deze zijn er niet maar er zit wel een grote school 
Schelvis, maar die gooien we terug want niemand wil die mee naar 
huis. Net als lom, die vis is taai en er zitten meestal veel wormen in, 
dus dat is vaak zonde van alle inspanning. Vandaag gaan we op tijd 
naar bed, want morgen is de kotter dag. 
  
Koos 
Dinsdag 14 juni het is prachtig weer. Ontbijten, boten inladen en wegwezen. Wij kiezen voor de zelfde stek als 
drie dagen geleden, Peter en zijn kornuiten gaan de ander kant op hebben vertrouwen dat het tij zal keren. 
Het gaat zeer moeizaam ik ben het eerste los met een guppie en een schelvis, Bart met een leng en Ed met een 
“teruggooilengetje”. Dirk vangt pas eind van de middag een klein koolvisje, er liggen maar 2 vissen in de kuip. Via 
de portofoon horen we dat het bij Peter beter gaat, we gaan geloven dat we hem om ons oren krijgen. Rond half 
vijf vinden we wat vis en we vangen een aantal mooie gullen, weer op half water. Een aantal driftjes leveren wat 
meer gullen op en een pollak, ik vang een doublet van twee mooie pollakken.  Bij terugkomst blijken wij tegen de 
verwachting in met bijna een kuip vol tegen een bodem veel meer gevangen te hebben het is 8-1. Jan heeft wel 
een flinke leng te pakken en iedereen gunt het hem van harte. 
  
 
VISDAG 10 



  
Michel 
De wekker op 6.45 uur gezet. De verwachtingen zijn hoog, we praten al over hoe we de vis mee naar huis gaan 
nemen. Moeten we nog extra bakken meenemen??? Kunnen we aan boord fileren?? Enz. enz. Vandaag zijn we met 
11 man bij de kotter aangekomen. Het weer was perfect, dat kon niet beter, eindelijk eens geen wind. De boot 
vertrok uit Rørvik. De schipper heeft de boot net gekocht en een beetje aangepast voor de sportvisserij. De 
schipper is ook een beetje gespannen want we hebben allemaal echte sportvis kleding aan met het Fishing 
Norway logo erop. Ook het vismateriaal is tot op de puntjes voor elkaar. 

Na een uur varen komen we aan op onze eerste stek. De eerste worp is een succes voor het achterdek. Zo kwam 
er een mooie Zeeduivel boven. Maar als die zijn bek open doet is het net of je een plastic zak naar boven haalt. 
Maar al snel kwam er niets meer naar boven. Het werd ook nog doodtij en dan zijn de vangsten minder. We 
visten met spullen om de grootste Koolvissen en Kabeljauw te vangen, maar we zaten slechts in de kraamkamer. 
Het werd dus tijd om een andere stek op te zoeken. Daar aangekomen deden de meeste het rustig aan met 
ingooien omdat de moed bij ons al een beetje in de schoenen begon te zakken, behalve bij Dirk en Michel van het 
middendek. We gooide snel in naast elkaar en hadden gelijk goed beet. Ik viste met 300 gram pilker en Dirk met 
400 gram. Dirk haalde een gul van 106 cm boven , en ik een lom. Toen pakte iedereen weer zijn hengel. Ze zitten 
er dus toch wel. Koos haalde ook nog een paar mooie gullen binnen, en er zijn heel veel roodbaarsen gevangen. We 
hadden 2 bakken vol met vis. We hadden er een lange visdag van gemaakt en bedankten de schipper. 
Om 20.30 uur stapten we van de boot af en vonden nog een digitale camera aan boord die een groep Duitsers 
hadden laten liggen. Die hebben we onderling verloot aan degene die de grootste vis van de vakantie zou vangen. 
Toen nog even fileren en om 23.30 uur eten. De filet in zakjes doen en invriezen maar. Daarna uiteraard nog 
gezellig nababbelen onder het genot van een ……. En werden er al flessen sterke drank uitgedeeld onder de 
gewonnen weddenschappen. 
  
 
 



Koos 
Woensdag 15 juni vroeg op de spullen in de auto’s laden en op naar Rørvik. De boot is een mooie houten kotter en 
lekker ruim om met zijn elven op te vissen. De stemming is prima de hengels staan als een afweer geschut tegen 
de railing klaar voor de strijd. 
De diesel bonkt en we stomen richting de open zee, het is prachtig weer. Volgens de schipper heb je hier zo’n 
zes dagen per jaar dat de zee zo vlak is, het zonnetje schijnt en we genieten van wat komen gaat. 
Bij de eerste drift pakt iedereen wat kleine koolvisjes, alleen Stef een grote gul. De volgende driften meer van 
dezelfde koolvissen, een paar gulletjes en ik een leuke leng. Er wordt al getwijfeld, dit zijn niet de vissen waar 
we voor gekomen zijn we willen groot! Praten en niet vissen, wanneer de schipper het teken geeft om te vissen 
staat de helft nog te keuvelen, Dirk heeft zijn pilker al de diepte ingestuurd en trekt de hengel krom. De andere 
kant van de boot lacht: je zal wel vast 
zitten, maar de bodem blijkt te bewegen. Na 
minuten lang trekken en geven komt er een 
enorm gevaarte uit de diepte te voorschijn. Het 
del is in rep en roer en er wordt een kabeljauw 
van 106 cm op dek gehesen. Vanaf dat 
moment staat iedereen scherp en 
wordt er veel gevangen, niet alles groot 
maar verschillende bleppers. Ik verspeel een 
grote vis die vele meters lijn van de reel 
trekt, de haak schiet los. Ronald vangt en 
kabeljauw van 96 en een monsterlijke 
zeeduivel, de kop is zo groot je kan je hoofd in 
zijn bek steken. Ik vang 3 grote kabeljauwen 
van 95, 93 en 88 cm en een grote koolvis. Dirk is de spekkoper hij pakt weer een monster van een meter, Jan 
een roodbaars van 46 cm wat een nieuw record betekent. Twee grote bakken vol met prachtige vissen gaan mee, 
we hebben een prachtige dag iedereen is enthousiast en tevreden. Er is dus ook veel te fileren, we staan tot 
midden in de nacht de vis schoon te maken voordat we aan de warme maaltijd kunnen. 
  
VISDAG 11 
  
Michel 
Dit is alweer de laatste visdag. Met natuurlijk weer heel veel wind. Deze dag brengt een mooie wedstrijd met 
zich mee want er staan een paar flessen drank en de schitterende beker op het spel, die gemaakt is door Ed v/d 
Kroft. Het is een wartel van RVS. Later op de dag nam de wind af en konden we behoorlijk ver op volle zee gaan , 
op zoek naar riffen en natuurlijk die ene grote vis. We gingen zelfs voorbij de laatste eilanden van het fjord. 
We vingen leuke gul, maar geen grote. Toen werden we opgeroepen via 27 MC dat er grote koolvis in het fjord 
zat en ze werden gevangen. De grootste vis is een koolvis van 90 cm. Het laatste kwartier van de wedstrijd 
vissen we met de boten naast elkaar en hebben samen afgeteld, 
zodat dit echt het einde was van deze schitterende visvakantie. 
Nadat de winnende boot in alle opzichten juichend binnen kwam 
hebben we ze terecht gefeliciteerd. Toen de vis fileren, en 
direct invriezen omdat we over 2 dagen naar huis zouden gaan. En zo 
hebben we na het eten de prijsuitreiking gedaan en natuurlijk 
nog een feestje gevierd waarbij we de nodige vuurpijltjes hebben 
afgeschoten, en voor diegene die op tijd ging slapen werd in zijn slaap 
nog een beetje ondergekalkt met tipex. De hele camping heeft kunnen 
meegenieten, het is 5 uur geworden. 
  
Koos 
Donderdag 16 juni het is vroeg in ochtend al warm het lijkt wel zuid-Frankrijk, alle mannen komen met rode/ 
bruin verbrande koppen uit bed. Iedereen is vol goede moed voor de laatste visdag, deze dag zal de vis van 
Michel die nog steeds staat overtroffen worden in de boten competitie. Gemotiveerd door de dag van gister 
worden tactieken besproken en de plannen gesmeed, de strijd om de wisseltrofee ligt nog open. De boot van 
Peter doet erg geheimzinnig en tuurt lange tijd over de kaart. 



Ik denk dat het niet mee zal vallen er staat wind uit een ongunstige hoek en later stuiteren we over de golven. 
Dit gaat ons niet lukken voordat we bij de stekken zijn zitten de nieren tussen onze oren en zijn we zeiknat. We 
slaan af richting gullenput en varen in de luwte van de bergen richting open zee. Het optimisme is gedaald, we 
maken wat kleine driftjes en 
vangen wat kleine visjes. Peter zien 
we niet meer, we krijgen ook 
geen contact en vermoeden dat die 
direct naar open zee zijn gegaan. 
We varen wat verder en na een 
vijfde drift krijgt Bart de 
gewenste klap op de hengel. Een 
grote kool trekt zijn pook krom en 
hij land er een van 87 cm over de 
vis van Michel! Ik mag kort 
daarna de hengel horen kreunen 
en weet twee kolen te vangen 
waarvan er een 88 cm meet. Dirk 
en Ed volgen met grote vissen, die 
van Ed is het grootst 90 cm. Allen 
zijn we over de grootste vis heen. 
We bellen Peter met de mobiel 
dat we in een school grote kolen 
zitten, als zij er zijn hebben wij al 14 grote koolvissen in de boot liggen. Peter en co krijgen geen grote vis 
binnen, Michel krijgt er een aan maar die schiet jammer genoeg los. Peter en zijn piraten geven het op en gaan 
verder de zee op. Later varen we naar een geheime stek die de schipper van de kotter hun prijs heeft gegeven. 
Wij pakken toch nog drie grote koolvissen en een paar roodbaarzen van 40 en 45 cm. Als het doodtij is vallen de 
vangsten stil. De wind is geheel gaan liggen, het zonnetje schijnt en we besluiten over te steken naar Abevear. 
Daar vangen we weer mooie gullen, maar niet de meter vis. Peter belt door dat Edwin een kabeljauw van 102 cm 
heeft gevangen. Wij twijfelen zouden ze met de trofee naar huis gaan? We spreken af tot 20.00 uur door te 
vissen. 
Om 19.30 uur besluiten wij Peter en zijn manschappen op te zoeken om het laatste half uurtje gezamenlijk af te 
sluiten. We treffen ze midden op het begin van het fjord. Michel heeft daar twee goede koolvissen gevangen en 
Peter vangt op de finish een leuke koolvis en sluit daarmee Fishing Norway af. Wij tellen de laatste minuut af 10, 
9, 8 … nul en juichen onze boot heeft alle prijzen gewonnen, Ed de grootste met 90 cm, ik de kleinste met 17 
echte cm en weer de dagprijs met een boot vol vis. We staan juichend in de boot en varen al zingend voor de 
laatste keer terug. Voor de laatste keer veel fileren en na een overheerlijke nasi worden bij een biertje de 
prijzen uitgedeeld. Ed krijgt zijn zelf vervaardigde wisseltrofee en ik voor de kleinste vis een schunnig poppetje 
met een vis om zijn geslacht. Er wordt veel plezier gemaakt en flessen ontdaan van hun inhoud. Morgen opruimen 
en naar huis. 
‘s Ochtends is het huisje een zwijnenstal, lege flessen en bakjes salades liggen over de vloer en het stinkt naar 
drank en rook. Ook het huisje beneden stinkt als een grafkelder. 11 dagen vis, zweet en zout eisen hun tol. Bart 
is vannacht bewerkt met tipex, neus, wenkbrauwen en een zonnetje op zijn wangen. Edwin is zijn stem weer 
ergens kwijt geraakt en rond 12.30 uur is iedereen uit bed. 
  
Michel 
Zo nu eerst maar eens een beetje uitslapen, en rustig bijkomen. Daarna alles 
opruimen en het huisje weer een beetje netjes maken, want met 8 man…..! De boot 
weer uit het water gehaald en schoon gemaakt, en voor de laatste keer eten in 
het huisje. Dit werd kroket en patat. We hebben Stöler bedankt en gezegd tot de 
volgende keer. 
We hebben de vis in tempex boxen gedaan en in de boot gelegd. Om 21.15 uur zijn we vertrokken zodat we met 
de laatste pont mee konden. Het regende weer pijpenstelen, maar nu zitten we warm en droog. 
Peter heeft de hele nacht doorgereden en de rest kon in de camper een video bekijken of een kaart spel doen. 
Nu zijn we om 10.15 uur in Oslo aangekomen en moeten daar nu een paar uur wachten voordat we de boot op 
mochten. Daar hebben we ‘s nachts uiteraard nog een feestje gevierd op de partyboot. 's Morgens weer 



aangekomen in Kiel en toen weer snel doorgereden tot over de grens. Eerst even LPG tanken en wat gegeten, 
zodat we het laatste stukje naar huis konden rijden. Hier waren we om 18.00 uur weer thuis, waar iedereen op 
ons stond te wachten, het was tenslotte ook nog vaderdag. Wat mij betreft tot de volgende keer!!!! 
  

  
   
  
  
  
 
 
 
 


