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Spodsbjerg 23 t/m 30 Augustus 2014 

 

___________________________________________ 

Voor de 3e keer dit jaar op vakantie, wat hebben we het eigenlijk slecht 
he.  Wederom naar Spodsbjerg op Langeland,  Deze keer zou ik alleen met Petra 

gaan. 

Vrijdag avond om 22 uur vertrokken , Via de A50 dan hoeven we niet door het 
roergebied in Duitsland, Na een rustige rit met weinig verkeer  rond 7 uur 

aangekomen in Spodsbjerg. 

Een paar minuten later kwam Nicolaï van Ibi al aangereden, nadat hij zijn spullen 
uitgeladen had, kregen we de sleutels van de boot,  We kregen dit keer Boot 35 een 

Limbo 585. 



 

Natuurlijk moest er toen gevist worden. Alvast een paar hoogstnodige spulletjes aan 
boord en varen maar. 

Als eerste gewoon even de stroming peilen een stuk buiten de haven, hmmm... 
weinig stroming dat beloofde niet zo veel goeds, toch maar even een drifje gemaakt 

over een wrakje 

Meteen een leuke aanbeet,  die leverde al meteen de eerste vis van de vakantie op, 
en dat betekende trakteren op gebak.   



 

Deze vakantie gingen we voor 100 % Catch and Release, dus alle vis ging terug het 
water in.  je kunt echter de grotere vissen niet zomaar terug gooien,  je moet ze wel 

even  

de kans geven om wat op krachten te komen door ze langs de boot even vast te 
houden, dan stroomt er weer wat zuurstof door de kieuwen,  De vis geeft dan zelf 

aan wanneer hij weg wil. 

Doe je dit niet zie je sommige vissen ondersteboven naar beneden dwarrelen.  

Een paar uurtjes gevist zo en al een erg leuke start gemaakt met al aardig mooie 
vissen, We hadden een paar stekken gehad van Richard en Ninja, echter we konden 

de vis daar niet vinden,  

waarschijnlijk door het gebrek aan stroming was de vis ook heel passief, ondanks dat 
toch een lekker en goed begin gemaakt,   We zijn toen weer naar de haven gegaan, 

en zijn de sleutel van het huisje op weeste halen 

We hadden huisje G10246 dit keer, we waren wel benieuwd wat we aan zouden 
treffen in het huisje daar de laatste recensies van dit huisje erg slecht waren,   we 

kregen na het betalen van de borg 

meteen de sleutel mee,   echter toen we bij het huisje aankwamen, was  de controle 
ploeg nog niet geweest, wachten dus, na  10 minuten kwam de poets ploeg van 

Novasol aan,  die hebben het huisje nog even onderhanden genomen 



toen mochten we er in,  Gelukkig was het huisje redelijk schoon, en was alle 
verlichting weer werkende, Natuurlijk is het geen 5 sterren huisje, maar daar zijn de 

kosten dan ook na. 

voor een weekje vissen goed zat. 

  

De tweede dag 

Morgens na het ontbijt rustig aan  richting haven, onderweg nog even stoppen bij de 
lokale supermarkt, om de reserve kannen met benzine te vullen, die heb je wel nodig 

als je verder weg wilt varen. 

Daar we de Limbo 585 deze keer hadden en niet de Limbo 699 verbruikten we een 
heel stuk minder benzine, met een liter of 10 kwamen we elke dag wel toe, zelfs als 

we ver achter de groene paal gingen 

Deze dag meteen naar het wrakje,   dat leverde wel een paar visjes op, maar  na een 
iets langere drift een stuk achter het wrak, plots 2 kromme hengels,  

 

snel een waypoint aangemaakt op de Tab die ik bij had,  

met daarop  software van navionics, dan zie je tenminste waar je vaart, en kun je 
plaatsen terug vinden.   deze plaats bleek later  een van de belangrijkste stekken van 

de week te zijn, heel veel vis vingen we hier,  



zo leverde deze eerste drift meteen 2 erg mooie vissen op van  zo'n 80 cm en tussen 
de 4 en 5 kilo zwaar 

 

Wat opviel was dat we erg weinig kleintjes vingen, de meeste waren allemaal boven 
de 50 tot een cm of 85, en ondanks  het ontbreken van stroming vingen we 

regelmatig vis, 

de enige stroming die we hadden kwam door de wind. 

  

Dag 3 

Maandagmorgen nat het dagelijkse ritueel ontbijten, benzine halen, naar de boor, 
weer uitgevaren, direct naar het wrakje, maar de stroming was 0,0  helemaal niets 

meer, 

deze dag hebben we veel gezocht en niet echt gevonden, we zijn tot ver achter de 
groen paal geweest, maar echt vinden dezen we ze niet,  toen maar wat gaan driften 

op platvis 

dat ging wel lekker, regelmatig kwamen er vissen de boot in. mooie schollen, botten 
en scharren.   



 

op de terugweg richting haven toch nog wat gedrift door de geul, en toen toch nog 
aardig wat vis gevangen, geen heel grote, maar gewoon mooie gulletjes van rond de 

50 

 



 Dag 4   

Deze dag wederom naar het wrakje waar weer de nodige mooie vissen van af 
kwamen, daarna meteen doorstomen naar het waypoint achter het wrak, ook daar 

weer vollop vis 

Heerlijk eigenlijk om die vissen meteen weer terug te kunnen zetten, geen zware 
kisten mee sjouwen, geen vis schoonmaken, dat scheelt erg veel tijd op een dag, 

want je bent zo enkele uren aan het fileren als je zo veel vangt.  

Natuurlijk wel van ene man of 10 vragen gehad om vis, maar nee  C&R is  terug 
zetten wat je vangt,  dus alles terug.\ 

Op ene gegeven moment was ik  binnen aan het draaien, vlak voor de boot plots een 
flinke aanbeet,  na een paar korte runs kwam er een enorme geep boven, zo'n grote 

had ik nog nooit gezien, deze had de shat gepakt 

Helaas  ging hij er net voor het binnenhalen van af. dus geen foto. 

Dit zelfde tafereel deed zich overigens ook voor  bij de groene paal.  onder het 
binnendraaien, ene aanbeet, en er weer af, iets verder binnendraaien weer een 

aanbeet,  

en weer er af, Petra was toevallig  net aan het kijken hoe haar chat zwom  een meter 
of 2 diep, toen kreeg zij een flinke ruk op haar hengel, meteen een hoop gespartel 

aan de oppervlakte,  

een grote zeeforel had dus voor al dat tumult gezorgd,  snel de slip wat verder open, 
want het was een erg grote van dik 60 cm,  Na een korte dril schoot hij helaas net 

voor het scheppen er af.  

Dat was wel even een baal momentje hoor..... 

Smiddags, hmm vast  slip gierde lekker , huhm  niet vast voelde duidelijk vis trekken, 
en de slip bleef maar gieren,  dit kon wel eens een heel grote zijn.  voorzichtig het 

gevecht aangegaan,  herhaaldelijk weer een eind lijn van de molen  

af, , maar langzaam aan gaf hij de strijd toch op.  na een poosje, kwam hij een heel 
eind van de boot af boven water, hm hij was minder groot als verwacht maar was 

vals gehaakt, dit 

verklaarde de enorme kracht van deze vis. 



 

  

Dag 5 

ook vandaag weer vollop vis bij onze standaard punten waar we dagelijks als eerste 
op af gingen, die bleven goed vis opleveren, Wat me wel opviel as dat er erg veel 

mensen naar het wrakje gaan,  

maar er totaal langs af gaan, gewoon omdat ze op de verkeerde plek zoeken.   Niet 
erg, de vis bleef mooi voor ons zitten  ;-)  Vandaag erg veel vis  op een stek een stuk 

achter het wrakje,    



 

eigenlijk heel de dag door vis gevangen,   en alles binnen 3 km van de haven dus 
lekker dichtbij. 

  

  

Dag 6 

Zoals elke dag eerst een keer over het wrakje, even bepalen hoe de stroming loopt 
en hoe hard hij is,  en dan zie je regelmatig aardig grote stukken van het wrakje op 

de visvinder voorbij komen 

Ook zie je soms gewoon scholen vis voorbij komen, dat geeft je altijd weer een 
moment van  even extra je best doen, en bijna altijd krijg je wel ene aanbeet op zo'n 

moment.  

Bijna heel onze vakantie heb ik met een 10 cm culprit shad gevist, met een 70 grams 
loodkopje,   dacht dat die 80 gram was, maar doordat ik de kraag er af geknipt had 

was hij nog maar 72 gram. 

Heb eigenlijk al deze dagen goed de boden kunnen halen met dit gewicht, petra viste 
iets zwaarder, die gebruikte een 12,5 cm shat van Peter, met een 120 grams kopje.  

Vandaag weer een dag vol vis, meestal gewoon erg lange drifts gemaakt, gewoon 
omdat je eigenlijk overal wel een visje ving, Wederom aardig wat vis gevangen. 



Begin van de avond nog een keer over de stek die we van Ninja hadden 
gekregen,    dat leverde toch weer een aantal vissen op,  echter achter ons 

Was een bootje met een paar beginnelingen een aardig grote vis aan het drillen, die 
lagen er iets verder in als wij.   de volgende drift zijn we dan ook iets dieper 

begonnen,  na een stuk gedrift te hebben,  

kreeg Petra plots een  aanbeet, en de slip bleef maar gieren, he, dat moet weer een 
mooie zijn,   Na wat geven en nemen van wat lijn, kwam hij toch langzaam naar 

boven,   

bij de boot schepte ik de vis en tilde hem in de boot, Petra zag de vis en  schrok er 
van,  zo'n grote had ze niet verwacht,   hij was 101 cm lang en toen ik hem woog 7,8 

kg zwaar, echter het wegen  ging niet zo lekker, 

staart hing nog op de grond,  ik durfde hem niet hoger op te tillen, bang dat hij er af 
zou vallen, en we wilde die mooie vis wel levend terug zetten.   Na een korte 

reanimatie schoot hij met een flinke staartslag het diepe in, 

met als dank een aardig water ballet over me gooiend.  

 

Natuurlijk na die drift weer wat drifts gemaakt over die plaats, er kwamen nog steeds 
mooie vissen uit, maar niet zo groot meer,  Eigenlijk niet erg hoor, als je ene paar van 

deze achter elkaar moet 

landen,  voel je je armpjes wel.  zeker als het wat harder stroomt.   



  

Dag 7 

En aan al het moois komt weer een einde, deze laatste dag om een uur of 9 weer het 
water op, echter voor vandaag werd er wel regen verwacht, regenpakken aan dus, 

en hup weer naar het wrakje toe 

Daar vingen we echter niet meer als een paar wat kleinere vissen, dus naar plaats 
2,   daar was het echter direct na het ingooien bingo, beide weer met kromme 

hengels,  overigens hadden we dat erg vaak deze vakantie 

  

Deze morgen  vingen we constand vis, en zo goed als alles boven de 70 cm, gewoon 
ongekend, De regen die soms flink naar beneden kwam namen we voor lief,  ik was 

wederom met ene 70 grams kopje begonnen,  

echter het begon steeds harder te stromen, op ene gegeven moment toch maar 
overgestapt op een 120 grams kopje,  tussenmaat had ik niet, ( nu overigens een 

mal aangeschaft van 100 gram ) de 120 gram raakte wel grond, 

 maar je was hem ook erg snel weer kwijt,  en toch bleef de vis maar komen,   je 
voelde helemaal geen bodem meer, maar iets verder weg laten lopen, en je had 

weer een vis. dus waarschijnlijk viste we wel net boven de bodem,  

of de vis kwam omhoog.   in een paar uur weer erg veel vis gevangen, en ergens 
was ik blij dat het Catch and Release was,  moeast er niet aan denken dat ik die vis 

ook nog allemaal schoon moest maken. 



Langzamerhand begon het steeds harder te stromen,  zag op m'n gps al 6 km/uur 
driftsnelheid staan,    en we gingen steeds minder vangen,   tijd om weer eens 

ergens anders te proberen, 

Voor de haven nog ene paar drifts gemaakt, maar het stroomde te hard, er kwam 
geen vis meer uit. 

Ondertussen had de klok ook niet stilgestaan, en moest er weer gepoetst worden, de 
boot moet je natuurlijk schoon inleveren,  

Na het inleveren van boot , afscheid genomen van Nicolai , en terug gereden naar 
het huisje,  daar moest ook nog opgeruimd worden, spullen weer inladen en balen 

dat het voorbij was. 

Zaterdag smorgens om 5:30 aangereden richting Rudkobing om de sleutel weer in te 
leveren,  helaas lag de weg daar open,  en werd het lopen,   de verdere terugweg 

verliep erg gladjes zonder noemenswaardige drukte, 

 en we waren dus vooraan in de middag weer thuis.  

Inmiddels zijn de vakanties voor juni en augustus 2015 alweer geboekt, en kan het 
aftellen weer beginnen.   

   

   

Johan en Petra  

  

  

Eerste maal Langeland Mei 2014 

  

Na veel zorgvuldige voorbereiding, oneindig veel vragen stellen, twijfelen, meer 
vragen stellen  aan iedereen die maar raad wilde geven, uiteindelijk vertrokken om 2 

uur s ’nachts op 16 mei . 

Voorzien van 1 kg mooie zagers en 1 kg mesheften van Brouwers Hengelsport 
Bergen op Zoom. 

De reis verliep voorspoedig, geen enkel oponthoud, de weersverwachting was 
uitstekend en door de vele verhalen en foto’s de verwachtingen heel erg hoog 

gespannen, misschien wel te hoog. 

http://www.mbrouwershengelsport.nl/


Om half 11.30 uur arriveerden we bij de winkel van Torben Hansen, de verhuurder 
van ons huisje. De ontvangst was hartelijk. We kregen de sleutel mee en vetrokken 

richting ons onderkomen voor de komende week. 

 

Zo op het eerste gezicht een leuk huisje, alleen het mooie balkon wat op de foto te 
zien is, is ook alleen maar op de foto te zien, dus geen uitzicht op zee. Er zijn ergere 

dingen. 
Het weer was geweldig,  'n beetje wind NO , maar veel zon en 'n lekker 

temperatuurtje. 
Ingekwartierd en terug om de sleutel van de boot in ontvangst te nemen. 

Daarna naar de haven om kennis te maken met Jimmy. Men had ons gewaarschuwd 
voor deze norse man, maar niets was minder waar. Gewoon n aardige vent , 

behulpzaam en vriendelijk. 

Het bootje lijkt goed, n 25 pk motor er op en perfect voor 2 personen. Achteraf blij dat 
mn maat niet mee is gegaan, voor 4 personen was dit bootje echt te klein geweest. 

Tenminste met de rotzooi die wij allemaal mee slepen. 

http://www.thf.dk/


 

 

Dr moest en zou vis gevangen worden, aan t materiaal kon t niet liggen, Ik had meer 
lood bij me dan er op een gemiddelde kerk  aanwezig was en shads genoeg om de 

badkuip te dempen. 
Onderlijnen genoeg, allemaal zelf gemaakt en allemaal geen mieter waard blijkt later, 

te lange zijlijnen zodat de hele zooi in elkaar zit etc, moet nog veel leren. 

Besloten werd om de dag door te brengen met n beetje sightseeing, wat een 
geweldig mooi eiland is dit. Wat een rust en wat een wildlife. 



 

 

 

’s Avonds even van de kant geprobeerd bij het huisje in Bukkemose, links van de 
trailerhelling….geen stootje gezien.  



 

Op zondag op tijd uit bed, ontbijt maken, broodjes en koffie mee en op weg naar 
Bagenkop. 

Op aanraden van Jimmy linksaf de haven uit , voorbij Gulstav Klint richting 
Keldsnor.  Daar, tussen de 10 en 15 meter moest het gebeuren. En het gebeurde. 
Veel gul, we hebben ze niet geteld maar als ik zeg 50 stuks ben ik erg bescheiden. 

Alles aan de shad en driftend van 8 naar n meter of 16. 

De wind was straf en NO dus niet echt lekker. We hebben de vis niet op gemeten 
maar de grootste was zeker niet groter dan n centimeter of 25. Dieper geprobeerd, 

helemaal geen beet meer. 

We hebben nog n tijdje rondgedreven maar het was niet echt super. Onkunde 
speelde me hier ook parten. Ik wist niet goed de dieptemeter te bedienen, kon de 

bodemstructuur niet vinden  en dus was t maar 'n beetje proberen.   

Na 'n lekker aantal uurtjes op te water besloten om de wal op te zoeken. Marjo 
voelde zich niet helemaal super door de sterke stroming en wind. De rest van de dag 

lekker relaxed doorgebracht rondom t huisje en met koken. 

Maandag wederom op tijd uit bed, het weer zag er beter uit. Weer n mager zonnetje 
en ZW wind. 

Aan Jimmy wederom uitleg gevraagd mbt de dieptemeter en weer richting 
Keldsnor.  Zo ongeveer hetzelfde verhaal. Veel gul maar heel erg klein. Op n 

gegeven moment n flinke klap op de hengel van Marjo. Ze haalt een mooie gul naar 
boven van 48 cm. De stelregel 50 – 80 geldt ook voor ons dus hij zwemt weer. Marjo 

vangt er nog een van 49 en ook deze is weer terug naar zn natuurlijke element. 



Ik vermoed dat de betere gulstekken toch richting Spodsbjerg liggen en dat was voor 
ons te ver varen, zeker met 25 pk 

We gaan na n aantal uren weer terug naar de haven. De wind, stroomrichting en 
golven werken niet echt mee aan de gesteldheid van Marjo. Geeft niets, tis vakantie 

en dr is erg veel moois te zien op het eiland. 

 

 

We besluiten om de gul de gul te laten en de platvis te gaan bejagen. Dus de 
dinsdag wordt platvisdag.   Maakt niet uit wat voor vis, als tie maar plat is. 
We krijgen goede stekinformatie van Morten Jans van Haus und Boot. 

http://hausundboot.dk/page_hausundboot_cham_start.php


Haven uit, rechts aanhouden voorbij de watertoren,  tot aan n spierwit strand. Daar 
vanaf 5 meter driftend naar 15 meter. Zo gezegd zo gedaan. 

Al snel hadden we de platvis gevonden op n meter of 8. Onderlijn rijkelijk voorzien 
van kralen, gekocht bij Torben en Morten en de plomp in. 

Een super mooi weertje, veel zon, veel vis maar ook n flinke stroming. 

Bot en schar kwam rijkelijk naar boven, vele tussen 35 en 45 cm. Nu zijn we fervente 
vis eters dus de grote zijn meegegaan voor n paar overnachtingen in de vriezer. 

Kleintjes hebben we niet echt veel gevangen, het meeste zat boven de 30 cm, de 
door ons vastgestelde minimum maat. 

 



 

  

Het aas was super. Wat me opviel, aan de mesheften werd niets gevangen, alleen 
op de zager. 

We hebben gevist tot 17.00 uur en vonden t toen welletjes. Terug naar het huisje en 
n lekker visje gebakken. 

Woensdag een stevig windje, wederom sterke stroming maar toch maar terug naar 
de platvisstek. Een herhaling van de dag ervoor alleen lag de vis nu dieper, alles op 
14 meter gevangen. Pas later op de dag trok de vis op t ondiepe, 6 meter. Nog meer 

vis is boven gekomen als dinsdag met botten van 44 cm, soms doubletten. Dan 
hangt er toch wel wat aan je gevlochten lijntje van 0, 10. Alles weer gevangen op n 

onderlijn met 2 afhouders en veel kralen en bling. 



 



 

Gevist tot n uur of 3, toen weer de haven opgezocht. Vis schoonmaken en de vriezer 
in. 

Donderdag  wederom n mooie dag maar veel wind. Schuimkoppen op t water te zien 
en de weersverwachting gaf windkracht 6 af in de loop van de dag. 

Toch het water op gegaan maar na een uur of anderhalf vond ik t niet verstandig 
meer om op t water te blijven en met mij vele anderen.  Een grote schar kreeg zn 

vrijheid terug en de haven maar weer opgezocht. 

Terug in het huisje lag er n briefje op tafel, de waterleiding was gesprongen, of we de 
hoofdkraan dicht wilde laten en alleen water wilde pakken als t hoognodig was. Dat 
hebben we gedaan. Gemakkelijk is t niet. Je weet was hoe belangrijk water is, en 

hoe vaak je t gebruikt als je steeds de hoofdkraan open en dicht moet doen. 

De rest van de dag besteed aan bezichtigen van de haventjes op Langeland. Het 
centrum van Rudkobing en n bezoek aan MC Kafe. N pilsje gedronken bij n aardige 

man. Half Schot en half Deen. 



 

Van deze man een uitnodiging gekregen om het reewild te bejagen, een uitnodiging 
waar ik een volgend keer graag gebruik van ga maken. Op het eiland zit reewild 

genoeg. Evenals Damwild en vossen. Wat is Langeland een mooi eiland en wat is er 
veel te zien. 

Vrijdag. Donkere wolken voorspellen niet veel goeds. N NO wind ook niet dus we 
besluiten aan wal te blijven. Nogmaals t eiland op. De kantstekken bezoeken die 

Willie Gryp beschrijft op de site. 

Op Fredmose n mooie stek gevonden richting het bos. Gaan we zeker eens 
proberen. De zandplaten vlak onder de kust. 

Het regent inmiddels pijpestelen en we besluiten om eerder terug te gaan naar 
Nederland. 

We maken het huisje schoon, rekenen af op het kantoor bij Torben en om 15.00 uur 
rijden we richting Nederland. Na nog een uur oponthoud bij de Elbetunnel zijn we om 

23.00 uur in Nederland. 

We kunnen terug kijken op een mooie week op een geweldig mooi eiland. We gaan 
zeker terug maar dan toch voor 2 weken. 

Bedankt Johan, Willy, Sytse,  Kees, Eurovissers en  Leonard voor alle goede raad en 
Peter Gerits voor het materiaal. 

Johan #1313 & Marjo #1376 

 



 

Spodsbjerg Mei 2014 

The invasion 

 

Onze boot van Ibi boot nr 40  Limbo 699 

Vrijdag om 22,15 vertrokken vanuit Eindhoven voor een langverwachte vakantie in 
Denemarken, via de Facebook groep Langelandvissers zouden veel vissers de 

zelfde week naar Langeland komen, een ware Nederlandse invasie dus,  De 
heenreis verliep wel heel erg rustig, bijna geen verkeer op de weg, af en toe een 
enkele vrachtwagen, ook bij de bekende knelpunten geen enkele drukte gezien. 

Blijkbaar hat wel iemand onze invasie plannen doorgegeven , want in Duitsland een 
stukje voor de Deense grens was. Plots de snelweg afgesloten, een politiefuik, alle 

verkeer moest de parkeerplaats op. Gelukkig mochten we na een paar vraagjes waar 
de reis naar toe ging weer doorrijden, bij een stop een stuk verder kwamen we een 
paar Nederlanders tegen met een boot, die onderweg waren naar Zweden en hun 
waren ook gecontroleerd, maar die hadden controle gehad op drugs en alcohol, 

maar goed dat spul gaat ook niet samen met verkeer. 



Omstreeks half 8 kwamen we in de haven van Spodsbjerg aan, meteen de boot bij 
Nicolai in ontvangst genomen, wat spullen er op en wegwezen, gewoon niet moeilijk 
beetje links van de haven tussen de rode en groene tonnen, De eer van de eerste vis 

van de vakantie viel dit keer op Petra, die uiteraard als traditie ook op gebak moet 
trakteren,  zo een tijdje wat gevist, en allemaal wat vis gevangen, naar de kant, terug 

naar Rudkobing voor de sleutel van het huisje, om 12 uur waren we in het kantoor 
van Novasol, daar kregen we echter te horen dat ze van de eigenaar van het huisje 
niet eerder als 3 uur de sleutel mochten overhandigen,  dan maar weer terug naar 

Spodsbjerg, Omdat ik aas van John bij me had daar maar eerst naar toe gereden, en 
daar een bakkie koffie gedronken. 

 

Ons onderkomen voor deze week 

Avonds zouden wij een Tarbot clinick krijgen. In de haven, was bere gezellig, daarna 
naar het strand om het geleerd in praktijk te brengen, de belangrijke badkuipen 
vonden we eigenlijk aleen op het droge strand, en de gepen waren erg lastig 

vandaag,  een van de gepen een mooi exemplaar met adhd of parkinson wist Kees 
Michielsen aan te vallen,  Weer erg gezellig geweest die eerste dag in Spodsbjerg,   
avonds ben je dan wel erg moe van een dagje vissen en een nachtje autorijden, en 

na zo,n 38 uur eindelijk oogjes dicht en snaveltje toe. ZZZZZzzzzzzzzzzzzzz 

  

Zondag 11 Mei 

Vandaag behoorlijk veel wind, en af en toe een bui, even afwachten nog of we uit 
kunnen varen, mischien op platvis. 

Nee toch veel te veel wind om uit te varen, sommige deden dat wel in soms erg 
kleine bootjes, we zagen dan sommige ook meteen weer omdraaien nadat ze de 
haven verlaten hadden,  we hebben toen maar ergens een plaatsje aan het water 
gezocht waar we wat beschut stonden,  eenmaal ingegooid bleek het een toch wel 

prima stekkie te zijn, Jolanda had na 5 minuten meteen 3 mooie grote botten te 



pakken. En we zaten heerlijk uit de wind in het zonnetje,  Het leek hier wel een 
botten ballet, keer op keer kwamen er 1 of meerdere botten naar boven,   

      

 



vaak stond je hengel al weer te trekken voordat je hem tegen de standaard had 
geplaatst.   Mooie stek dus als we niet uit kunnen varen. Vissen moest je daar wel in 

de badkuip, verder ingooien resulteerde in verloren tijd zonder vis.  

        

 



   

Maandag 12 Mei 

Vandaag nog steeds een aardig windje, wel droog, waarschijnlijk kunnen we van 
middag weer het water op, de wind draait dan naar het westen.  Om een uur of 12 

toch maar uitgevaren, eerst even bij het geultje geprobeerd, maar daar was het niet 
veel, en er stond zeker 1,5 meter golf, dat viste niet echt lekker, gelukkig viel de 

stroming wel mee, 1,6 km uur volgens gps. Toen maar richting groene paal, daar in 
de buurt een mooie plek gevonden, die vanaf vandaag een speciale betekenis heeft. 
Meteen naar de eerste inworp, meerdere hengels krom, heerlijk is dat, gewoon erg 

mooie moddervette vissen tot 75 cm hadden we, een aardig bakkie vis dus. 

  



        

 

 Heerlijk gevist weer, daarna weer even wat driftend op platvis gevist, en meteen voel 
je ze rukken. Erg leuke sport aan een licht hengeltje. Alleen hoe dieper het water hoe 
meer rondvis.  Morgen weer het water op, kijken of we weer zo,n mooi vissen kunnen 

vangen als vandaag, weer westen wind, dus uitvaren gaat dan wel. 



  

Dinsdag 13 Mei 

Vandaag een moeilijke dag om vis te vangen, diverse plaatsen geprobeerd, zag heel 
veel bootjes constant zoeken,  wel wat kleinere gulletjes gevangen, maar geen die 

aan onze minimum van 50 kwam, dus alles retour bodem, later wat aan de kant gaan 
driften, maar zelfs de platvis wilde niet echt gul bijten, wel wat botten en scharretjes,  

dreef je iets dieper dan werden het kleine gulletjes. Ook leuk aan een heel licht 
hengeltje. Zo toch nog aardig wat vis bij elkaar gesprokkeld.  

S'avonds. is er natuurlijk anno 2014 het digitale uurtje, n moeten zowel de mail als de 
sociaal media gecheckt worden.  

  

  

Woensdag 14 Mei 

Vandaag toch behoorlijk veel wind, dus maar gekozen voor een plaatsje voor het 
bos, op 12 meter geankerd, en het ging eigenlijk meteen los, gewoon constant 

doubletjes en tripletjes, en van alles door elkaar, Schol, Bot, Schar, Wijting, Guletjes, 
Puitaaltjes ,Zeedonderpadjes, Geep, voor elk wat wils dus,  Daar vissend erg veel vis 

gevangen, en alles weer laten zwemmen,  



  

we vingen zo veel dat het aardig op werken ging lijken, en een triplet Botten van 30 
en 40 plus, is aardig zwaar om naar boven te draaien.  Ik had een Botlepeltje,  met 
een lijn er aan van zo,n 50 cm, met een hoop kralen er op, voorzien van een stripje 
Wijting, na een minuut of 5, een beet er op,  wat er toen hoven kwam leek wel een 

klein zeemonstertje,  een moddervette zeedonderpad van wel 35 cm,  wat een 
beesten zijn dat zeg,  we hadden er een stuk of 10, maar zo,n grote als deze had ik 

nog nooit gezien,  helaas heb ik de vis wel gemeten, maar niet gewogen.  Dit had wel 
eens een nieuw europees record kunnen zijn. Het rare is dat de Nederlandse en 

wereld records op zowel cm als gewichtsklasse gaan, maar europees alleen maar op 
gewicht. En op de wereld lijst komt de zeedonderpad niet voor. 



 

Op deze woensdagavond hadden we met een hoop langelandvissers afgesproken in 
de haven om het een en ander te vieren, Hoewel de opkomst wel wat tegen viel was 
het toch super gezellig. maar wel erg fris savonds buiten,  Gelukkig brengt een visjas 

dan uitkomst. 

Donderdag 15 Mei 

Vandaag zou de wind helemaal gaan liggen en mooi weer worden, dus betijds bedje 
uit, en het water op, de wind was inderdaad weg, maar de stroming dus ook,  met 
een stroming van bijna 0, was de vis niet erg actief,  veel zoeken, maar weinig vis 

helaas,  ook de platvis wilde niet echt bijten,  om een uur of 3 het water af,  en na het 
eten rond 18 uur nog maar even terug gegaan, het was toen erg mooi weer, en 

compleet windstil,  even in de buurt van de haven tussen de groene en rode boei 
geprobeerd, maar nog steeds geen stroming in het water, en meer als wat kleinere 

gulletjes kwamen er niet naar boven, wel moest je weer erg oppassen voor de netten 
die er lagen.  Dam maar weer een anker sessie,  eenmaal voor anker bleek daar wel 

een behoorlijke stroming te staan, vreemd eigenlijk ,ook nu was het minder als de 
dag ervoor, maar haalden toch genoeg vis naar boven, regelmatig doubletjes schar, 
ook de geep was aanwezig, en zorgde voor leuke aanbeten op een lepeltje, alleen 

constant gingen ze er af, toen toch maar weer zo,n verlengstangetje tussen het 
dregje en het lepeltje gezet, en jawel hoor, meteen, had je ze wel te pakken, mooie 
vis die gepen, zeker als het zo zonnig is en het water spiegelglad is,  meteen als het 

lepeltje het water raakte, sprong er wel een geep omhoog. Zo rond 9 uur de dag 
afgesloten. 



 

Vrijdag 16 Mei 

vandaag dus helaas weer de laatste dag, We zijn begonnen  links van de haven 
tussen de eerste boeien, daar wat drifts gemaakt. maar helaas viel het niet mee om 
de  gul te vindebn, wel een aantal kleintjes maar geen pan vis, Pan vis is bij ons gul 
die minimaal 48 cm is.  als meetlat gebruiken wij de middelkast van een limbo 699, 

die kast is 48 cm breed. is de vis net zo breed of groter dan mag hij mee.   Wat 
scholletjes nemen we wel mee, maar andere platvis als Bot en Schar gaan gewoon 
lekker terug het water in.  Al driftend bijna bij de Bermuda aangekomen, maar geen 
noemenswaardige vangsten meer, dan maar even het anker uit langs de kant, en 

nog wat platvis proberen te vangen,  dat ging nog aardig er kwam nog genoeg 
omhoog, en ondertussen de boot wat schoon gemaakt. tot het onherroepelijke tijdstip 

om terug te keren naar de haven en de boot weer in te leveren bij Ibi. 

  

Onderweg naar de haven kwamen Kees en Ingrid nog even voorbij gevaren. ook 
voor hun zat de vakantie er weer op. Ingrid heeft nog wel ene paar mooie foto's van 

ons gemaakt. 



Vrijdag avond het huisje wat gepoetst en opgeruimd,  auto alvast weer ingeladen 
zover het ging,  en toen op tijd gaan slapen, nachts om 03 uur zouden we opstaan, 
en dan na het ontbijt gaan rijden, 04:15 zijn we aangereden richting Rudkobing om 
de sleutel weer in te leveren, toen het eerste stuk. aan een stuk doorgereden om zo 
op tijd bij de elbe tunnel te zijn, er werden helaas weer volop files verwacht, er waren 

2 van de 4 tunnelbuizen afgesloten,  Gelukkig  zonder enig file leed weer in 
Nederland aan gekomen..... 

  

Zondag 18 Mei 

Zoals elke vakantie sluiten we de week af met een etentje, ook dit keer was de Wok 
in Eindhoven weer het doel. Natuurlijk weer veeel en veel te veel gegeten, echte 

Brabanders he. al you cam eat, dan ook al you can eat ook.  

  

Nu kan het aftellen weer beginnen, over 98 dagen 23-8 tot 30-8 wederom een 
vakantie in Spodsbjerg. 

  

Johan, Petra, Theo en Jolanda 



 

op zaterdag 26 april vertrokken naar denemarken langeland  

 
zaterdag echter een verkening dag genomen en het eiland eens gaan verkennen, op 

zondag onze eerste dag vissen op de boot ( de berenboot ) zoals ze in nederland 
hem noemen .  

 

mooi weer redelijk wat golven dus wat moesten we verwachten was ook ons eerste 
maal dat we naar daar gingen .  

na onze eerste drift ( bermuda driehoek)zeker niet slecht 12 stuks waarvan 2 boven 
de 50 kortom bij het binnen varen ...al onze vis geteld dat we bij hadden gehouden 
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 stuks allen boven de 45 cm zeker 60 tal kleine gul terug gezet allen beneden de 40 
cm dus echt wel veel kleine vis aanwezig .  

maandag 28 april andere richting uitgevaren eerste drift aan gele paal tussen de 
beplanting 2 mooie 1 van 55 

 cm en ene van 67 cm de volgende 2 uur geen aanbeet gezien maar verlegd naar de 
groene paal daar onze drift genomen  

enkel kleine gul allen benden de 40 cm zoveel als je wou vaarde binnen 34 stuks 
boven 45 cm en een 50 tal terug 

 gezet allen te klein dinsdag 29 april terug naar onze beren boot hahahhaha ik dacht 
effen iets aan de schipper vragen en ja de schipper luisterde 

 dus wij naar de geul aan de groene paal na onze eerste drift een paar mooie allen 
boven de 



 50 na 3 uur vissen viel de beet eruit en maar eens gaan verleggen voor een 
volgende drift hier bleef het enkel bij voor de mooie gullen 

 enkel allemaal klein beneden de 40 cm was spijtig want wouden woensdag ook nog 
met de boot gaan 

 maar wij haden maar 3 dagen deze boot dus wij naar bangekop gereden en daar 
nog een boot kunnen huren was leuk 

 ( bootje van de maker van alle kan fiske) goede uitleg gekregen merci hiervoor na 10 
min varen eerste worp gedaan 

 aan de punt van het eiland op 12 meter diepte 100 meter van de fuik en ja hoor de 
ene mooie na de andere en dit bleef heel de dag maar doorgaan  

bij het binnen varen de vis geteld 46 boven de 45 cm en 14 ondermaatse terug gezet 
. dit 

 

 was wel een mooie ervaring en zal volgend jaar weer naar daar keren ho ja Johan 
Eurovisser (Johan#1207) merci voor de uitleg over die bijvangers hebben echt 

prachtig werk verricht . 

 en zeker merci aan allen personen hier op de site om meer uitleg te 

 geven over het vissen daar groetjes bob ho ja hebben ook al geep gevangen. 

Bob Marien. 



 



 

 
 
  
 
  



 

 
 

 

 

 

 

Vakantieverslag Peter Schuurbiers Denemarken 2013 

  

Zaterdagochtend 02-11, 

 

om 03.30u ben ik bij mijn erg goede makker Frank, uit Essen(België), na weken van goede 
voorbereiding en aas verzorging. We gaan een gevarieerde visserij te gemoed, zeeforel en al de 

andere vis, die vanaf de kant te vangen is. 



 

 De nodige informatie op gevraagd bij onze oude vriend Leonard Muys, die ons in 2006 een 
onvergetelijke ochtend als gids op Langeland, bezorgde door ons Zeeforel te laten vangen, een virus 

dat er bij Frank nooit meer is uit gegaan, hij gaat jaarlijks een of twee maal naar Funen om de Zeeforel 
te belagen, maar goed, over naar onze trip! Om goed 03.30u rijden we weg, tijdens de stortregen, die 

tot in Denemarken zou aanhouden, deze maal voor mij anders, omdat ik normaal altijd bij de 
benzinepomp stop voor een bakje leut en een broodje, ditmaal nemen we zelf koffie mee en wat te 
eten, dit is zo goed bevallen, dat ik dit voortaan altijd doe! Gewoon even een sanitaire stop en af en 

toe een bakje op de parking en voor de rest rijden. 

 

 We zijn dan ook al rond 11 uur aan de brug van Middelfart, waar de weg werkzaamheden nog steeds, 
zoals ook in mei, in volle gang zijn!Na nog even op het strand gekeken te hebben, zijn we rond 12.30u 

bij ons huisje en het is droog, eindelijk! 



 

Dit huis beschikt over een kastje met code, waar de sleutel inzit, dus aankomst 16.00u is niet van 
toepassing. De spulletjes uitgeladen, een bakje verse koffie gezet en wat gegeten en dan het 

belangrijkste, de koelkast vullen. Er is rondom een overkapping en een schuur voor de visspullen, de 
overdekte terrasjes zijn erg gemakkelijk om de kleding te drogen. We mogen natuurlijk geen honger 
en dorst leiden! Terwijl we de voorraad voor de gehele week installeren, komt de eigenaar nog even 

checken of alles naar wens gaat en we krijgen nog een paar blikken bier van hem 

.  

Het huis is meer dan compleet, ook een lekkere allesbrander erin en hout in de schuur, voor een 
kleine betaling. Dan een dronk op de vakantie met mijn makker. Daarna gaan we vissen, frank gaat 
met de vliegenlat het strand afstruinen en ik neem plaats op een steigertje vlak voor het huis. Als ik 

ben geïnstalleerd, ben ik verbaast over de helderheid van het water, op 2 meter diepte zie ik de 
bodem en zie vele stenen met aangroeiingen, waarvan ik bang ben, dat je veel vast zult zitten. Al erg 
snel een overduidelijke beet, aan mijn linker en hij komt gelukkig los en het eerste gulletje is een feit, 

een goede 40 cm. 



 

Wat een begin van de vakantie! Het begint dan al te schemeren en de aanbeten volgen zich snel op, 
maar vele missers en pap gulletjes, maar dan toch weer een mooie schar en een gul achter elkaar, als 

het donker is. Dan komt Frank terug, zonder aanbeet gehad te hebben en aangezien het in het 
pikkedonker allemaal gulletjes van maximaal 20 cm zijn ruim ik ook op en gaan we van de avond 

genieten. We hebben een weekmenu samen gesteld en vandaag staat er halve haan met gebakken 
aardappels en sla op het menu, door de chef bereid en tevens krijg ik een nieuwe bijnaam, Onno 

Zelaar. Maar het fornuis doet raar, net of er sluiting in zit, dus dat schiet niet op. Even bellen naar de 
hotline van Novasol.We sluiten de avond af met nog een blikje bier voor het slapengaan. Morgen 

worden er heel grote vissen gevangen en we gaan dromen. 

 

Dag 2, zondag: We(ik) zijn voor 7 uur wakker en maken de plannen voor vandaag, eerst op de steiger 
voor het huis en in de namiddag met de auto, naar een andere plaats om de zeeforel te belagen en 
vanavond Frites, zelf gebakken door Frank en hij heeft zijn frites pan nog getest thuis, nadat hij de 
laatste keer niets meer deed, tijdens zijn vakantie met Cis Polis op Funen. Dus dat zit wel snor! We 



nemen een kannetje koffie mee en nemen elk op een steiger plaats, die een 50 meter uit elkaar staan. 
Frank is het werpen met zijn lange hengel nog niet verleerd, ook al is het jaren geleden, hij heeft er 
weer zin in! We staan een uur of 3, met tussendoor plensbuien en totaal geen beet, zou de vis het 

alleen tegen het donker doen, hier? We stoppen met de middag voor een lekkere lunch, die bestaat 
uit afbakbrood met gekruid spek, door mij gebakken. Na de lunch maken we de spinhengels klaar voor 

gebruik en weg zijn we. Als we op de locatie komen met de auto, struinen we de kant af en Frank 
vertelt, hoe de bodem gesteldheid overal is, het best is wierbeden en luipaardgrond, als we dan bij 

een stukje komen, waar het diep is onder de kant, heeft Frank ineens beet, een meter uit de kant, dat 
is verschieten, maar hij heeft hem. 

 

Na de foto, mag hij weer zwemmen, hij was ruim 35 cm, dus ondermaats. Dan ineens, voor we er erg 
in hebben, een stortbui, met een storm over ons heen, maar we staan 100 meter van een klif af en we 
kunnen onder de steile wand schuilen, gelukkig, want bij zulke wind blijf je niet overeind! Als de storm 
na ruim een half uur over is, struinen we terug naar de auto, een paar km lopen, onderweg smijten we 

nog wat en ik krijg van Frank de tobylepel, koper-rood, waar hij zijn forel aan had en als we op 
dezelfde plaats zijn, gooi ik zo ver ik kan en klats, beet en ik vang een nog kleiner forelletje dan Frank. 
Ik ben erg gelukkig met de vangst, maar hij mag ook weer zwemmen en wat doet dit goed, als je zo'n 

beestje weg ziet schieten na vrijlating. Nog een uurtje gesmeten en dan houden we het voor gezien en 
op de terugweg, naar de auto, ben ik al aan het dromen, van de Hollandse frietjes, gebakken door een 

Belg, hhmmm. Bij terugkomst is de eigenaar juist het fornuis aan het repareren en dan doet hij het 
weer, wat een service! We hangen onze natte pakken onder het afdak en maken de allesbrander aan. 
Frank gaat naar de schuur om de fritespan aan te zetten en na verloop van tijd, roept hij mij erbij, om 
te vragen dat het normaal is dat er 2 verschillende lampjes branden en telkens uitgaan? Blijkt hij toch 
kaduuk te zijn, weg droom! Gelukkig doet het fornuis het weer, dus maar gebakken aardappelen met 

een schnitzel! Na het eten, een paar uurtjes aan de tv gezeten, naar BVN gekeken, die ook in 
Denemarken op elke schotel zit. Een paar biertjes nuttigen en weer naar de koffer, want morgen gaan 
we in een haven van Svendborg vissen, waar ik via Kees Michielsen van Zeevissen in Langenland het 
mailadres van Rob van Bilsen heb gekregen en zo kom ik aan de info over de stek, helemaal top Kees 

en Rob! 

http://www.zeevissenlangeland.nl/page/home/


 

Dag 3, Maandag: Weer lekker bijtijds uit bed, een ontbijtje wat elke dag bestaat uit 2 gebakken eieren 
met ontbijtspek. Na het ontbijt gaan we in de stromende regen, richting Svendborg en als we er 

arriveren, is het even zoeken, maar niet lang, een schitterend visplekje, maar we kunnen niet gaan 
staan waar we willen, omdat daar de wind pal op staat, dus aan de achterkant waar we een beetje uit 
de wind en regen staan. We staan te kijken van de grote slierten drijfvuil en als ik mijn eerste hengel 

binnendraai, zit er behoorlijk veel troep aan, maar de 2e krijgt overduidelijke gul klappen en voelt goed 
aan, maar dat kan ook niet anders met zoveel groen, maar de eerste leuke gul is binnen.We zijn er blij 
mee, maar eigenlijk valt er niet te vissen met dit groen en Frank vangt de ene na de andere papgul.Na 
een paar uur besluiten we op te ruimen en ik vang nog gauw tussen het vele groen, een mooie rode 
gul, die zo te zien tussen het kelp leeft! We rijden weer naar Tarup en genieten van onze koffie met 

een lunch. Dan op ons gemak de spinhengels weer klaar gezet en gewoon aan Tarup strand 
geprobeerd, maar na een middag vissen, hebben we beiden niet meer dan een volger gehad. De 

avond brengen we gezellig door aan de keukentafel, pratend en dromend over de grote vissen die we 
morgenochtend aan Nyborg gaan vangen. 

 



Dag 4, dinsdag: Als ik opsta, ligt Frank nog te pitten, maar als hij hoort, lang zal tie leven, is hij zo 
wakker, Frank is vandaag 51 geworden!Hij zet een flesje Proseco koud voor in de avond, we halen het 
gehakt uit de vriezer, voor de spaghetti en smeren wat brood om mee te nemen naar Nyborg en een 
kannetje koffie. Om een uur of 9 zijn we aan Nyborg en parkeren de auto, net als de laatste keer, in 
2005, voor het cususcenter en genieten in het voorbij gaan, van de jonge Deense dames, die buiten 
staan te kletsen. Bij aankomst op de visstek staan er enkele auto's, terwijl er een duidelijk bord staat, 

verboden voor voertuigen. Het is gelukkig droog en onze favoriete stek is vrij en al snel zijn we aan het 
vissen en Frank, die links van mij staat, heeft op beide hengels beet en als hij gaat draaien, vangt hij 

een doublet maatse schol. 

 

Ik vang een bot, maar die mogen weer zwemmen. Dit was maar een blij makertje voor mij, want 
daarna blijft het stil aan mijn hengels en Frank vangt de ene dikke schol en dikke schar na de andere, 
schar van tegen de 35 en schollen erover!Dus ik ga eens te rade bij Frank, wat ik verkeerd doe en dat 

helpt, ik vang een knijtert van een schar. Er staat een felle stroming naar rechts, dus we gaan het 
anders doen, ik werp wat verder dan Frank en gooi gewoon over zijn lijnen heen, zonder ankers en 

dan drijven ze er toch over en dan is het ineens bingo aan mijn kant. Grote schar, bot en schol, enkel 
of in doublet. Frank vangt ook nog zijn visje, maar niet meer als in het begin. We hebben vandaag 

prachtig weer en op afstand, ongeveer boven onze woning aan Tarup, zien we het stortregenen. Maar 
het komt verdacht dichtbij en we besluiten op te ruimen en nog wat te gaan struinen met de 

spinhengel. Mijn laatste hengel draait wel heel zwaar en ik vang een triplet, van ver weg! 2 dikke 
schollen en een maats gulletje, als afsluiter. We hebben toch een leuk emmertje schol en schar, op 

een kleine 3 uurtjes tijd. Als we in de auto zitten, houden we het niet droog, het staat te plenzen, niet 
normaal meer, we eten in de auto onze boterhammen op, zodat we bij het huisje direct met de 

spinhengel weg kunnen. De uitrusting omgeruild, weer in de auto, naar een andere stek. Ik vang niets 
en Frank vangt een net ondermaatse aan een garnaal onder de subrilino. Bij het huisje maken we de 
platvis en het gulletje gauw schoon, aan de schoonmaakruimte buiten.  Daarna gaan we Frank zijn 

verjaardag vieren, met een biertje, wijntje en een aperitiefje. 



 

 We liggen vroeg in onze koffer en morgen gaan we terug naar Nyborg met de auto erop!  Dag 4, 
Woensdag: Vandaag vertrekken we na alweer een stevig ontbijt naar Nyborg en gaan we er voor een 
uurtje of 3 met de auto op, maar er staat al een Deen op de plaats, dus we gaan er naast staan. Het 
blijkt een erg vriendelijke man, die goed Engels spreekt en hij heeft in Nederland gewerkt, dus erg 

gezellig om samen mee te vissen! Het regent constant een beetje, dus goed dat we in de achterklep 
uit de wind kunnen zitten. Het vissen gaat erg wisselend, dan weer niets, dan weer een hoop achter 
elkaar, maar we vangen toch een leuke partij. Frank vangt zijn eerste triplet vandaag en voor de rest 

erg mooie schollen en scharren. Ook de Deen vangt zijn visjes en het valt op dat hij nooit 
ondermaatse vangt, waarschijnlijk de haakgrootte? Als we rond de middag stoppen, hebben we weer 

een mooie kluts bij elkaar. Dan nemen we afscheid van de Deen en gaan thuis op ons gemak wat 
eten, soep met afbakbrood. Daarna gaat Frank de kant afstruinen met zijn spinlat met de subrilino. Ik 
ga weer op het steigertje voor ons huis en ik krijg totaal geen aanbeet, wat mij toch verbaast, waar ligt 
dat aan, ik heb tot in het donker gevist? Frank vangt er weer 2 kleintjes op de garnaal nabootsing. We 

zijn zowat gelijktijdig thuis en maken verse worst met gebakken aardappeltjes, hhmm wat was dat 
lekker! Onder het genot van een biertje, bespreken we bij de TV, de plannen voor morgen en het gaat 

weer Nyborg worden, we gaan een hele dag vissen, omdat we nog een berg zagers hebben. 



 

Dag 6, Donderdag: Ik heb de wekker op 05.40u gezet, maar ben al voor de wekker wakker en Frank 
even later ook, als ik wat lawaai maak en we maken weer een lekker ontbijt en smeren de 

boterhammen om mee te nemen, want vandaag maken we er een extra lange sessie van!  We zijn er 
om 07.15u en het begint juist licht te worden. Al snel zijn we aan het vissen, we moeten best lang 

wachten op aanbeten, omdat het pal laagwater is en er totaal geen stroming staat. Maar dan komt er 
een beetje gang in en we vangen mondjesmaat een visje. Als er al wat vis in de emmer zit, gaat Frank 
met zijn spinlat wat kantjes afstruinen en ik vis verder met een hengel van hem en de 2 van mij. Even 

later komt er een oudere Deen naast mij staan en daarna komt er een blauw bestelbusje de pier 
opgereden en ze stoppen bij mij en stellen zich voor met hun papieren als Angelcontrole, ik laat mijn 
papieren en viskaart zien en we maken een praatje, ze zijn erg vriendelijk en geïnteresseerd waar ik 
vandaan kom en vragen of ik de minimum maten ken van de vissoorten, die ken ik dus alles ok, ook 

vraag ik op het is toegestaan om hier met de auto te komen en ze zeggen, dat dit mag, zolang er geen 
criminaliteit gebeurt. Ik zeg dat dit mijn eerste angelcontrole is na 30 maal Denemarken en zij vertellen 

dat ze een groot area hebben, maar elke dag onderweg zijn, dus mensen koop gewoon die 
vergunning, ook al krijg je nooit controle, je helpt er aan mee om de visstand op peil te houden, onder 
andere! Dan nemen ze afscheid en ik vis verder. Frank komt nog eens terug, rond de middag en we 
zien dat de ganzen trek gaat beginnen, zou het winter worden? Een erg mooi gezicht. Dan komt er 
nog een Deen, met een bak van een Audi, een hele grote jeep, een erg onvriendelijke man, die met 
een klein hengeltje onder mijn hengels gaat staan, nou die zal van ons geen vis krijgen, de botten 

geven we vandaag aan de oudere Deen die er erg blij mee is! Frank is er getuige van, dat ik een hele 
mooie schol vang, van 43,5 cm, ik ben er blij mee. We vangen regelmatig een visje, niet echt aan de 

lopende band, Frank vangt grote scharren en ik schollen. Frank gaat na zijn boterhammen, weer 
struinen en ik vis hier verder. Om een uur of 4 komt Frank terug, met een volger als resultaat, tja dat is 
Zeeforel, de vis der 1000 worpen! Dan vangt Frank, na een mooie beet, een juist maats gulletje. We 
spreken af, om nog in het donker door te gaan, met de hoop op mooiere gullen, we hebben nog aas 

zat in de koelbox en het is nog van erg goede kwaliteit na een week in de turf! 



 

Als het duister invalt, volgen de aanbeten elkaar snel op, maar het is allemaal kleinere vis, met een 
enkele maatse schar erbij. Als we stoppen is het resultaat leuk, maar wel op een lange periode, alle 

botten zijn retour gegaan. We maken ze gauw hier ter plaatse schoon en gaan snel naar de bungalow, 
want het is inmiddels flink afgekoeld. Thuis gaat de chef weer aan het werk en ik krijg een fantastisch 
menu voorgeschoteld, 4 grote drumsticks uit de oven per persoon, met gebakken aardappels en sla, 
godver het wordt steeds beter! Wat kan die Frank koken, niet normaal meer! Normaal kook ik altijd, 
maar nu ben ik verwend, niet normaal! We maken weer plannen voor onze laatste dag en we gaan 

lekker op de zeeforel, tot na de middag en ruimen dan alles op. Dag 7, Vrijdag: We hebben 
uitgeslapen tot een uur of 8 en eten op ons gemak, een afwisselend ontbijt, wat altijd uit eieren met 

spek bestaat. Als ik na het ontbijt naar de vuilbak loop, om de pedaalemmer te legen, komen er weer 
pijnlijke herinneringen naar boven, over de gemiste Hollandse frietjes, gebakken de een Belg en ik 

denk al aan zaterdag als ik thuis kom, wat ik dan ga eten! Dan pakken we de spullen in en nemen de 
auto en rijden naar onze laatste visplaats van deze week. We lopen wat kilometers en werpen wat en 
Frank vist weer met de subrilino en ditmaal heeft hij er een vlieg aan die het koperen lepetje met rode 

randje nabootst en dat werkt, hij weet er 3 te vangen, allemaal ondermaats en ik blijf droog staan, 
alleen een volger gehad. Om een uur of half 3 zijn we weer bij het huisje en sluiten de vakantie af met 
onze laatste 3 blikjes bier per persoon en een flesje witte wijn. Frank maakt stoemp(Belgisch) of te wel 

Peestamp. 



 

We kruipen om 9 uur in ons nest en ik zet de wekker op 4 uur, maar helaas zijn we pas om 5 uur 
wakker en rijden dan na het ontbijt huiswaarts, we arriveren bij Frank om 14.30u na een gezellige 

terugreis. Al het eten en drinken is mooi op en we zijn nooit naar een supermarkt geweest. Conclusie: 
Deze vakantie behoort tot mijn top 3, echt super, met een supermaat, de andere 2 top vakanties 

waren ook met Frank en dan ons gezin er bij, in Langeland 2005 en 2006. Van deze vakanties gaat 
mijn hart sneller kloppen. De volgende 2 vakanties naar Funnen zijn alweer geboekt in 2014. Ik heb 

mijn eigen boot in Nederland, dus kantvissen geniet toch mijn voorkeur! 

  

 

Groetjes Peter 

 



Spodsbjerg 17 t/m 24 Augustus 2013 

 

___________________________________________ 

Augustus 2013,  voor de 2e keer dit jaar weer een vistripje naar Spodsbjerg in 
Denemarken  in de planning,   weken vooraf natuurlijk al de nodige voorpret 

Via facebook langeland groep, een groep waar nu al 200 langeland gangers actief 
zijn.  En natuurlijk met het maken van de mooie onderlijn creaties. 

Normaal vertrekken wij altijd om 03:30, maar omdat er een zeer druk weekend 
verwacht werd, en er  onderweg schade was aan een brug waar wij over moesten 

Hadden we besloten om nu maar om 12:00 aan te rijden,  echter, vooraf slapen, nee 
dat lukt niet echt, dus alles veel te vroeg klaar,  dan kun je gaan zitten wachten 

Tot het tijd is, maar je kunt natuurlijk ook gewoon wat vroeger vertrekken, om  10:30 
zijn we dan ook maar aangereden. 

Dat snachts rijden is ons overigens toch wel goed bevallen, heerlijk rustig op de weg 
en je kunt lekker door rijden. Onderweg kwamen we langs Duisburg, daar werden we 

Op een geweldige vuurwerkshow getrakteerd, prachtig om dat vanaf de snelweg te 
zien in de  donkere hemel. 

Om 3:30 reden we de Elbe tunnel door, dus lekker opgeschoten,  op omstreeks 4:30 
waren we bij de kapotte brug van Rendsburg ,  dag en nacht staan daar een paar 

politie 



auto’s met zwaailichten aan, om zeker het verkeer zwaarder al 7500 kilo tegen te 
houden, waarschijnlijk is het echt een serieuze beschadiging aangezien de constant 

aanwezige politie. 

Na 7 uur kan er bij die brug lange files ontstaan, tot ruim 30 km op de drukke dagen, 
geen pretje om in terecht te komen. 

Omdat wij op Lpg rijden, moeten we standaard altijd bij de laatste pomp voor de 
Deense grens tanken,  maar volgens mij hadden er meer dat idee,  om 4:40 stond er 

Gewoon een file aan de pomp. 

   

Verder verliep de nachtelijke reis toch wel erg soepel, en kwamen we zo rond een 
uur of 8 in Spodsbjerg aan. 

De wifi code in de haven was nog steeds dezelfde, en dat is wel makkelijk, 
even  facebook, mail etc checken,  ook even de code van de toiletten achterhaald, is 

altijd wel makkelijk 

De code was dit keer 9000 , helaas veranderd die regelmatig, want de laatste dag 
werkte hij niet meer. 

We kregen deze keer boot 38 van Nicolaï, dat is een 699 limbo, beetje botte boot van 
voor, maar lekker ruim, en behoorlijk stabiel.  Omdat we deze keer met 4 

waren,  hadden we toch een 



Stuk meer ruimte in de boot,  en omdat we dit jaar een stuk lichter viste als anders 
kwam die extra ruimte toch wel goed van pas. 

 

Nadat we alles bij Nicolaï in orde hadden gemaakt,  snel de hengels uit de auto, en 
het water op, meteen links van de haven naar de eerste groene boei,   

Theo ving daar binnen een paar minuten de eerste vis en moest dus op gebak 
trakteren,   die eerste trip leverde zo’n 44 vissen op, gewoon een lekker begin. 

Daarna moesten we weer naar Rudkobing  om de sleutel van huisje G10210 
Udsigten 9 op te halen bij novasol,  toen we bij het huisje aankwamen was er 

nog iemand aan het poetsen en moesten we nog heel even wachten.  Het huisje was 
niet slecht, vond het wel wat ver van het water liggen,  in het huisje bleek 

dat er erg weinig bergruimte was. Alles wat niet in de koelkast moest, bleef dus in 
dozen of tassen in de kamer staan, huisje  was voor 6 personen volgens novasol. 

Maar volgens ons is 4 wel het uiterste. 



 

Via Kees / Ingrid en Ninja / Richard wisten we dat het soms behoorlijk zoeken was 
naar de vis, en dat was bij ons niet anders,  soms had je de vis gevonden en ving je 

snel 

Ene paar vissen achter elkaar, dan was je ze weer kwijt, en had je een tijdje niets 
meer, toch hebben we  weer leuk gevangen deze week, hoewel het voor ons ene 

stuk 

minder was als andere keren.  Maar denk dat dat voor ene groot deel te wijten was 
aan onze andere vismethode, normaal vingen wij de hoofdmoot aan bijvangers, 

nu hebben we veel meer met shads gevist. 



 

Toch wel leuk om met licht materiaal dit soort gullen te vangen, met soms snoeiharde 
aanbeten, op dit moment werkte een rode culprit shat toch wel het beste. 

Petra moest toch wel even ene gevecht leveren toen ze deze vis  naar boven moest 
halen,  was 80 cm en ruim 4,5 kilo zwaar. 



 

Op platvis hebben we deze keer bijna niet gevist, maar 1 x  heel even, we vingen 
toen  wel een aantal mooie scharren,  en een paar lipvisjes, schol hadden we 

opvallend weinig dit keer 

Als we in de haven terug kwamen, hoorden we telkens weer dat bijna 
iedereen  zonder of met heel weinig vis terug kwam, en zo goed als iedereen liep ook 

wel erg makkelijk 

Met koelboxen te sjouwen. 



 

Toch hebben we weer een heerlijk weekje achter de rug op Langeland, en we gaan 
er zeker terug naar toe.  

 



Op de terug weg, zei Petra plots, ik ben wat vergeten,  er hingen nog een paar 
broeken in de kast, en bij thuiskomst bleken die inderdaad niet 

Ingepakt te zijn.  En dat terwijl we beide de kast hebben ingekeken, zo zie je maar 
weer, kijk alles goed na als je weer naar huis gaat, je bent zo iets vergeten. 

Aldoende leert men he. 

   

Johan, Petra Theo en Jolanda 

  

 

Spodsbjerg 8 t/m 15 Juni 2013 

___________________________________________ 

In de week van 8 t/m 15 Juni zijn wij voor een weekje naar Denemarken 
geweest.  Het was onze eerste keer,  en we hadden er mooie verhalen 

Over gehoord. 

Onze rijs verliep niet echt vlot, onderweg diverse files gehad, en dat is niet prettig op 
een toch al zo’n lange rit. Uiteindelijk toch aangekomen, 

Daar was het nog wel even zoeken hoe alles werkte, gelukkig legde de man van de 
bootverhuur alles behoorlijk goed uit. 

Het huisje was sober maar compleet, en na het servies een extra afwasbeurt te 
geven konden we er ons wel een week thuis voelen. 

S’avonds toch maar op tijd naar bed gegaan, de reis was toch wel vermoeiend 
geweest. 

Eindelijk vissen,  de volgende dag  uitgevaren, maar eu, ja waar moet je beginnen op 
dat enorme water ????,   een stuk gevaren zagen we 

wat bootjes bij elkaar liggen,  daar zal dan ook wel vis zitten, wij daar ook maar 
aangesloten, helaas kwam er niet al te veel vis naar boven, 

en wat er naar boven kwam was erg klein. 

Een voor een zagen we de bootjes weer vertrekken,  tijd voor ons om ook ergens 
anders te proberen, maar wat we ook probeerden, 



Er kwam bijna niets naar boven.  Toen zijn we het maar op platvis gaan proberen, bij 
een gele paal in de buurt lagen wat bootjes voor anker 

Nou en dat ging niet verkeerd zeg, meteen naar de inworp al beet.  Regelmatig 
kwamen er 1 of 2 scharren naar boven, en allemaal mooie , 

maar een enkele die te klein was. 

De volgende dagen verliepen erg afwisselend, soms vonden we wat leuke gullen, 
maar niet echt met grote aantallen, wij denken dat stekkennis toch 

Eigenlijk wel belangrijk is, want sommige zagen we wel met een kist vol terug komen 
in de haven. 

Alles bij elkaar toch een heel fijne week gehad, en we komen hier zeker nog een 
keer terug. 

   

Jan vd aa 

 

 

  Spodsberg 2013   

___________________________________________ 

Van 11 t/m 18 Mei zou onze 4e Langelandtrip zijn, Echter een week voor de vakantie 
al de nodige problemen, het begon, met een probleem met De Auto van Johan, Airco 
deed plots niets meer, gelukkig kon ik meteen langs komen voor een service beurt en 
werd het probleem keurig opgelost. Het 2e probleem, 2 dagen voor ons vertrek, een 

telefoontje van Theo, zijn auto was Totaal loss, een vrachtauto had de bocht 
verkeerd ingeschat En naam 3 auto’s mee met de uitwijkende achterkant, Dat werd 

dus ene hoop geregel om een vervangende auto te krijgen waar ook nog al de 
spullen in konden. Gelukkig werd ook dat op tijd geregeld.  



 

 

Eindelijk Zaterdag we zouden om 3:30 vertrekken vanuit Eindhoven, ook deze 
morgen begon helaas met ene probleempje.. Tom die om 3:15 uit Rotterdam 
aankwam Kon niet uit zijn auto, was een probleempje met de centrale deur 

vergrendeling, de achterklep van de auto was met geen mogelijkheid open te krijgen 
Dan de banken maar plat en via de zij deur alles uitladen, maar een viskist waar ook 
nog al het lood inzit gaat dan plots wel erg zwaar worden, ik weet niet Wat hij daar 

allemaal in had zitten, maar dat ding woog zeker 40 kilo. Toch nog mooi op tijd 
vertrokken, gelukkig verliep de reis erg soepel, en was er toch wel heel erg weinig 

verkeer op de weg, dat is toch ook wel eens fijn., Mooi op tijd voor de lunch kwamen 
we in Svenborg aan. Tijd om de Deense McDonald’s te testen dus, Zit niet veel 

verschil in met de Nederlandse. J. Na aankomst op het eiland snel de sleutel en het 
huisje opgehaald , uitgeladen, en vlug naar de haven, VISSEN , geen zin om ver te 

varen, dus ingooien maar bij de groene/rode Boeien meteen links van de haven, 
meteen de eerste worp had ik er vis aanzitten, helaas schoot die er ook weer af met 
omhooghalen, 2 minuten later had Theo De eer om de eerste vis te landen van de 

vakantie, en volgens traditie, moet die trakteren op gebak. Onze eerste vaart begon 
zeker niet slecht, we vingen zo’n 70 a 80 Gullen, niet allemaal even groot. Maar toch 

lekker om mee te beginnen. Avonds natuurlijk bek af, en vroeg naar bed.  



 

 

Zondag  

Deze week werd er toch aardig wat wind voorspeld, en de voorspelling kwam aardig 
uit, Vandaag konden we wel het water op, echter, de stroming en wind stonden 

dezelfde kant op, Dat gaf een gps driftsnelheid van 5,7 km/uur , natuurlijk bijna niet te 
vissen, leek meer op speed trollen, met ene flinke brok lood van 350 gram, kon je 

even de bodem bereiken Vaak resulteerde dat wel meteen in een aanbeet, wel was 
de vis erg klein hierdoor, dus erg veel vis mocht nog even door groeien. Maar door 

de stroming leek iedere vis wel 2x zo groot Dus ook deze dag hebben we ons 
kostelijk vermaakt.  

Maandag  



Veel te veel wind, dus tijd voor een bezoekje aan Rudkobing, en wat rommelen op 
internet en in het huisje.  

Dinsdag  

Vandaag weer veel wind, maar we gingen het toch proberen, op richting Bermuda, 
wederom een enorme stroomsnelheid, en erg hoge golven, aangezien dat toch niet 
lekker viste Gewoon richting kant gevaren, en daar het anker uitgegooid, dan maar 
platte vangen, en wat voor platte, constant kwamen de scharren binnen, vaak met 3 

tegelijk, afgewisseld met Botten en schol, we hadden zo’n 60 liter koelbox bij, die was 
dus te klein, dat ding zat werkelijk helemaal vol met schar, de botten hebben we 
terug gezet, onder het vissen ook wat gespeeld met ene licht hengeltje met een 

lepeltje. Prachtige sport daar met die gepen, zitten aardig dikke vissen bij van zo’n 75 
cm, tijdens het binnendraaien zie je er echter nog veel grotere exemplaren bij 

zwemmen.  

 

 

Woensdag  

Weer te veel wind om fatsoenlijk te kunnen vissen op het water, daarom vandaag 
maar een kantstel gezocht aan de andere kant van het eiland, we vonden in 

Rudkobing Een mooi plaatsje, bij de veerhaven, daar kon je achter een bootshuis 
lekker uit de wind staan, en er zat nog vis ook. Blijkbaar is dat een bekende 

geepstek. Want geregeld zag je geepvissers langskomen, en die zaten daar dus ook 
massaal, ook werd er tijdens het gepen een mooi zeeforel van een cm of 60 



gevangen. Deze stek, is weer een mooie aanvulling voor de stekkenpagina van 
Kees.  

 

 

Donderdag  

Vandaag wat rustiger met de wind, dus op tijd het water op, de stroming was nu ook 
een stuk minder, zo’n 2 km op de gps, dus bodem halen was geen probleem meer. 

Vis vangen echter wel, veel beet kregen we niet, niet met kunstaas, en niet met 
gewoon aas. Diverse stekken geprobeerd richting zuid, tot ver voorbij de groene paal 

Omdat de vangsten weg bleven, toch maar weer richting haven, dan maar richting 
noord proberen, vanaf de gele paal een lange drift gemaakt , een stuk voorbij de 
haven hadden we de vis plotseling gevonden. Er kwamen erg mooie gullen naar 

boven, vaak moddervet en ruim 3 kilo.  

Alle vis onder de 50 cm ging terug deze dag. Maar toch hadden we veel te weinig 
opbergruimte bij ons, onze grote koelbox puilde al snel uit, gelukkig hadden we ook 

nog een grote 25 literemmer bij Waar we normaal het visafval in doen, ook deze 
emmer zat aardig snel vol, poe zeg dat vakantie vieren kan toch erg zwaar zijn. In de 

middag begonnen we toch steeds meer te schommelen, Zonder erg was de wind 
toch weer stevig toegenomen, golven van zo’n meter tot 1,5 meter viste echt niet fijn 

meer, tijd dus om weer te stoppen helaas.  



 

 

Vrijdag  

Helaas alweer de laatste dag, ook vandaag weer een stevig windje, ook de vis gaf 
niet echt thuis, en door de stevige wind niet echt zin om ze dan maar weer op te 

zoeken, Dan maar weer naar de kant om even met het anker er uit te vissen. 
Wederom een zeer leuke sport met de gepen, ook kreeg ik tijdens het gepen nog 
een mooie zeeforel aan de haak. Echter deze was het hier niet echt mee eens, en 
schoot met een rotgang richting overkant, aangezien ik aan de andere kant van de 
boot viste kon ik niet goed reageren, en de vis schoot er jammer genoeg af. Ook 
vandaag weer erg mooie scharren en botten, heb af en toe het idee dat ze daar 

gewoon opgestapeld liggen.  



 

 

Zaterdag  

Wederom op tijd uit bed, sleutel inleveren, en weer richting Nederland, we vertrokken 
daar met zonnig weer en 19 graden, onderweg zagen we echter de temperatuur 

aardig teruglopen Van 19 tot 10 graden in Duitsland, later liep hij weer op tot de 13 
graden in Nederland, ook wat aardige buien gehad onderweg, gelukkig hadden we 

wat zon meegenomen, e n dat was hier in Nederland wel te merken op zondag.  



 

 

Ook deze vakantie hadden we de zagers bij Mart Brouwers in Bergen op Zoom 
gehaald, altijd prima kwaliteit, en nog betaalbaar ook. Daar het bewaren van aas toch 
een moeilijk karwei kan zijn hadden we het aas dit keer verdeeld, de helft in water, en 

de andere helft droog in de turf. We hadden het gevoel dat de droge Zagers het nu 
beter deden als anders, waarschijnlijk was dat te danken omdat er nu veel minder 

zagers in de bakken zaten als anders, de helft hadden we immers in water gedaan . 
Wijze les voor de toekomst, niet te veel zagers bij elkaar doen.  

Zo nu gaan we weer aftellen voor de trip in Augustus, ook dan weer naar 
Spodsbjerg.  

Johan, Petra, Theo, Jolanda en Tom  



 

 

 

 

 

 



  Spodsbjerg aug 2012.  

___________________________________________ 

Johan en Petra in Langeland 

Zaterdag 18 Augustus, dit keer niet alleen in Mei maar ook een keer in het 
zomerseizoen naar Langeland, omdat mijn broertje Zelf op vakantie ging met zijn 

gezin, zijn we deze keer met z’n 2en gegaan Petra en ik. Zaterdagmorgen wilden we 
om 3:30 vertrekken, maar natuurlijk weer veel te vroeg wakker, om 3 uur konden we 
het dan ook niet langer Houden en zijn aangereden, onderweg in Duitsland natuurlijk 
nog steeds een boel wegwerkzaamheden, die al jaren duren, ben benieuwd of ik nog 

ooit Een reis zonder meemaak. 

Zo rond een uur of 12 aangekomen in Rudkubing bij het sleutel adres, natuurlijk 
waren we veel te vroeg om in het huisje te mogen, dus eerst maar naar De haven om 
alles voor de boot in ontvangst te nemen van Nicolaï, we hadden deze keer boot 32 
een limbo 585 , een aardig ruime boot als je maar met 2 man bent. Daarna snel naar 
het huisje om de spullen weg te brengen, bij het huisje aangekomen draaide ik het 
erf op, maar raakte helaas net een stoepje met een band Daar het een betegeld 
stoepje betrof en nogal scherp was op de hoek sneed die net door mijn voorband 

heen.  

Ai ai ai, daar sta je dan midden in , tja een erg Afgelegen stukje Langeland, omdat ik 
een lpg onderbouw tank heb, gebruik je geen reservewiel maar heb je een spuitbus 
bij je, echter met een scheur in je Band kan je wel blijven spuiten, dat werd dus de 

ANWB bellen, gelukkig heb ik europa service, de hulp van de ANWB was uitermate 
goed, ze bleven bellen of Het al verholpen was, en of ik hulp van hun nodig had, en 

dat helemaal totdat alles weer in orde was. Top dus, de hulp die ik van uit 
Denemarken kreeg bestond uit Een service wagen, die mijn auto en mij meenam 

naar een garage in Rudkobing, daar die garage zaterdags gesloten was, was er al 
contact geweest met de eigenaar, Die zou komen om een nieuwe band te monteren, 

met uiterst moderne apparatuur werd de band gemonteerd, opgepompt met ene 
computer ( duurt 7x zo lang als normaal ) Uitgebalanceerd en weer gemonteerd. 



 

 

Prima, ik weer heel erg gelukkig want ik kon weer rijden, snel terug Petra had 
inmiddels de spullen wat opgeruimd, dus we konden nog even gaan vissen, we 

hebben een beetje voor de gele paal gevist, niet zo veel vis, maar weer genoeg Om 
het een lekker begin te noemen. 

Zondag na een zeer waardeloze nacht , praktisch niet geslapen van de stank al 
vroeg opgestaan. Het huisje G10062 heeft een beneden slaapkamer, deze voelde al 
iets Vochtig aan, en stonk ontzettend naar een schimmel achtig luchtje , gelukkig was 
er boven nog een slaapkamer, waar we de rest van de dagen hebben geslapen/ De 
douche zag er ook niet uit, het leek wel of de zeepresten en kalk nog vanaf de 2e 

wereldoorlog stamde, en de rest van het huis rook ook nogal muf als het dicht 
geweest was. Als je eenmaal daar was kon je gelukkig alles openzetten om te 

luchten. Om een uur of 9 zijn we het water op gegaan, op naar het diepe voor de 
grote vissen, de groene paal dus, helaas erg harde stroming daar en dus niet aan de 
grond te komen. Smiddags viel de stroming helemaal weg, we waren toen in de buurt 
van de gele paal, om 1 uur lagen we recht voor de gele paal. Savonds om 19:00 uur 

lagen we op precies dezelfde plaats, we waren in 6 uur 200 meter noord en 200 
meter terug gedrift, zo weinig stroming was er, wel heeel erg veel vis gevangen, 

helaas allemaal kleinere gulletjes en schollen, daar werd je eigenlijk helemaal gek 
van, constant schol van 35 a 40 cm, leuk om te vangen, maar die krengen slikte alles 

zo ver in, Dat het telkens een hele toer was om ze weer te onthaken. 



 

 

Maandag Wilden we richting Bermuda gaan, helaas was de wind te hard om zo’n 
afstand te gaan varen, we hebben toen tussen de groene en rode boei links van de 
haven gevist Ook hier erg veel vis kleinere gulletjes van om en nabij de 40 cm en 
wederom een berg schollen. Dinsdag vandaag zou het rustig weer worden, dus 

vandaag naar de Bermuda, blijkbaar waren wij niet de enige die er zo over dachten, 
er lagen daar namelijk al 9 bootjes bij elkaar We hebben daar diverse plaatsen 

geprobeerd, maar er kwam maar mondjesmaat vis naar boven, blijkbaar niet alleen 
bij ons daar ik de bootjes die er lagen stuk voor stuk weer zag vertrekken, richting 

noord, toen kwam er een vissersboot die een paar netten van ruim een km uitzette, 
we zijn toen een stuk richting haven terug gevaren, en het weer tussen de rode en 
groene boei links van de haven te proberen. Vrijwel meteen begonnen de vangsten 
weer, nu was de vis echter een stukje groter, gullen tot 75 cm met 2 soms 3 tegelijk, 
en jawel hoor, wederom een hoop schollen. Als je daar was voor de schol kon je er 
echt ene gouden tijd beleven, zo’n beetje heel de dag rond die boeien gevist, nou ja 
gevist, begon aardig op werken te lijken, als ik het zo bekijk kun je beter in het zomer 
seizoen gaan als in het voorjaar, er was nu beduidend meer vis te vangen. Savonds 
even eten, en weer terug het water op, helaas was de stroming wederom nagenoeg 

0, als je op de platte ging hoefde je niet eens het anker te gebruiken. En dat 
resulteerde meteen weer in kleinere vis.  



 

 

 

 

Woensdag wakker geworden van een enorme bui regen, het weer was niet best, we 
zouden ook 2 dagen niet het water op kunnen wegens de wind 7 , aangezien we 

beide Geen trek hadden om 2 hele dagen in dat stinkende huisje door te brengen, 
om dan vrijdag nog ene half dagje te kunnen vissen, hebben we besloten om maar 



eerder terug te gaan. We hebben toch 3 dagen heel de dag op het water geweest, en 
ontzettend veel vis gevangen, dit maakte het voor ons toch een prima vakantie, ook 
al was hij wat korter als voorzien. Wel raad ik niemand aan om het huisje G10061 te 

nemen, lijkt me overigens ook niet gezond die schimmel lucht. 

Op 11 Mei 2013 gaan we weer met z’n vijven naar Spodsbjerg, en hebben dan weer 
het zelfde huisje als afgelopen Mei, met wifi gelukkig. 

Johan en Petra  

 

  Langeland 2012  

___________________________________________ 

Zaterdag morgen 23 juni 2012  

Om 5 uur in de morgen verzamelen bij Jan want we hadden alles el ingepakt op 
vrijdagavond. We zijn om half zes gaan rijden en na een voorspoedige reis tot 25 km 

voorbij Osnabruck moesten we de snelweg af, men had verzonnen om precies dit 
weekeinde een viaduckt te gaan slopen zodat de snelweg afgesloten was. Kortom dit 

kostte ons 2 uur file rijden. Na een verder voorspoedige reis zijn we de sleutel op 
wezen halen in Rudkobing en gelijk doorgereden naar de haven om onze boot te 

regelen bij Nicolai van IBI bootverhuur. Hier Kwamen we Rob Puik en Bart tegen en 
heb ik een portofoon van Rob gekregen om contakt te kunnen houden tijdens het 

vissen en dit werkte super. De rest van de dag hebben we het huisje weer ingeruimd 
en omdat we 2 uur later waren dan gepland hebben we niet meer gevist deze dag.  



 

 

Zondag  

We zijn opgestaan om een uurtje of 8 en hebben lekker ontbeten, daarna naar de 
haven waar wel veel wind stond en het de hele tijd regende. Maar dat deerde ons 

niet we hebben allemaal een regenpak aan gedaan en zijn lekker gaan vissen, nou ja 
"lekker"het bleef de hele tijd regenen en de wind nam ook steeds meer toe en na een 
uurtje of wat waren we allemaal doorgeregend en dus zeiknat en zijn we maar naar 

de kant gegaan.  

Maandag  

Windkracht 6 tot 7. Niet te vissen dus.  

Dinsdag  

Het leek er op dat de weergoden met ons waren en zijn we om een uur of 10 het 
water opgegaan, Maar na een paar driften welke ons 4 gullen opleverde ging het 

mis. De wind stak plotseling weer op en werd sterker en sterker, en omdat we vrij ver 
in het zuiden lagen en ver uit de kant kregen we een probleem, we zijn aan de kant 

gekomen, maar omdat we zachtjes tegen de golven in moesten varen omdar er 
zoveel water over ons heen kwam en de klappen te hard waren van de boot waren 
we weer helemaal verzopen en door"geregend"dat we blij waren dat we thuis onder 



de douce konden om weer warm te worden en droge kleren natuurlijk. En na een 
heerlijke warme maaltijd en een biertje is een tukkie nooit verkeerd.  

 

 

Woensdag  

We hebben de wekker gezet want de wind zou afnemen, om kwart voor 5 ging die en 
zijn Sander en ik opgestaan en om half zes ging het hek open bij de steiger, voor 

degene die dit nog niet weten er staat een hek aan het begin van de steiger die om 
5.30 uur open gaat en om 23 uur weer dicht gaat. Dit alles dankzij onze broeders in 

Petrus die niet van andermans spullen af konden blijven. Maar de wind was 
inderdaad een stuk minder, en konden we een 2 meil voorbij de groene paal om voor 
het eerst deze week normaal te gaan vissen, en ze zaten er hoor we vingen mooie 
gullen tot een cm of 60. Om half 10 zijn we Jan en Andre op gaan halen, die lekker 

uitgeslapen hadden en hebben we de hele dag lekker gevangen.  



 

 



 

 

Donderdag  

Heerlijk weer, na een avond die gevuld was met fileren zijn we om 9 uur gaan vissen 
met een zonovergoten morgen zonder wind, kan het nog mooier??? Ja dus. In het 

begin was er nog wat stroming en konden we de gul nog wel verleiden tot bijten maar 
nadat de stroming er helemaal uit was vingen we ook niets meer, dit duurde een 
aantal uren en om een uur of drie kwam er weer een beetje in, En gingen we ook 
weer vangen al was het lang niet zo goed als woensdag. Rob die ook bij ons in de 

buurt lag wist zijn visje ook te vangen.  



 

 



 

 

Vrijdag  

Om half zes opgestaan en toen ik vanaf het balkon naar buiten keek naar de zee 
was het super, geen wind geen golven, wat wil je nog meer??? Nadat ik van het toilet 
gebruik gemaakt had hoorde ik een een hoop gerommel, en nadat ik buiten keek wist 

ik wat dat was............... onweer!!! Dit onweer heeft geduurd tot 11.30 uur en nadat 
we alle wateroverlast verwerkt hadden ben ik met Sander Naar Rob Puik gereden die 

in een huisje zat op de camping tegenover de haven. Wij hebben de hele week 
regelmatig elkaar bezocht en omdat Rob internet had konden we het weer en de 

stroming super in de gaten houden. En daar bleek via internet dat het onweer weg 
was, de wind vertrokken was en de stoming super was dat we zo snel mogelijk weer 

get water op moesten. En dat was een gouden greep, samen met Sander zijn we 
naar een coordinaat gevaren die ik gekregen had van een goede kennis en dit 

coordinaat leverde ons in 2 uur tijd de vistijd van ons leven op,we vingen alleen maar 
vissen tussen de 8 en de 13 pond op en dat had ik nog niet mee gemaakt.  



 

 

Jan Andre Sander en Arjan  



 

 

  Langeland  

___________________________________________ 

Zaterdagmorgen 26 mei om half 4 zouden we vertrekken voor onze 2e vakantie op 
Langeland. Keurig op tijd arriveerde Theo Jolanda en Tom in Eindhoven zuid, 

vanwaar we zouden vertrekken. De rit van zon 850 km verliep zonder problemen, en 
zonder files, Tussen Odense en Langeland wel erg lange files gezien, die gelukkig 

de andere richting uitgingen, onderweg bleek dat diverse ernstige aanrijdingen 
hiervan de oorzaak waren. In Rudkobing snel langs Novasol om de sleutel op te 
halen, dat verliep weer prima, en al snel waren we dan ook weer onderweg naar 

Spodsbjerg, waar ons onderkomen voor de week te vinden was.  

 

 

Dit keer hadden we voor een ander huisje gekozen als vorig jaar, en we moeten 
zeggen, dit was helemaal geen verkeerd huisje, werkelijk alles er op en aan. fijne 

indeling, en draadloos internet. eigenlijk ook niet meer te missen in 2012, daar werd 
dan ook rijkelijk gebruik van gemaakt oa op facebook en whatsapjes van slaapkamer 



naar slaapkamer, zal jullie hier de exacte teksten maar niet neerzetten ;-). In het 
huisje aangekomen alles snel uitgeladen, dan konden we nog even snel het water 
op, dames nog even naar het toilet. oeps, het toilet in ging prima, maar er uit ging 

minder goed, het slot was kapot, en Petra kon niet meer uit de wc.  

 

 

Na een hoop gepruts hebben we haar toch kunnen bevrijden, snel even met Novasol 
gebeld, die zouden een monteur sturen, wij konden lekker gaan vissen, Bij 

terugkomst was het slot inderdaad gemaakt. De eerste dag vissen leverde wel vis op, 
maar niet echt veel, het was een stuk meer zoek werk als een jaar geleden, Gelukkig 
was het lekker weer en weer kei gezellig op het water, daarvoor kom je hier tenslotte 

ook.  

Zondag morgen gezamenlijk lekker vers gebakken broodjes gegeten, en toen de 
spullen klaar gemaakt voor een heerlijk dagje op het water, van Nicolaï van Ibi 

hadden we wat dieptes en plaatsen gekregen waar het moest gebeuren, de grotere 
vis zat op de diepe stukken volgens hem, wij dus richting de groene paal om daar 
wat diepe plaatsen te proberen, helaas viel daar niet veel te vangen, dus weer wat 
richting gele paal, om daar wat driftjes te maken Echt veel vis kwam er niet binnen 

maar wel genoeg om ons tevreden te houden, het was die dag erg warm op het 
water en er stond erg weinig wind, sommige kwamen dan ook zo rood als een kreeft 

van het water af, altijd van die eigenwijze personen die denken dat ze geen anti 
zonnebrand nodig hebben haha.  



Maandag zijn we na het verlaten van de haven links gegaan, tot net na de eerste 
groene boei, daar wat driften gemaakt en leuk gevangen, wel veel klein erbij, maar 
toch een leuke visserij, tegen 1 uur moesten we het water af omdat het veel te hard 
ging waaien de terug tocht leverde de nodige natte kopjes op , telkens zag ze ons 

naar beneden duiken als er weer een klots water over de boot kwam. Eenmaal terug 
in het huisje, bleek de wind plots helemaal weg te vallen, hop wij terug naar de 

haven, weer het water op.  

 

 

Dinsdag te veel wind om het water op te gaan, dan maar een dagje naar Rudkobing, 
even de toerist spelen. middags nog wat op de platvis er kwam regelmatig wat 

omhoog, maar niet de aantallen van vorig jaar.  

Woensdag weer het water op, Diverse plaatsen geprobeerd er kwam regelmatig wat 
vis omhoog, maar geen grote hoeveelheden, het viel wel op dat alle vis die je ving 
ontzettend volle en dikke buiken hadden, de vis had zich helemaal volgevreten aan 

de zagers die aan het zwemmen waren. honger hadden ze dus niet.  

donderdag bij de eerste groene boei links van de haven begonnen met een drift, dit 
omdat we daar eerder deze week redelijk hadden gevangen. een paar visjes 

kwamen er naar boven, nog een drift daar, maar nu was het al beduidend minder wat 
er aan de oppervlakte kwam. Dan maar even doorvaren naar de Bermuda, hier 

hebben we de rest van de dag maar door gebracht, hier hebben we aardig wat vis 



gevangen een volle grote koelbox met mooie gul, en zeker 1,5 koelbox vol terug 
moeten zetten omdat ze te klein waren, maar wel constant vis dus, We moesten om 
vis te vangen wel een stuk zager aan het kunstaas doen, anders ving je beduidend 
minder. maar zoals altijd komt aan zo'n feest ook weer een einde, niet alleen van de 
dag, maar ook van de vakantie, helaas zouden we op Vrijdag niet meer het water op 
kunnen, er stond namelijk een dikke 8 Bft, toch moesten we er nog ene keer uit om 
de boot te spoelen, en de vis afval te dumpen. het viel overigens niet mee om de 

boot daarna weer aan te meren met die wind.  

 

Vrijdag uitslaapdag, en maar meteen een rondrit over het eiland gedaan, van oost ( 
Spodsbjerg) naar zuid, (Baggenkop)dan naar west (Rudkobing) toen naar noord 
(Lohals) en zo weer terug naar oost. diverse visplaatsen en hengelsport winkels 

bekeken. Terug in het huisje maar aan de schoonmaak begonnen.  

Zaterdag, weer terug naar huis :-(( wat is zo'n week eigenlijk snel voorbij zeg, 
gelukkig is de 2e trip alweer gepland, half Augustus gaan we weer. De terugweg 

helemaal zonder oponthoud naar huis kunnen rijden, onderweg wel weer gegeten in 



het wegrestaurant boven de weg, vlak bij osnabruck dat hebben we maar als vaste 
afsluiter van de vakanties gemaakt......  

 

 

Johan, Petra, Tom , Theo en Jolanda  

 

  Langeland  

___________________________________________ 

Beste Scandinavie vissers,  

Eind Augustus hebben we weer een bezoek gebracht aan het Deense Langeland. 
We kunnen weer terugkijken op een fantastische week met mooie kabeljauwen tot 20 
pond. In bijgaande link kunnen jullie in een ruim verslag lezen dat het erg goed gaat 

met de kabeljauw in de Langelandbelt. Ook hebben we weer een leuk stukje film 
gemaakt van zo'n 10 minuten lang. Veel kijk en leesplezier en ik hoop weer een 

aantal van jullie te mogen treffen op de hengelsportbeurs in Utrecht. Wij zullen daar 
aanwezig zijn op de stand van ''de vluchtende visser.''  



Het reisverslag en film is te vinden via onderstaande link:  

www.scandic-mediagroup.nl/index.php?page=6  

Met vriendelijke groet,  

Chris & Adri  

www.scandic-mediagroup.nl  

 

 

  Spodsbjerg 2011.  

___________________________________________ 

Spodsbjerg 2011  

Zaterdag morgen, 11-6-2011 04:00 uur, tijd om aan te rijden vanuit Eindhoven, onze 
Rotterdamse vrienden zouden we na een uur of 3 bij de eerste pomp na Osnabruck 

ontmoeten,  

Perfect getimed, we kwamen bijna tegelijk aan. Na wat handen geschud te hebben 
en een bakkie koffie konden we weer verder, hop op naar de laatste pomp voor 

Denemarken, dit omdat we met 2 auto’s lpg moesten tanken, en die in Denemarken 
slecht verkrijgbaar is, Waarschijnlijk hadden meer mensen daar aan gedacht, want er 

stond een heuse file bij de pomp.  

De verdere rijs liep voorspoedig, en mooi op tijd kwamen we bij het sleutel adres aan, 
De sleutel kregen we mee, maar we mochten nog niet in het huisje, het was nog te 
vroeg, dus eerst maar naar de haven van Spodsbjerg, om daar de sleutels etc, van 
de boot in ontvangst te nemen, We hadden voor die week de Limbo 699 besproken, 

Best wel een ruime boot waaruit het goed vissen was.  

Nadat we de spullen in het huisje hadden gezet, begon het vissersbloed toch wel ene 
beetje te kriebelen, dus het water op, bij de gele paal even wat proberen, dat leverde 

meteen al een behoorlijke Kist vis op, hm een goed begin van de vakantie, Wie de 
eerste vis van de vakantie ving zou op gebak trakteren, die eer viel mij dus te beurt, 

maar ik had het er graag voor over.  

Na een veel te korte nacht weer het water op, en wederom lekker gevist en 
gevangen, We konden gelukkig elke dag het water op om te vissen, en dat hebben 

we dan ook veelvuldig gedaan.  

Helaas komt er aan zo’n week veel te snel een einde, En zonder dat je er erg in had 
was het alweer vrijdag, deze dag stond er toch wel een stuk meer wind, daarom deze 

http://www.scandic-mediagroup.nl/index.php?page=6%20/


dag maar links van de haven op De platvis,, dat was geen verkeerde keuze, dit 
leverde een bijna volle koelbox platte op, veel schar, bot en enkele schollen, en toen 

kwam het onvermijdelijke tijdstip om te stoppen, snif.  

De boot nog wat schoongemaakt, en alles ingeleverd bij Nicolaj van ibi .  

 

Zaterdagmorgen om 6:30 aan de terugweg begonnen, Gelukkig geen file bij 
Hamburg, de de reis verliep voorspoedig, bij de pomp, waar we bij elkaar kwamen, 

hebben we na een afsluit etentje in het restaurant  

Afscheid genomen, en ik denk dat we het er allemaal wel over eens waren dat er een 
herhaling van deze fantastische week moet komen.  

Tegelijk met ons zaten ook Arjan, Danny, Jan en Sander in Denemarken, Toch leuk 
om ook zo ver van huis bekende tegen te komen, Ook hebben ze ons geholpen toen 
er wat mis gegaan was met ons aas We kregen van hun nog een hoop aas, heren 

nogmaals bedankt hiervoor.  

Johan, Petra, Tom, Theo, jolanda en Harrie  

 

   



Spodsbjerg    

2009 

___________________________________________ 

Denemarken mei 2009 Spodsbjerg  

 

Zaterdag 16 mei. Om 4.15 uur zijn we weer vanuit Heinenoord vertrokken voor een 
weekje vissen in Denemarken. Weer werd Spodsbjerg onze haven waar we weer 

een schitterende boot gehuurd hebben van IBI Bootsverleih. 

Dit alles natuurlijk weer via de vluchtende visser, die we van de 15 keer dat we 
geweest zijn nooit op een fout hebben kunnen betrappen. Altijd is alles er goed 

geregeld een echte aanrader dus!  

We hebben weer het zelfde huis gehuurd waar we al 5 jaar gebruik van maken, het is 
wel 5 minuten rijden naar de haven, maar de voorzieningen daar zijn helemaal naar 

onze wens. 



Na een reis met wat fileleed hebben we in de loop van de middag onze sleutel van 
het huis en in de haven onze boot opgehaald. We hadden weer nr. 40 dus de zelfde 

boot als in 2008. 

Het weer viel mee, niet te veel wind, dus na alles in en bij het huis geïnstalleerd te 
hebben zijn we eerst gaan eten. 

Chili had Stella voor ons gemaakt en dat het smaakte was wel zeker want er bleef 
niets over. 

Na het eten toch maar even gaan vissen, Nicolai had ons verteld dat er veel vis 
aanwezig was, maar de meeste waren nog ver onder de maat en dat bleek ook. 

Elke worp vingen we kleine gulletjes met aas, maar Sander die voor de eerste keer 
mee ging bleef met de shad vissen en pakte toch een gul van 76 cm. Ze waren er 

toch die grotere al moest je er meer moeite voor doen dan andere jaren. 

 

Zondag een dag met veel wind, oost 5 dus het was heel anders dan vorig jaar, toen 
was er helemaal geen wind. Dus we driften dwars over de vaargeul, niet helemaal 
wat je wil maar je zoekt dan toch een heleboel verschillende dieptes af waar de vis 
zich misschien ophoud. Het viel weer niet mee en er konden maar een paar maatse 
vissen mee naar huis, de rest had pech die mochten niet mee en moeten nog wat 

groeien voor volgend jaar. 



Maandag stond de wind in het zuidoosten dus weer anders, we hadden wat punten 
opgeslagen zondag maar de driften verliepen weer anders, aanpassen dus en dan is 

een gps met plotter een prachtig hulpstuk. 

 

De vangsten waren beter dan gisteren mooie grote gullen waren te vangen al moest 
je blijven zoeken en veranderen. Ving je eerst met aas mooie gullen, dan was dat 
een uur later alleen maar klein spul, maar dan vingen we ze weer met kunstaas.  



 

We hebben met elkaar afgesproken dat er altijd 1 man in de boot anders vist dan de 
rest, en dat levert vis op. 

Dinsdag zuidwesten wind en een gierende stroming. De coördinaten van maandag 
vlogen we overheen dus ben ik tegen de stroming in gaan varen, zodat het aas/shad 

toch de bodem bereikte en zo konden we toch weer een aantal mooie gullen 
meenemen, al is het wel vermoeiend de hele dag varen 



 

Woensdag de wind was weer oost, niet al te hard dus we hebben weer de hele dag 
kunnen vissen, en dat de ene dag niet de andere is bleek maar weer eens.Waar we 
gisteren en maandag vis vingen was het nu uitgestorven zo leek het helemaal niets 

te vangen. Dus weer zoeken, het kost tijd maar als je dat niet doet vang je ook niets { 
dat bleek wel in haven toen we terug kwamen} Door een toevalligheid vingen we 

maar op 1 manier vis en dat waren mooie grote tussen de 70 en 83 cm. 



 

Donderdag stond er een noordoosten wind en konden we weer naar de stekken van 
de afgelopen dagen, je probeert telkens weer de zelfde coördinaten als de dagen er 

voor en soms is dat een goede beslissing en soms ga je er na twee driften weer weg. 



 

In de loop van de middag veranderde het weer donkere luchten kwamen onze kant 
op, gelukkig bleef het onweer ten zuiden van ons en kregen we maar een staartje 

van de bui. Wel veranderde de windrichting weer en binnen een minuut stond er een 
zuidoosten wind die later nog verder draaide naar zuid. 



 

We hebben toen de haven maar opgezocht, er stond weer een uurtje fileren op het 
programma waar ik door Sander mee geassisteerd werd. 

Andre maakte voor ons weer een van zijn specialiteiten : varkenshaas met gebakken 
aardappelen, kortom heerlijk gegeten de hele week. 



 

Vrijdag de laatste dag alweer, we zijn weer naar de Bermuda driehoek geweest daar 
hebben we de meeste grote gullen gevangen, en hoewel het een korte dag was, voor 

5 uur in de middag moet je de boot weer inleveren, wisten we toch nog een aantal 
mooie vissen te vangen.  



 

We hebben dit jaar beduidend minder platvis en geep gevangen dan vorig jaar, dit 
komt ook omdat we niet gericht op deze vissen gaan vissen en het vorig jaar heel 
rustig weer was waardoor er weinig stroming stond. Waardoor je regelmatig mooie 

scharren en schollen ving.  

Zaterdag zijn we om 6.15 gaan rijden richting Heinenoord waar we zonder fileleed 
om 16.30 aankwamen. 

We hebben het zo leuk gehad dat de plannen voor volgend jaar alweer gemaakt zijn.  

Het aas dat we meenemen van uit Nederland gaat in een tempex kist met daarin een 
rooster waaronder we de koelelementen leggen, Op het rooster eerst een vuilniszak 

dan een stapeltje kranten met daarop de zagers in een beetje turf. De elementen 
vervangen we s'morgens en s'avonds. Ik heb er foto'svan gemaakt. Als je vragen 

hebt mail mij gerust.  



 



 



 



 



 



 

Jan, Andre,Sander,Aad en Arjan  

 

 Knebel/Ebeltoft  2008 

___________________________________________ 

Denemarken november 2008 Knebel/Ebeltoft  



 

De groep  

Zaterdag 8 november: Denemarken!!  

Op Zaterdag 8 november was het eindelijk zover; vissen in Denemarken met 13 
gestoorde medevissers. Na een Nachtrust van ca. 3 uur om 02.00 ’s nachts 

opgestaan om alle boodschappen en het aas in te pakken. Mijn lieve echtgenote 
kwam ook haar bed uit om mij te helpen, maar toen zij eenmaal wakker was, had ik 
alles al klaar. Zou het door de zenuwen komen? Om 03.30 scherp stond Kees voor 
de deur en moesten er nog eens 9 kratten met troep ingeladen worden in de toch al 
niet lege bus, donderdags was de Sligro al geplunderd en het nodige stond er al in. 
Dit was niet het enige, want toen we Jan op gingen halen stond er ook zo nog het 

één en ander klaar.  

Om half vijf stond iedereen bij de parkeerplaats van CS, alwaar alle spullen verder 
ingeladen werden, wat met enig aanstampwerk aardig lukte.  



 

Op weg naar Denemarken / Knebel Toen richting Zoetermeer om daar de 
Zoetermeerse bende op te halen, nog meer prak en stampwerk was het logische 

gevolg, maar met de bussen letterlijk tot aan de nok toe gevuld konden we richting 
het Noorden. Na een voorspoedig verlopen reis, behalve wat gestotter van Rick z’n 
auto, waren we even na tweeën in het huis, waar we 2 jaar geleden een hele leuke 

week gehad hebben.  

Na alle spullen uitgeladen te hebben heeft iedereen zijn kamer ingericht en zijn we 
lekker erwtensoep gaan eten. Deze soep was prima verzorgd door (de vrouw van) 

Kees Hartman: Toppie!!  

Na het eten wilden we toch nog even gaan vissen dus werd er op aanraden van 
Theo v.Z. gevist op een pier bij Ebeltoft. De vangsten vielen tegen; Theo een bot en 
Dennis een donderpad. Om negen uur weer huiswaarts gekeerd en nog een lekker 

drankje gedronken en een kaartje gelegd. Morgen moeten we weer vroeg op dus het 
zal niet echt laat worden voordat we naar bed gaan. Hans Bourquin  

Zondag 09-11-2008  

Er is weer het nodige gebeurd !!!!!!!!!!!!!!!!!  

In de ochtend was het weer een drukte van belang met uitzondering van Luc en Opa 
(kees) Die waren als eerste op en hadden het ontbijt tot in de puntjes voorbereid, op 



1 eitje na !!! Die was rauw als geintje tussen alle andere eieren geplaatst om als 
verrassingsei geopend te worden. Ik (Theo v.Z) was de gelukkige om deze grap op 

de vroege ochtend te ondervinden.  

Toen iedereen zijn buikje weer tot rust had laten komen en rond gegeten had zijn we 
heel vlot op pad gegaan. Voor sommige erg vlot want er waren diverse zaken niet 
mee gekomen, zoals aas en met zorg gemaakte lunch enz enz. Ook moesten de 

visaktes op het laatste moment nog ingevuld worden (ook niet onbelangrijk). Op weg 
naar de visstek (bonnerup) werd er hevig gediscussieerd over de route die ingesteld 

was op TomTom .  

Het vermoeden bestond dat er een verouderde versie op de pda stond. Ook de 
ingestelde route wierp de nodige vraagtekens op omdat alle snelwegen gemeden 

werden en alle fietspaden ingesteld waren.  

Toen we op locatie aangekomen waren, werden de visspullen snel uitgeladen en 
ging ieder snel naar het natte sop. Nadat een ieder zich op de twee havenhoofden 

had geïnstalleerd vlogen de stukken lood met onderlijnen door de lucht.  

 



 



 

Bonnerup  

Na enige tijd bleek dat de vissen niet echt honger hadden.  

Op de stek waar leen, theo , dennis, ziemek, dennis en anton zaten werd veel vis 
gevangen ook al wist de rest niet dat dezelfde vis al 12 keer aan een andere haak 

had gezeten. Om 14:00 was iedereen nat geregend en zijn we weer naar huis 
gereden waar een ieder zich op zijn eigen manier ging opwarmen, de een met een 
neutje en de ander in de sauna. nadat iedereen zijn spullen had opgeruimd zijn we 
aan tafel gegaan om gezamenlijk te gaan gourmetten. Dit was prima geregeld door 
Rick, Anton en Nico. We hebben het na het eten nog even gehad over de volgende 
dag en zijn allemaal op tijd naar bed gegaan om weer fris en fruitig de volgende dag 

in te gaan.  

Knebel maandag 10-11-2008 Maandag 06:30 en weer de hoogste tijd om uit bed te 
gaan,want er zou vandaag Gevist worden op een stek waar iedereen eindelijk eens 

een klus vis zou gaan vangen… Dat werd wel eens tijd ook nadat de 2 laatste 
sessies voor mij nog geen vis hadden opgeleverd Maar helaas helaas,de weergoden 

bleken met ons nog niet het beste voor te hebben want Er stond wederom een 
windkracht 7 en om een uur of half 8 begon het ook nog eens te stortregenen zodat 

de plannen weer eens omgegooid moesten worden…….  



Gelukkig waren daar onze Luc en Kees die voor koffie en eieren met spek hadden 
gezorgd zodat we in ieder geval onze buikjes weer goed konden vullen. Na wat 

beraadslagingen kwamen we tot de conclusie dat het beste was om rond het 
middaguur warm te eten omdat de weerman in de middag het beste weer door gaf 

voor onze geliefde visserij.  

.Zo gezegd zo gedaan en na een heerlijke maaltijd die bereid werd door de bekende 
gastronomische gebroeders Bourquin met als specialiteit Oudhollandse boerenkool 
en zuurkool met volgens enkele Hagenezen WORS .Nadat onze buiken wederom 

gevuld waren werd eindelijk het sein gegeven om de spullen in te laden voor vertrek. 
Na ongeveer een goed half uurtje rijden kwamen we aan op onze strandstek bij 

Elsegarde waar het diepe water dicht onder de kant liep.  

Vol goede moet werden de spullen weer uitgepakt en vond iedereen een ruime stek 
naar zijn keuze en werden de ruim beaasde onderlijnen te water gelaten. Al vrij snel 

werd er door sommige een visje gevangen alleen het formaat viel wel wat tegen 
alleen onze opa Kees ving een mooie zeeforel en voor de rest werden er wat mini 

gulletjes gevangen.  

 

De zeeforel Helaas gooide een flinke regenbui gepaard gaande met veel wind weer 
roet in het eten waardoor er eigenlijk weer voortijdig de aftocht werd 

geblazen…Enkele diehards zijn nog een uurtje langer gebleven en jawel jawel ,die 
werden toch wel beloond Met redelijk wat vis wat toch wel weer goede moet geeft 



voor de komende dagen.. Ik hou er in ieder geval wel de goede moed in want 
morgen gaan we weer naar een andere superstek gelegen in Grenaa waarvan in een 

volgend epistel meer nieuws. Groetjes: Ed  

Dinsdag 11 november 2008  

Verslag van Dinsdag 11-11-2008 begint eigenlijk op Maandag avond laat toen werd 
er nog een dvd van Anouk op gezet en met deze klanken werd de open haard maar 
eens aangestoken. Helaas voor ons de haard trok niet genoeg en binnen 10 minuten 

stond de hele tent blauw van de rook. Dus hebben we het vuur met wat water 
gedoofd en de deuren tegen elkaar open gezet om de rook uit het huis te verdrijven 

dit lukte aardig alleen de stank bleef lang hangen.  

Hierna ging iedereen naar hun mandje om de volgende dag weer fris aan een 
nieuwe visdag te beginnen. De volgende ochtend werd toch wel een beetjes 

uitgeslapen , en de ontbijt klaarmaak ploeg Kees en Luc waren ook wat later dan 
normaal. Nadat iedereen had gegeten werden om half elf de auto’s gestart en gingen 

we op weg naar Grenaa om op het havenhoofd daar ons geluk te beproeven. Al 
gauw bleek dat dit toch weer de betere stek was want er werd al snel door iedereen 
een visje gevangen alleen onze voorzitter bleef wat achter de feiten aan lopen wat al 

gauw resulteerde dat hij een ander plekje ging zoeken.  

 



 

De vissen bleven komen maar ook de regen was weer overvloedig aanwezig.  



 

Om 17.00 uur gingen we weer terug naar onze bungalow om daar te gaan eten. 
Deze maaltijd werd verzorgd worden door Leen en Ziemek met hulp van Anton dit 

werd een thaise maaltijd met soep vooraf ,een hoofdgerecht en een toetje 
chocolade/crème/witte moes. Na deze maaltijd werd er gekaart en gezwommen en 
de gevangen vis door Ed gefileerd deze gaan we namelijk donderdag eten met als 

nagerecht pannenkoeken.  

Woensdag 12 november 2008  

Na heerlijk uitgeslapen te hebben wacht de groep een stevig ontbijt. De ochtend 
ploeg heeft alles weer klaar gezet en iedereen kan aanvallen. Het weer zag er ook 
vandaag niet hoopvol uit . Maar we hebben als groep ons er nu wel bij neergelegd 

dat we daar niks aan kunnen veranderen. Dus we doen het maar met we 
aangeboden krijgen van de weergoden. De ochtend werd gevuld met het 

voorbereiden van het middageten ,boodschappen doen zwemmen, sauna en lekker 
hangen op de bank achter een Anouk dvd. Als middageten was pasta met wederom 

verse groente gekozen.  

En ook deze keer smaakte het prima en de S.O.V. kokmeeuwen aten alles op. Alleen 
de sla was wat minder in trek.(zandbankje) Om drie uur gingen we wederom naar 
Greena toe om vanaf de pier aldaar de vissen te belagen. Eddy de eagel was als 

eerste op zijn stek (maar eerste zullen de laatste zijn). De rest volgde al snel en de 



lijnen vlogen door de lucht naar de horizon. En niet veel later volgde er al gejuich, de 
eerste vis was al weer een feit.  

 

De dag hiervoor melde ik dat Leen S beter koken kan dan vissen. En dat liet hij nu 
dan ook direct zien, de stukken lood vlogen je om de oren en alles wat hij deed ging 

fout. Ineens viel het stil en de vis was verdwenen. Gelukkig een schijn beweging 
want na een uurtje stonden de toppen weer te stuiteren. De scharren en enkele 

botten vlogen door de lucht en iedereen was happy.  

Om 22.00 uur werd er opgeruimd en iedereen stond bij de auto om huiswaarts te 
keren. Bijna iedereen want de eerste zouden de laatste zijn. Eddy de eagel was door 
lange wandeling enigszins verlaat. Nadat we onze verloren zoon in de armen hadden 
gesloten ging de karavaan op weg naar het sportcomplex. Ik moet nog even zeggen 

dat het weer tijdens deze periode helemaal top was en we voor het eerst droog 
mochten inpakken. Op het complex ging iedereen zijn spullen schoonmaken en 
verzorgen en Nico K de pierenboer zorgde ervoor dat het aas in topconditie zou 

blijven. Wat er na dit alles gebeurde kunnen de meeste wel raden.  

We hebben de goede vangsten gevierd en natuurlijk de verjaardag van Dennis K zijn 
vrouw werd daar in mee genomen. De drank vloeide rijkelijk en er werd zelfs stevig 

gedanst.  



 

Ik zelf heb de late uurtjes niet mee gemaakt maar aan de kopjes s,morgens te zien 
was het een wild nachie geworden. Bij sommige speelde hormonen op en die 

belanden dan ook uiteindelijk bij Dennis K in bed. Die niets vermoedend en zwaar in 
coma lag te slapen en zich dus rot schrok dat er mannen in zijn bed lagen. Gelukkig 

was er een camera ploeg aanwezig zodat hij gered kon worden. Rick Z  

Donderdag 13 november 2008  

We hadden afgesproken in de namiddag pas te gaan vissen en wat langer door 
tegaan.Theo en Ed heben in de middag vis gebakken, wijting en schar, het werden 
twee schalen vol gebakken vis. Theo van Z. die de wijtingfilet aan het bakken was, 

moest af en toe de schaal met zijn leven verdedigen.  

Als nagerecht heb Theo S. een grote schaal met pannenkoeken gebakken. Nadat 
iedereen zijn buik had volgegeten zijn we rond 15.30 ur vertrokken naar Grenaa. 

Rick, Nico en ondergetekende zijn eerst nog even gaan proberen om wat Pieren te 
steken. Maar of we weten niet hoe dat moet of het water was nog te hoog, we 

hadden maar 3 pieren. wel zagen we allemaal kleine zagertjes. Toen wij op het 
havenhoofdje arriveerde, stonden mijn hengels en viskoffer al op het havenhoofd. 

Toen ik de vist oppakte ging ik zowat door mijn rug heen. Er was een grapjas die er 
een betonblok van een ton in had gelegd. Na het blok met een blansjaar kraan te 

hebben verwijderd kon ik mijn visstek in het midden van de pier gaan opzoeken.Over 
de vangsten kan ik kort zijn die waren heel slecht er werd bijna geen visje gevangen. 



Rond de klok van tien zijn we uiteindelijk terug gegaan naar het huis waar wij direct 
de sauna gingen voorverwarmen voor de liefhebbers. Nadat de groep hun spullen 

had opgeruimd gingen er een aantal de sauna in.  

 

Andere gingen rottigheid halen op de slaapkamers van anderen en weer andere 
gingen aan het bier, wijn of andere drankjes.We zouden het niet al te laat maken, 
want morgen zou eerst het huis worden schoongemaakt maar er waren er twee bij 

die tot vroeg in de morgen (5.30 uur) intellectuele gesprekken hebben gevoerd.  

Vrijdag 14 november 2008  

Vandaag was het de dag van schoonmaken en s'avonds uit eten in de studenten 
stad Aarhus. Morgen gingen we weer huiswaarts en willen rond de klok van 8.00 uur 

weg rijden van ons vakantie huis. De schoonmaak ging voorspoedig, en bijna 
iedereen maakte zijn kamer schoon en hielp met de rest van het huis schoonmaken. 
Rond 13 uur was het huis spik en span en konden we nog wat ontspannen om rond 
16.00 uur te vertrekken naar Aarhus. Er werd volop gezongen in de bus, onderweg 

nog wat consternatie bij een benzinepomp.Anton en Theo v Z. tankte de bus af maar 
dat ging zo snel dat ze niet geloofde dat de tank al vol zat. Rond 17.00 kwamen wij 

aan in de mooie stad Aarhus.  



 



 

De stad was al volop in kerstsfeer ook speelde er enkele straanmuzikanten, bij één 
er van werd het lied '' Tulpen uit Amsterdam''gespeeld, dat werd door 14 man, 

onderleiding van Rick Zuidwijk, met volle borst meegezongen in de drukke 
winkelstraat.  

Ook bij het aftellen van de stoplichten werd er goed meegedaan. Dus we vielen wel 
op bij de Denen. Sommige gingen nog een vingerhoedje kopen (wordt al een aardige 
traditie binnen onze club) en ander gingen nog even shoppen. Ook werd er voor één 
van ons nog een Katholieke kerk geopend om zijn kaarsje aan te steken en te laten 

branden.  

Na nog even het station bekeken te hebben, sommige missen hun werk, gingen wij 
eindelijk een kroeg opzoeken.Het werd een bruin kroegje waar de meeste van ons 
het prima naar ons zin hadden. Sommige hadden gelijk contact met het vrouwelijk 

schoon iemand anders zoende het mannelijk geslacht boven op de mond.  



 



 

We waren een kleurrijk gezelschap daar.Na een aantal drankjes werd het tijd om een 
restaurantje op te zoeken, maar dat viel nog niet mee. Het eerste Griekse tentje zat 
vol en ook de andere zaken waren allemaal goed gevuld. En ook het soort eten was 

nog niet zo makkelijk om daar uit te komen, chinees, italiaans werd allemaal 
afgekeurd door de groep. Na ruim een half uur gelopen te hebben, werd er een tent 

gevonden waar we met zijn alle terecht konden. Er waren er een paar bij, die hadden 
zo honger dat ze niet van het bord met restjes eten konden afblijven, dat andere 

mensen hadden laten staan.  



 



 

Na heerlijk gegeten en gedronken te hebben gingen wij rond 22.00 uur weer terug 
naar het huis.Wederom werd er weer hard meegezongen met wat onze disjockie 

Anton draaide, wij kwamen om 23 uur aan in het huis. In het huis kwam al snel het 
plan om Ziemek met kleren en al het zwembad in te gooien. Alleen hoe gingen we 
dat doen, het plan was om zijn hulp te vragen om mij het water in te dumpen en dat 

lukte helemaal, zie de foto's.  



 



 



 



 

Na het water gebeuren gingen we nog even een afzakker drinken om vervolgens 
vroeg naar bed te gaan, morgen zou de wekker om 5.45 uur afgaan.  

Zaterdag 15 november 2008  

Vroeg op vandaag, eerst nog even ontbijten en snel de laatste dingen 
schoongemaakt. Om ongeveer 7.15 zijn Rick, Nico en ik al vertrokken om de laken 

pakketten en sleutel te gaan inleveren in Ebeltoft. de rest van de groep moest 
wachten tot het huis was geinspecteerd door de eigenaresse. Dit ging nog niet zo 
makkelijk, het huis werd grondig nagegeken.Ed's kamer werd afgekeurd en moest 
opnieuw gebeuren en de oven en magnetron waren niet schoon gemaakt en dat 

moest alsnog gebeuren.  

Rond 8 uur kon de rest van de groep huiswaarst keren. Via de telefoon hoorde wij 
dat we ongeveer een half uurtje voorsprong hadden. Rond 17.00 uur werd ik netjes 

thuis afgezet. na een uurtje kreeg ik een telefoontje van Rick,deze vertelde mij dat hij 
met een inhaal manouvre op snelheid was gecontroleerd en voor 31 km te hard de 
boeken inging. Volgens Rick en Nico klopte dat niet en hebben ze maximaal 20 km 
te hard gereden. De één streep agente was niet te vermurven. Rick heb inmiddels 

een bezwaardschrift ingediend.  

De terugblik  



Na een weekje opgescheept te zijn met 14 mensen, kijk ik toch terug op een leuke 
week. Weinig gevangen, slecht weer, veel wind maar veel lol. Sommige dachten hun 
vis van hun leven te vangen en andere hadden veel meer visuren verwacht, wat door 

het slechte weer een beetje tegen viel. Maar alles bij elkaar opgeteld denk ik dat 
iedereen het toch reuze naar zijn zin heb gehad.  

http://zeevissen.sovdenhaag.nl/  

http://www.paddyhengelsport.nl/  

Leen Spaans  

Voorbereiding bij Paddy Hengelsport te Voorburg.  

 



 



 



 



 



 

 

Spodsbjerg 2008  

___________________________________________ 



Zaterdagmorgen om 4 uur verzamelen bij Jan een bakkie doen en onze vakantie was 
begonnen. De avond ervoor alles ingepakt, vroeg naar bed om op zaterdag 

uitgeslapen op reis te gaan. Na een zeer voorspoedige reis, waren we om 14.00 uur 
in Rudkobing om de sleutel op te halen, waarna we Nikolai opzochten om de boot te 
bekijken, welke we de hele week tot onze beschikking hadden. Nr 40 kregen we, een 

mooie boot met een 80 pk motor en dieptemeter en gps.  

Daarna naar het huisje, alles uitgepakt, lekkere hutspot gegeten die Stella voor ons 
gemaakt had. Alle visspullen in orde gemaakt en na het eten toch maar even het 

water op. Wind stil was het en dat zou het de hele week blijven. Ideaal dus, maar het 
hield wel in dat er weinig stroming stond.  

We vingen dan ook maar een paar gullen,maar de kop was eraf en we gingen moe 
en tevreden slapen, want de wind verwachting voor zondag was kracht 1 tot 2.  

Zondagmorgen lekker uitgeslapen,na een uitgebreid ontbijt om 10 uur de boot 
opgezocht, dat we niet de eerste waren hadden we wel verwacht, maar een van de 
laatste, oke wij waren lekker uitgerust. We zijn de haven uitgevaren op een gladde 
zee en zijn gaan vissen in de buurt van de rode boei DW 50, dat is bijna recht voor 

de haven.  



De eerste uren was het heel rustig met alles, alleen de zon deed zijn best, wij 
naruurlijk ook alleen was de vangst niet best,wat klein spul en een enkele maatse gul 
kwam aan boord. Er stond bijna geen stroming 0,3 km per uur volgens de gps. Ik heb 

er toen een platvis onderlijn aan gedaan, stalen afhouders met haakje zes en een 
enkele pier erop. Tegen de "stroom" ingegooid en na een tiental minuten kreeg ik 

een beetje lijndruk, en kon ik een lichte aanbeet voelen. Dit bleek dus een gul van 70 
cm te zijn. Volgende worp een schol van 42 cm, volgende worp weer een mooie gul. 
Dit bleek dus de manier te zijn om mooie vissen te vangen. Tegen stroming inwerpen 

en met een slappe lijn vissen. We hadden dan ook een mooie klus vis s'avonds.  



Maandagmorgen, eerst een bakkie in de zon daarna ontbijten en weer de hele dag 
het water op. Het werd weer een dag met weing stroming, en alleen met aas vingen 

we mooie vissen een uitzondering daargelaten. s'Avonds weer thuis, Andre ging 
lekker koken en Jan en ik fileren terwijl Aad het aas verzorgde.  



Dinsdag een kopie van de eerdere dagen, heerlijk weer, weinig stroming en de hele 
dag lekker ontspannen vissen. Er waren perioden dat de gul nergens te vinden was, 

en een uur later was het weer bingo maar weer alles op aas. Het leuke van de 
visserij met aas is dat je "driftend" ook hele mooie schollen en scharren kon vangen. 
Net je lood op de bodem en afhouders of een dwarrellijn er boven, maar wel opletten 
want op deze manier kom je regelmatig vast te zitten. Maar je ving wel de hele dag 

door vis.  



Op de terug weg naar de haven probeerde Aad en Jan om een geep te vangen, dus 
lekker rustig terug trollen en zo nu en dan was het raak, mooie grote gepen konden 

de lepels niet weerstaan.  



Woensdag zelfde recept, klinkt misschien saai maar het was verre van dat. Weer 
kwamen met de regelmaat van de klok mooie vissen boven, en als die het lieten 

afweten de ondermaatse bleven we de hele dag vangen.  



We hadden wel afgesproken om een andere dag indeling te gaan doen. De eerste 
dagen visten we van tien uur tot een uur of half zes, dan waren we 6 uur thuis en 

konden Jan en ik gaan fileren, als dat klaar was gingen we eten maar dat was 
meestal een uur of negen erg laat dus. Vandaar dat we het anders gingen doen, 10 
uur het water op vissen tot drie uur dan naar huis, slachten en eten en om 19.00 uur 
weer vissen. Tot een uur of half tien, alleen werd het dan wel laat voor alle vis in de 

vriezer zijn plaats gevonden had, maar het voelde wel beter, en smaakte de borrel of 
het bier ook beter. We kwamen dinsdag avond bij de haven nog een Nederlander 
tegen, die nieuwsgierig was naar onze vangst, en we bleken die dag een van de 

weinige boten met mooie gullen aan boord, deze Cor had maar 1 andere boot gezien 
met vis en dat waren wel 2 net maatse gulletjes. Toen we woensdagavond weer 

gingen stond Cor met zijn camper bij de haven, en hebben we hem meegenomen op 
de boot. Zelf had hij de hele dag op de platvis geweest en niets gevangen, maar de 

avond maakte alles goed voor hem.  

Donderdag, Andre die elke dag een mooie gul ving met een shad, begon deze dag 
ook weer met een shad en hij hield dat net zo lang vol tot hij er eentje gevangen had 

waarna ook hij met verzuurde armen overschakelde op aas.  





Dit ging de hele dag zo door soms de mooie grote gullen, dan weer mooie platvissen 
er bij en soms samen.  





Vrijdag de laatste dag zonovergoten en windkracht 0, kan het nog beter? En er stond 
voor de eerste keer deze week wat meer stroming, 2 km per uur waardoor we echte 
driften konden maken maar voor de vangst maakte het niet zo veel uit, we bleven 

vangen en ook nu was het met tussen pozen dat we mooie grote vingen, om 5 uur de 
boot ingeleverd en naar ons huis waar we na het slachten en eten met de opruiming 

konden beginnen.  



Zaterdag morgen vroeg eruit en om half zeven reden we weer richten Heinenoord 
waar we om half vijf aankwamen na een rustige reis.  

Arjan # 8 

 

Helsingor 

___________________________________________ 

Hallo,.  

Onze laatste vistrip had plaats in juni (Soroya) en de volgende is pas voorzien voor 
eind maart ( en dan nog wel samen met de vrouwen ) en daarom besloten we ( Chris 

en ik ) eind november om een paar dagen naar Helsingor te trekken. 



Even op het internet gekeken en we boekten een vakantiehuis voor 3 nachten van 
3/12 tot 6/12 voor een schappelijke prijs.Aangezien het een huis betrof van 8 

personen konden er desgewenst nog mensen mee , maar omdat er weinig tijd tussen 
zat kon niemand zich vrijmaken. Met kerst gaat Chris skien met Wijnand uit Lelystad 
en toen deze hoorde van onze trip wilde hij graag mee en toen waren we met drie. 

We vertrokken dus zondagnacht vanuit Olen (B) via Lelystad (NL) naar Helsingor, 
waar we maandagmiddag om14.00h aankwamen.Eerst voor Wijnand een vergunning 
gekocht ( in Denemarken ook verplicht op zout water) , dan de sleutel afgehaald en 

ons geinstalleerd in ons huisje waar we trouwens al eerder verbleven. 

Tegen 18.00h waren we aan de waterkant terwijl er een harde N.W 'er stond en de 
regen met bakken naar beneden kwam bij een temperatuur van een graad of 3. De 
vangst kwam traag op gang maar gaandeweg werd de bak toch gevuld met gullen 
tussen 40 en 55 cm.Tussendoor ook nog wat kleine wijting en schar.Links van ons 
stonden nog drie vissers en aangezien er geen enkele Deen op deze manier vist 

ging ik ervan uit dat het ook " vistrippers " waren en ging ik ze een bezoekje 
brengen.Het bleken Nederlanders te zijn en met één ervan (André) had ik al redelijk 

wat e-mailverkeer gehad en dus konden we nu kennismaken en wat bijpraten. 

Op het einde van de dag hadden we 32 gullen in de bak wat zeker niet slecht was. 
Dinsdagavond waren we rond 17.00h aan het water. De wind was weg en de sterren 
stonden aan de hemel bij ong.3°C. André en zijn vrienden, die vandaag wel met hun 

boot konden vissen, lagen voor ons te driften. 

Bij ons kwam de vangst heel traag op gang en om 20.00h hadden we slechts 3 
gullen in de bak.Een uurtje later kwamen André en zijn maats nog langs.Bij hun was 
de vangst ook enigszinds tegengevallen. Rond 22.00h begon de beet er toch in te 

komen en om 1.30h lagen er 38 gullen in de bak, weerom tussen 40 en 55cm. 

Woensdagavond , onze laatste avond, om 17.00h aan het water met een 
stormachtige Z.W.wind en bakken regen.Deze avond hebben we wel wat vissen 
verspeeld en velen waren net in de lip gehaakt.Vandaag hebben we de grootste 

vissen gevangen ( tot 70cm ) maar ook de meeste ondermaatse.Toch nog 19 gullen 
in de bak en om 22.00h gestopt met vissen.De rest van onze pieren ( gehaald bij Van 
Dixhoorn ), die nog in topconditie waren, hebben we aan onze Nederlandse vrienden 

gegeven die er achteraf nog wat gullen hebben mee gevangen. 

Conclusie: --Na twee -en-een-halve vissessie hadden we met 3 man toch 89 maatse 
gullen ( 100kg ) enkele scharren en botten, en een 50tal wijtingen van net aan de 

maat tot 32cm waarvan er enkele onfortuinlijke waren die niet meer te redden waren. 

--Opvallend was wel dat de gullen goed in de huid zaten. De voorbije jaren waren we 
ginder in februari en maart. De gul is dan mager en het vlees is papperig ( zal wel te 

maken hebben met het paaien ) en het verschil is goed te voelen bij het fileren. 

--De gulletjes van 20 tot 25 cm hebben we niet gevangen ( een slecht voorteken? ) of 
misschien worden ze daar ook pas in het voorjaar gevangen zoals hier.  



Deze toevallige trip is voor 100% meegevallen en zal volgend jaar navolging krijgen 
en is ideaal om de gaten tussen de geplande reizen op te vullen.  

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar Merry Christmas and a Happy New 
Year Joyeux Noel et une Bonne Année Frohliche Weinachten und ein Gluckliches 

Neues Jahr Glaedelig Jul og Godt Nytar God Jul og Godt Nyttar  

Guy , Chris en Wijnand  

 

Als 

___________________________________________ 

Hallo Voor de 5e keer naar het eiland : ALS geweest, lekker dichtbij 650 km. Leuke 
visserij met gul geep zeeforel schar en schol. 

Mooie omgeving, altijd stekken zonder wind. Zeer diep water sonderborg haven 
oostelijke ingang 15 á 20 m. Aldaar alle vissoorten. 

Dus waarom zou je veder rijden? Visstekken op kaart verkrijgbaar bij VVV kantoor. 
Maar er zijn dan ook nog vele andere goede stekken. Uitgebreiden wegen 

beschrijving met kaart eveneens verkrijgbaar gratis. 

Ik zelf heb een huisje gehuurd bij novasol , zeer veel keus in de omgeving. 

Indien vragen kunt u mij bellen:  

030-2625371  

Groetjes, Chris de Bruin.  

 

Middelfart 

___________________________________________ 

Hallo vissers,  

Hier weer een verslag van een weekje vissen in Middelfart. Het was voor ons de 4-de 
keer dat we naar Middelfart gingen. Zelfde huisje en boot alleen was het weer nu 

anders dan de voorgaande 3 x.  



We zijn 15/09/2007 tot en met 22/09/2007 geweest. Daardoor moesten we wel de 
hoedjesparade missen in Den Haag. Ow wat een gemist was dat. De hele miljoenen 

nota was al bekend in augustus dus zo nieuwsgierig waren we toch al niet.  

Vrijdag op zaterdagnacht om 01.45 uur vertrokken vanuit Rotterdam met nieuwe 
TomTom op weg naar Denemarken. Een voorspoedige reis weer met de nodige 

stops voor koffie broodje en vooral een peuk. Daarom rijden we graag in de nacht. 
Lekker doorrijden en totaal geen files. Het weer was goed te noemen met een lekker 

temperaturtje. Dat beloofd wat in Denemarken.  

Natuurlijk had ik heel de week het weer al zitten volgen en we wisten dat het aardig 
zou waaien in Middelfart bij aankomst. Nou dat was zeker waar .Na ons gebruikelijke 
rondje door Middelfart kwamen we bij het huisje aan. Vaughn de verhuurder stond al 
op de uitkijk met zijn vrouw. Na alle verwelkomingen en de nodige presentjes ( tja je 
krijgt een lichte band he met elkaar na 3 x). We konden van hem zo een boot krijgen 

om meteen te gaan varen en vissen want we waren natuurlijk weer vroeg bij hem. 
Maar dat leek ons niet echt een goed idee gezien de witte koppen op de golven.  

Dit hadden we nog niet eerder meegemaakt in al die 3 x. Lees de andere verslagen 
maar. We besloten dus ook dan maar om niet te gaan vissen met de boot en kozen 
voor de auto om ff naar het viszaakje op de kade van de oude haven te gaan. Visje 
gekocht en toen naar het huisje om uit te pakken en ons te nestelen op de bank en 
stoel voor een tukkie. Vissen kwam er niet meer van vandaag. En we hielden ons 
hart vast voor morgen omdat ze dezelfde wind opgegeven hadden. De zon was er 

wel maar ja de wind was spelbreker. Na een heerlijke maaltijd van de chef-kok ( jaja 
mezelf ff kietelen he) en een bakkie koffie en een biertje lekker gaan rusten . Hopen 
op beter weer want elke dag zo in het hutje te zitten waren we niet voor gekomen.  

Zondag 16/9  

Jawel de weergoden hadden ons horen vloeken op zaterdag en hadden gehoor 
gegeven aan onze smeekbedes in onze dromen. Natuurlijk stond er nog een straf 

windje maar goed er waren geen witte koppen te zien dus hop alles klaar maken en 
naar de boot. Wie weet konden we een lekker plekje vinden om te vissen. De 

heerlijke zeewaardige kajuitboot sneed door de golven en bracht ons naar de Faeno 
Sund. Wat een oase hier zeg. Je ligt dan tussen 2 eilandjes in en de wind gaat over 
je heen zodat het lijkt alsof je vist op een kabbelend kanaaltje. We besloten dus ook 

om hier te gaan liggen om ons geluk te beproeven. Deze stek hebben we meer 
bevist en wisten dus waar we een beetje kans hadden op schar en schol. Ook wordt 

hier gul en gulletjes gevangen met de tijd.  

Anker uit op 18 meter diepte en gaan met die verse zagers van Topsy Baits uit 
Nederland. We hadden 3 kilo bij ons dus moet goed komen deze week. Het was 

meteen raak alleen was het wijting die de klok sloeg hier. Kreeg ook nog een geep 
aan de haak die reageerde op mijn blinker voor mijn haakje. De krabben waren ook 
actief hier. Toch vingen we als we eenmaal de bodem haalde zonder wijting eraan 

een platte naar boven. Ze waren wel wat klein dus veel terug gegooid. Al met al een 
lekker dagje vissen en dat hadden we gisteren niet echt verwacht met die 

weersvoorspelling. Om 17 uur toch maar weer terug gevaren omdat de wind weer 



aanwakkerde. En hoe hij stond nu dwars op de boot en aangezien we nog een stukje 
open water moesten bevaren was het stevig vasthouden en lekker deinen.  

Niet zorgwekkend maar niet echt lekker om in te varen en het haventje in te draaien. 
Maar goed met een goeie schipper ( tja ook mijn schoonvader ff kietelen) aan het 

stuur kwam dat helemaal goed. Toch nog 38 platten voor de vriezer bij ons. Na een 
heerlijke maaltijd en het verzorgen van het aas en invriezen van de vis lekker pitten. 

Dromen over morgen.  

Maandag 17/09  

Vandaag minder wind. Zoals voorspelt. Dus dat kwam goed uit om naar Fredericia te 
varen om onze gouden stek aan te doen. Onderweg wat onderlijnen gerepareerd 

want het is toch ff een stukje varen vanaf het huisje. Maar aangekomen op de stek 
was alles visklaar dus ankeren en vissen maar.  

Dat viel ff tegen zeg op onze wereld stek. Volop vis hier maar heel veel wijting. Was 
gewoon niet leuk meer. Dus aantal keren wat meters opzij geschoven maar helaas 
die wijting zat echt overal. Af en toe een lekkere platte tussendoor want die zitten er 
zeker maar ja dan moest je geluk hebben dat de wijting er al niet aan hing. Dus dit 

ging hem niet worden deze keer. We hebben toen nog op een plaatje gelegen 
midden op bij Strib voor de vuurtoren op zo 16 meter maar dat was ook niet veel.  

Allemaal rode visjes ( weet niet eens wat het was maar zaten wel stekels op de 
rugvin). Dus dan maar terugvaren onder bruggen naar de Faeno Sund. Hier dieper 
gaan liggen dan gisteren. Op zo’n 22 meter. Hier vingen we meer platten maar nog 
steeds veel kleintjes erbij. Dan maar een andere stek nog aandoen die normaal bij 
wind niet te bevissen is maar door de weinige wind van vandaag zeker te doen. We 

zijn gaan liggen onder het eiland tussen de Gamborg fjord en het Faeno Sund 
eilandje. Hier hadden we ook eerder succes in voorgaande keren. Op diverse 

plekken ankertje erin en vissen maar. Het was niet wild maar wel grotere platte en 
geen wijting. Door het vele varen en zoeken vandaag dus 28 platte gevangen en het 

dubbele zeker terug gegooid i.v.m. met de grote van de vis.  

Zo nu wisten we een beetje wat waar zat en waar we konden vissen de komende 
dagen. Zeker gezien de weersvoorspellingen van de wind. Dus om 17.30 uur terug 

naar het huisje en eten koken en vis invriezen . Biertje erbij en een bakkie koffie. Dan 
vallen echt je lukken dicht na een tijdje want heel de dag in de buitenlucht gaat de 

zwaartekracht werken op je ooglid. Morgen hopen op betere visvangst.  



 

Dinsdag 18/09  

Het weer zag er niet echt lekker uit. Het was wel droog maar de wind was iets harder 
dan maandag. Hmmm toch lekker vissen. We kozen om uit de wind te gaan liggen in 
de Faeno Sund. Een goede keuze wat de wind betreft want die trok soms aardig aan. 

Hadden we weinig last van daar maar ja je moet ook nog een keer terug. Vandaag 
eerst op 12 meter gaan liggen. Nou dat was dus niets. Metten op 24 meter gaan 

proberen. Dit werd al beter maar nog steeds veel kleine platten erbij. Toch al met al 
een lekker maaltje vis gevangen hier. En nog geen gulletje aan de haak gehad. Dat 
is wel eens anders geweest. Navraag leverde ook op dat de gul nog niet aanwezig 

was. Tenminste nog niet volop dan.  



 

Wederom een heerlijk dag gevist met droog weer en goed windje voor hier. Regen 
hadden we nog nooit gehad al die keren in Denemarken. Zou het weer zo zijn dit 

keer?? Lekker ff de kas van Mac Donalds gespekt in Middelfart. Ook nog een Deens 
metro krantje op de kop getikt en die geprobeerd te ontcijferen. Nou Lingo gaat ons 

beter af dan hoor.  

Woensdag 19/09  

Nou wat denk je?? Jawel die weergoden pakken je meteen terug . Zwaar bewolkt en 
veel dreiging in de lucht op regen. De wind was te doen maar wel veroordeeld voor 
de Feano Sund. Dit was niet geheel heel erg hoor want vandaag bracht het mooie 
platten op. Leuk stekkie op 24 meter gevonden en heerlijk gevist. En ja hoor het 

geschiedde. Er viel regen. Toch lekker die kajuitboot dan. Het weer was dan weer 
droog en dan zon en dan weer een bui. Lekker visje gevangen en tot 17.30 uur 

gevist. Toen brak het los. Wat een regen. Dus pakken aan en terugvaren. Toch flink 
vis gevangen en huiswaarts gekeerd. Als 2 verzopen katjes het huisje bereikt. Lekker 

eten gekookt en meezingen met de wereldontvanger. Zachtjes tikt de regen ……..  



 

Donderdag 20/09  

Wat een nacht. Even dachten we de ark van Noach voorbij te zien gaan. Wat een 
regen zeg. Maar goed in de ochtend was het weer droog. Dus vissen maar weer. 
Hadden we aan het begin van de vakantie niet gedacht dat we elke dag konden 

vissen. Op naar de Faeno Sund want dat is toch wel ideaal met de wind daar. Weer 
op 24 meter en platten vangen. Koud ligt het aas in het water en pa staat alweer te 
hijsen. Maar nu wel erg heftig. De hengel maakt eerbiedig een flinke buiging. Wat ik 
nu eraan heb weet ik niet maar het is net geen walvis zegt ie. Dan komt het boven. 
Het is een enorme schol, Echt zo groot dat ding. Zeker een record schol voor hier in 
Denemarken. Schepnet roept ie. Ik kijk en zie hem voor de helft boven water komen. 
Wat een ding zeg. Het leek wel een ufo zo groot. Ik duik de kajuit in voor het net. Ik 

kom buiten en hoor een enorme plons. Daar vliegt ie van het haakje. De teleurstelling 
is groot. We hadden hem graag aan boord gehad om hem te meten. We raakten er 

niet over uitgepraat zo groot. Elke vis die daarna naar bovenkwam leek wel een 
aquarium vis.  



 

Na goed en wel een beetje te bekomen te zijn en toch weer mooie scharren te 
pakken worden we opgeschrikt door een zeer laag vliegende helikopter. Tja best 
mooi om zo tussen die eilanden door te vliegen maar leek wel een opname voor 

Mash. Kort erna komt er een marineboot voorbij. Die hadden we wel vaker gezien in 
dit gebied maar dan meer rond de bruggen en Fredericia. Och ja ze zullen ook een 

beetje vertier willen hebben. Dan maar weer concentreren op de visserij. Beetje 
tikken op de bodem en slepen over de bodem levert mooie scharren op. Dan doemt 
er een rubberboot op. Ik denk nou daar komt Bay Watch ook nog zeg. Het bleek de 
Deense politie te zijn en kwam langzij liggen. Ze vroegen waar we vandaan kwamen 
en na enige tellen van radeloze blikken in de rubberboot ( Hollanders??) vroegen ze 
in het Engels om de visvergunningen. Tja die hebben we trouw altijd aangeschaft en 

dus ook bij ons. Staat er ook een kerel met een camera op de boot. Dat was de 
Deense Televisie die opname maakten. Meteen schoot het door ons heen. Zonde 

van die schol dan waren we hot nieuws geweest die avond. Zwei verruckte Hollander 
mit een rekord Scholle. Helaas het mocht niet zo zijn dus na wat formaliteiten konden 
we ons weer op het vissen storten. Alles was oké. We konden dus lekker doorgaan 

met vissen.  



 

De vangsten vielen een beetje tegen. We moesten er hard voor werken. Slepen 
tikken met het lood op de bodem en dan had je wat schar. Ze waren ook niet zo 

groot vandaag. We besloten om het onderaan het eilandje eens even te proberen. 
Dat is een paar minuten varen. Nou dat viel ff tegen de wind die stond precies in dat 

straatje daar. Enorme golfslag om het hoekje. Dat werd hem dus niet. Dan maar 
terug tussen de eilandjes. Wat was het hier kalm dan zeg. De rest van de dag hier 
dus blijven vissen en met toch nog een leuk maaltje vis weer naar huis gevaren. Zo 

dat was dag 5 die hebben kunnen vissen. Nog 1 dag te gaan maar de week was 
alweer geslaagd. We hadden al meer gevist dan we zaterdag hadden durven 

dromen. Na de gebruikelijke avonddingen zoals eten biertje koffie vis invriezen enz. 
lekker gaan slapen en afwachten wat het morgen zal brengen.  

Vrijdag 21/09  

Ja vandaag moest het gebeuren dan. We konden weer vissen. Het weer was soms 
zelfs heerlijk te noemen. Klein buitje en af en toe de zon en soms helemaal geen 
wind te bekennen. Op naar de faeno sund voor nog enkele uren vissen. Want ja 

vandaag niet zo lang want we moeten inpakken en tanken en boot betalen eten en 
tukkie doen. Want vannacht rijden we weer terug naar Rotterdam. Vandaag gingen 
we dieper liggen. Op zo’n 26-28 meter en met beetje stroming in het water was het 

meteen raak. Heerlijke scharren. Kwam geen einde aan.  



Er kwam nog een sportvissersboot voorbij en die ging meteen liggen drijvend rond 
ons heen. Je had die koppies aan boord moeten zien als wij weer platte stonden te 
hijsen. Van ellende ging die boot na 3 x driften een stuk verderop liggen. Het was 
echt ongekend vandaag. We waren er rond half 9 en zijn om 14 uur gestopt. We 

hadden 80 scharren en schollen en mooi ook hoor.  

Genietend hebben we de vis schoongemaakt en met een voldaan gevoel naar het 
huisje gevaren. Boot schoongemaakt de visspullen meegenomen en alles klaar 

maken voor vertrek. Pa ging ff tanken en ik het eten maken. Vaughn kwam de boot 
afreken en ff gezellig kletsen. Toen was het tijd om alvast de auto in te pakken want 
we gaan rond 1.30 uur huiswaarts. Na een klein tukkie zijn we dus om 01.45 op weg 
naar Rotterdam. Na de nodige stops en een heerlijk ontbijtje kwamen we om 10 uur 

weer thuis. Meteen de vis in de vriezers gegooid. Die was nog lekker hard in die 
tempexdozen. We hadden er weer 230 bij ons. Zaterdag avond stond ik dus al weer 
vis te bakken. Iedereen weer blij. Wij van onze geslaagde 4-de vistrip ,kinderen en 

vrouwen omdat we weer thuis waren en omdat er weer heerlijk vis klaar stond op de 
tafel.  

De plannen voor 2008 zijn alweer besproken tijdens de terugreis in de auto. Het is 
zeker volgend jaar rond Mei zal ik weer een verslag aan het maken zijn. Jawel van 

de 5-de vistrip.  

Mocht je vragen hebben over Middelfart/Funen dan kan je die altijd stellen. Misschien 
kan ik je helpen of 1 van mijn links op mijn mini site.  

http://vissen.jouwbegin.nl/  

Groeten Erik Zwama en Arend Kruithof  

erikzwama@wanadoo.nl  

 

Spodsbjerg 2007  

___________________________________________ 

Spodsbjerg  

Zoals beloofd hier mijn vakantie en visverslag van de afgelopen 2 weken op 
Langeland.  

Zaterdag 18 augustus aangekomen en in het huisje alles uitgepakt.  

Zondag 19 augustus even de omgeving verkennen met de familie en natuurlijk naar 
de haven in Spodsbjerg, gelijk even met Nicolaj kennis gemaakt, ik had de week 

daarvoor via (http://www.bootsverleih.dk/) een bootje gehuurd voor de periode vanaf 
maandag 20-08 tot de andere week. Tot mijn verbazing kreeg ik hem al gelijk mee en 



mocht ik er gebruik van maken tot de andere week een woensdag, hartstikke tof van 
hem. Gelijk maar even met de familie het water op met hengel en eens proberen bij 

de de gele paal, direct een gulletje van een 60 cm. leuk begin.  

Bij terugkomst kwam ik Chris en de andere 3 mannen tegen, een aantal goeie tips 
van hem gekregen.  

 

Maandag: Met de familie weer even proberen te vissen maar geen geluk. 

Dinsdag: Een slechte dag met een harde noorden wind en vrij veel regen, niet 
kunnen vissen. Even een tochtje naar het noorden van Langeland gemaakt.  

Woensdag: Een zonnige dag met een matige oosten wind. Ben alleen gegaan en 
met Chris afgesproken om met de 2 bootjes een betje bij elkaar te blijven zodat ik de 

stekken wat beter kon verkennen. Een aantal kleintjes gevangen maar ook 2 van 
ongeveer rond de 70 cm. 1 hele grote verspeeld door lijnbreuk (moet zeker rond de 1 

meter zijn geweest)  



 

Chris en de mannen die toch een meer ervaring hadden haalde er een aantal hele 
mooie uit waarvan 1 van 9,2 kg. Terug in de haven kreeg ik een kistje gul van ze 

daar hun vriezer al helemaal vol zat.  



 

Donderdag: Een hele mooie windstille dag, lekker wezen toeren met de boot en 
naturlijk ook wat gaan vissen, weinig gevangen toch nog niet de juiste stekken weten 

te vinden.  



 

Vrijdag: Heel even met de boot weg geweest en een aantal kleintjes gevangen 
(zwemmen weer)  



 

Zaterdag: De wind was naar het westen gedraaid en wat toegenomen maar heel 
goed te doen. Een 5-tal vissen gevangen waarvan 2 ruim boven de maat (boven de 

70 cm.)  



 

Zondag: De wind was nog verder toegenomen tot kracht 6, toch nog het water 
opgegaan en gevist (1 klein gulletje gevangen) maar na korte tijd door teveel wind en 

ook golven naar de haven teruggekeert.  

Maandag: Wind gelukkig weer wat afgenomen dus weer vissen, 2 hele mooie 
gevangen waarvan 1 van 91 cm.  



 

Dinsdag: Een mooie rustige dag met veel vis zeker 11 gevangen waarvan 9 
meegenomen zelfs nog een doublet van ruim formaat. In de middag nog even naar 
de haven teruggekeert om vrouw en kinderen op te halen en binnen het halfuur 3 

mooie weten binnen te halen.  



 

Woensdag voor 9 uur de boot weer schoon afgeleverd aan Nicolaj 
(http://www.bootsverleih.dk/)  

Donderdag en vrijdag waren uitermate koude (14 graden) en natte dagen, daarom 
maar besloten om vrijdagmorgen de terugreis te maken.  

Al deze dagen het meest in de middag zo'n 4 uurtjes gevist, moest toch een beetje 
rekening houden met de rest van de family. Als bijvanger heb ik trouwens een 

kleinere shad gemonteerd en hier veel ook op gevangen. De meeste vis trouwens 
gevangen op een diepte tussen de 26 en 29 meter aan de oostzijde van de vaargeul 

ter hoogte van de gele markeringspaal  

Nou dat was onze vakantie met op het eind toch nog veel vis, ik moet zeggen dat als 
je zo'n bootje hebt liggen in de haven van Spodsbjerg het toch heel verslavend werkt 

om maar steeds te gaan vissen.  

P.s. Nog bedankt voor je goeie tips bij Avicentra en misschien tot een volgende keer.  

Groetjes,  

Hans Muste  

 



Spodsbjerg 2007  

___________________________________________ 

Spodsbjerg 19 mei  

 

Vrijdag 18 mei was het weer zo ver, voor de twaalfde keer of was het de 
dertiende………….. Naar Langeland.Spodsbjerg hebben we voor de derde keer 

uitgekozen,omdat de voorzieningen daar erg goed zijn. De haven is super voor de 
hengelaar met mooie boten en als je wil is er een gebouw waar je de vis kan 

schoonmaken.  



 

Deze keer gingen we met zijn vieren omdat de andere vaste mannen liever een keer 
in september gaan. Jan is er weer bij en Andre ook die vorig jaar voor de eerste keer 

meeging en nu is ook Leonard voor het eerst mee.  



 

Vrijdag avond de auto geladen en zaterdag morgen vroeg vertrokken, zodat we om 
drie uur in Rudkobing onze sleutel konden ophalen. Hierna gelijk even naar de haven 

gereden, en onze boot bekeken, die we weer bij IBI gehuurd hebben. Dit keer een 
grotere, een Limbo 699 met een 80 pk motor er achter. Een pracht boot die ons 

ondanks het tegen vallende weer elke dag op de visplekken bracht. Daarna zijn we 
naar ons huis gegaan, eerst alles geïnstalleerd en lekker gegeten. Daarna in de 

avond uurtjes even gaan vissen. En de eerste gullen werden al snel gevangen. We 
hadden afgesproken om een minimum maat te hanteren in de boot, en deze was 50 

cm alles wat kleiner was ging terug. Deze avond konden we 8 gullen meenemen. 
Dus de kop was eraf.  



 

Zondag lekker uitgeslapen, uitgebreid ontbijt en weer naar de haven en snel het 
water op. Weer naar de plaats van gisteravond, waar we mooie driften konden 

maken, maar we bleven stil liggen er was helemaal geen stroming. En dan valt het 
niet mee om een vis te vangen, na een hele dag uitproberen, zoeken, trollen hebben 

we toch nog een paar gullen weten te vangen.  



 

 



Maandag een nieuwe dag dus nieuwe kansen, de wind was gedraaid [ dat bleef die 
dus de hele week doen}dus we hoopten op een lekker stroompje, nu die was er wel. 

In plaats van de lichte jigkoppen van 80 gram moesten we overstappen op het 
zwaardere spul tot wel 250 gram hadden we nodig om de bodem te bereiken. Maar 
als dat lukte dan was er wel vis te vangen, alleen de maat viel tegen de meeste zo 

rond de veertig cm, op een enkele dikke vijftiger of zestiger.  

 

Dinsdag zijn we naar de Bermuda driehoek gegaan, weer was er veel stroming en 
moesten we zwaar vissen nu tot wel 350 gram, we vingen hier wel mooie gullen en 

heb ik er een echte grote aan gehad, maar verspeeld helaas.  



 

Woensdag vroeg opgestaan om half vijf stond de wekker want in de plaatselijke 
hengelsport winkel was verteld dat de meeste vissen voor negen uur gevangen 

waren. Om zes uur in de haven na een stevig ontbijt, en zo snel mogelijk naar de 
visgronden waar we om negen uur de eerste echte mooie vingen eentje van een 
pondje of elf. We vingen deze op 55 meter water omdat er weer weinig stroming 

stond, hier kregen we bezoek van een paar Eurovissers.  



 

Peter Hakvoort en Dirk Jan Smits kwamen even buurten en die vertelden dat ze ook 
al een paar mooie vissen hadden verschalkt maar dat het nog geen vetpot was. 

Leonard ving om elf uur een gul van 13 pond welke de grootste van de hele week 
bleek te zijn.  



 



 

Bij de winkel kan je hem aanbieden als grootste vis en dan kan je een prijsje 
verdienen als het de grootste van de hele week blijkt te zijn, en dat was ook zo.  



 



 

Donderdag weer vroeg uit bed, maar de wind was dusdanig dat we besloten om er 
een rustige ochtend van te maken, en we pas om elf uur het water op gingen. En 

weer was de stroming sterk, eigenlijk te sterk met jigkoppen van drie honderd gram 
en tweehonderd meter lijn uit kon je net de bodem halen. We driften met 3.4 mijl per 
uur, dus dat was eigenlijk geen doen. Dus zijn we gaan trollen en dan vang je altijd 

wel geep.  



 

Maar als we dan een gul haakte dat leek dat net een monster zo sterk waren ze. 
Eenmaal boven bleken ze net aan onze maat te voldoen maar dat is wel sport.  



 

In de loop van de dag hebben we een poosje op de platvis gelegen, en dat is daar 
altijd bal Grote botten, deze keer kleine scharren en een enkele grote schol van in de 

veertig cm kwamen boven.  

Vrijdag weer was de stroming er helemaal uit, en was het grote zoeken weer 
begonnen in de diepe put vingen we een paar mooie gullen, en verder viel het tegen. 

Tot drie uur van het ene moment op het andere ging het los drie kromme hengels 
tegelijk elke drift weer. Ze waren niet allemaal aan de maat maar de kist was gauw 

vol. Helaas moesten we om 5 uur de boot weer inleveren en dat is dus pech hebben. 
Een mooie week zat er weer op, en dat de vangsten wat tegen vielen dat hoort er nu 
eenmaal bij. Volgend jaar zijn we er zeker weer, want het blijft een visserij die je in 

Nederland niet zo kan beleven. De terug reis verliep voorspoedig,tot we een file voor 
ons kregen. Deze werd veroorzaakt door een paar Hollanders die met 50 km per uur 

Duitsland onveilig maakten.  



 

Arjan #8  

 

Reisverslag Spodsbjerg 



 

___________________________________________ 

Denemarken 20 t/m 26 mei 2006 Jaja, een keer gevraagd om mee te gaan naar 
Denemarken. Helaas duurde het nog ff voordat we eindelijk richting het Deense land 
konden togen.. Maar vrijdag 19 mei was het eindelijk zover, Andre van ’t Hof was zo 

vriendelijk om mij in Eindhoven op te pikken om me daarna in Heinenoord af te 
zetten waar ik de nacht door zo brengen bij Jan Groenendijk. Om een uur 4 was het 

eindelijk zover, we konden vertrekken!!! Na een uur of twee was het tijd voor de 
eerste stop bij grensovergang De Lutte.  



 

Na ook nog een stop in Duitsland was de volgende net over de grens van Duitsland 
en Denemarken. De eerste voet op Deense grond!! Onze laatste stop moest dan 
toch wel het huisje worden waar we de rest van de week zouden verblijven. Bij 

aankomst in Spodsbjerg op het Deense Langeland werden eerst alle belangrijke 
dingen gedaan zoals spullen uitladen, huisje inspecteren en de boot regelen. Het 
huisje zag er verzorgd uit, al leek het er wel een uit de Efteling met dat rieten dak.  



 

Maar alles was aanwezig. Dat de wc niet doorspoelde was minder, maar 
ondergetekende met zijn talenknobbel ter grootte van een speldenknop wist dat 
vrouwtje van Novasol toch te overtuigen dat er iets gemaakt diende te worden. 

Omdat het inmiddels te laat was geworden om te gaan vissen hebben we ons de 
eerste dag vermaakt met alles in orde brengen voor de volgende dag. Zondag was 
het tijd om voor de eerste keer op zee te kijken of er nog een visje gevangen kon 
worden. ’s Ochtends bleek dat er vrij veel wind stond, dus werd de eerste vistocht 

uitgesteld tot in de middag. De boot in en een eindje richting het zuiden gevaren en 
m’n lijntje overboord gegooid, het duurde eventjes maar al vrij snel kwamen de 

eerste visjes boven. Geen monsterlijk formaat, maar zeker leuk om te vangen. Ook 
werden er mooie wijtingen gevangen. Deze overtroffen vaak de gulletjes wat formaat 
betreft. Andre was de eerste dag wel spekkoper met een suïcidale geep van rond de 

80 cm. Deze vond het nodig om een 150 grams loodkop met een 5” shad vol te 
nemen. 



 

De maandag was niet helemaal mijn dag. Bij vertrek had ik al zo iets dat het niet 
helemaal lekker zat, en tijdens het driften op de gul bleek dat ook wel!! Jeroentje 
werd ziek. Later nog even voor anker gelegen en een partijtje botten en scharren 
gevangen. We hebben ook nog geprobeerd om een paar geepjes te vangen, met 



een lepeltje achter de boot. Gelukkig bleek hier wel het een en ander te vangen voor 
mij. Dat is trouwens ook een mooi tijdverdrijf tijdens het varen.  

 

De dag erop was het ongeveer hetzelfde; wel vis niet extreem groot, niet extreem 
veel, maar wel weer leuk. Op woensdag herhaalde zich een beetje wat we de 

voorgaande dagen ook al hadden gezien, niet al te best weer. Regen en wind waren 
vandaag ook weer van de partij. Vooral de wind begon in de loop van de middag een 

spelbreker te worden. Volgens de dieptemeter bleken we met onze Uttern 490 op 
golven te balanceren van ruim 3 meter. Ode aan onze schipper! Ondanks de hoge 
golven bleek dat de vis toch wel aanwezig was, en dus ook vandaag werden weer 

een aantal gulletjes meegenomen voor de vriezer.  



 

Donderdag zijn we naar de zogenaamde Bermuda Driehoek gegaan, in ieder geval 
een poging tot… Zoals al blijkt hebben we dat niet helemaal gehaald, enkele 

kilometers van te voren zijn we begonnen met driften terug richting haven. Er stond 
voor de verandering weer eens een stevige wind over het eiland. Wat het driften niet 

helemaal ten goede kwam. Maar weer in de buurt van de haven een taludje 
gevonden waar de gullen er wel zin in hadden. De grootste vis vandaag werd 

gevangen door Arjan, een gul van ruim 7,5 pond De laatste visdag moest ook nog 
wat worden. Toch nog maar even het water op om te proberen nog een gulletje of 

wat te vangen. Deze keer waren we blijven liggen op de route van de veerpont naar 
de overkant. Op de een of andere reden wilden ook een aantal grotere gullen een 

enkeltje Nederland. Arjan wist weer de grootste te vangen vandaag, deze keer was 
‘ie ruim 9 pond.  



 

Tussendoor nog gauw even extra loodkoppen wezen halen, maar dit mocht niet 
baten. Na onze terugkomst op het water leek het er wel op dat alle gullen weer 

verdwenen waren. Helaas moesten we alweer op tijd terug om de spullen van de 
boot in te leveren. De avond maar doorgebracht met het schoonmaken van de 

spullen en het huisje. Zachtjes aan begonnen met het schoonmaken van het huisje 
Voor mij was dit in ieder geval een vakantie om nooit te vergeten. Wel heb ik veel 
bijgeleerd over wat wel te doen en wat juist weer niet. Ook heb ik naar hartelust 

kunnen experimenteren met kunstaas, iets waar ik in Nederland nooit zo succesvol 
mee was. Jammer was het wel van het weer, we hebben vrijwel dagelijks wel enkele 

buien gehad. De ene dag wat minder en de andere weer stortbuien. Maar zoals ik 
eerder zei een vakantie om nooit te vergeten, een hoop geleerd en zeker voor 

herhaling vatbaar!! 



 

Jeroen #302  

 

Kleine Belt 
___________________________________________ 

Vertrokken op vrijdag rond 21.00 uur uit Oudenhoorn en na een voorspoedige reis 
rond 09.00 uur Middelfart binnen gereden. Ik was deze reis alleen, want maat Fred 

komt de tweede week per vliegtuig. Wel heel luxe, maar zoals hij zelf zegt: 
onderscheid moet er wezen. De eerste week was ik te gast bij Melih Bolca uit België 

en Hassan Chemais uit Frankrijk, zij verbleven in Røjle Klint huis M64266 van het 
MOB. Prachtig gelegen op bijna het hoogste stukje van de Klint en ook zeker voor 

natuur liefhebbers de moeite van bezoek waard. 



 

 

Na de boot als vanouds weer in de Telka Marina te hebben afgemeerd, even langs 
het turist bureau voor de laatste info en een lekker kopje koffie. Bij Lene Klinge van 

het MOB de sleutel opgehaald en alvast voor mijn gastheren kwartier gemaakt. In de 
avond arriveerde Melih en Hassan, zij hadden voor Hamburg (nee niet voor de 

tunnel) in de file gestaan, waardoor de toch al lange reis van 1000 km nog wat langer 
duurde. Na het begroeten en uitpakken, de traditionele pan macaroni van mijn Riet 

soldaat gemaakt. 

Zondag 30 april  

Ondanks de negatieve vangstberichten toch hoopvol aan de eerste visdag 
begonnen. Vrij snel viel het totaal ontbreken van de bruinvissen op, hetgeen een 
slecht teken is, immers geen bruinvissen dan ook geen of onvoldoende rondvis. 

Helaas zal dat een ruime week aanhouden. Gelukkig kon ik wel de oorzaak 
achterhalen. Toen wij arriveerden was de watertemperatuur al gestegen naar 5.9° en 

bleef gestaag doorstijgen. Door die opgaande lijn gingen de zagers zeer massaal 
zwemmen en voor jongbroed zorgen. Ook de schol ging aan het paaien en door de 

late maar snelle opwarming was de forel ook moeilijk te traceren. Al met al een 
boeiende uitdaging voor een rechtgeaarde sportvisser. Alleen de haringvisserij 

haalde een meer dan dikke voldoende, volgens mij zwemmen er op het moment 
tonnen haring!  

De late opwarming zorgde er ook voor dat de geep nog niet echt aanwezig was, er 
werden gemiddeld tussen de 20 en 30 vangsten gedaan over de hele linie per getijde 



en dat is met honderden vissers gewoon mager. Na enige dagen met zoeken en 
overleggen met andere sportvissers uit Nederland en België, een fantastische 

samenwerking overigens en jammer dat het in onze regio allemaal onder 
geheimhouding valt, de balans opgemaakt.  

Gul: werd te weinig gevangen ondanks alle denkbare vangstmethodes, later in de 
week trok het in aantallen wel aan maar de vis was toen te vaak ondermaats.  

Koolvis: niet gezien.  

Wijting: maar 1 gevangen en aan de veelvuldig aanwezige zwarte schubjes een 
duidelijke blijver.  

Schelvis: niet gezien.  

Schar: wel te vangen, maar alleen met een voldoende in het havengebied van 
Fredericia.  

Schol: pas in de tweede helft van de week tussen de platen voor de haventjes van 
Strib, tot het zo hard stroomde dat de ankers niet meer hielden. Ook voor de 

droogdokken en haven ingangen van Fredericia waren leuke stekken.  

Forel: wel 1 gevangen op een hele dag trollen en gericht erop vissen met plug, 
streamer en spinner, deze wel terug gezet.  

Geep: wij hebben ze niet gevangen.  

Helaas lieten ook de weergoden ons deze week in de steek, hoewel het in de tweede 
helft duidelijk verbeterde het werd eindelijk droog en warmer alleen de wind bleef wel 

krachtig tot hard.  



 

 

Een schol bij de DELTA1486, het voorbeeld van de betere visserij.  

Ook Melih en Hassan die met kunstaasvisserij echte experts zijn hadden er een paar 
dagen zonder vangst bij. Zij hadden een buster bij de Gals-Klint camping gehuurd, 

daar is wel een fishfinder aan boord maar geen gps en dan zit je op het water er toch 
vrij snel net naast. Omdat zij alleen maar met kunstaas viste was dit dan ook weer 

niet zo erg, je zoekt dan toch meestal stroomnaden en wervelingen langs 
oneffenheden op. Maar nogmaals dat was deze week helaas vergeefse moeite. Het 
gebruikte aas (buiten het hele denkbare arsenaal aan kunstaas) bestond uit: zagers, 

pieren, mesheften, zandspiering, versgevangen garnalen, ansjovis en verse 
haringfilets. Dus ik denk niet dat het daar aan gelegen heeft.  

Vrijdag 05 april  

De laatste visdag voor Melih en Hassan en ’s avonds maatje Fred van de trein in 
Middelfart opgehaald. We konden toch die twee met rond de 7.5kg filet pp. de 

thuisreis laten maken. ’s Avonds de boel schoongemaakt en de volgende morgen 
ingepakt, afscheid genomen van onze zuiderburen en naar het MOB gegaan voor de 

sleutel van ons vertrouwde huis in Vejlby Fed. Ook gelijk de laatste gegevens 
doorgesproken voor mijn rol als visgids de komende week. Het idee achter zo’n 

gidstour waren de veelvuldig gestelde vragen, zowel bij het MOB tijdens de sleutel 
overdracht als bij het Turistbureau, wat wordt er gevangen, waarmee, hoe en met 
welke technieken en ook wat zijn op dit moment de beste stekken. Dit was ook de 

reden waarom ik hier al een week was, met de bedoeling redelijk beslagen ten 



visserij te komen. De belangstelling voor deze tour bleef helaas achter bij de 
verwachtingen, zodat de start met uiteindelijk vier vissers een aanvang kreeg. Een 
snel gehouden enquête gaf een te geringe bekendheid met het arrangement aan. 
Men heeft besloten om voor het volgend jaar er meer ruchtbaarheid aan te geven. 

Zeker voor de € 28,00 pp is het aanbod van introductie op zondag met koffie en een 
broodje, op dinsdag 5uur durende bootvisserij en voor de donderdag een kantvisserij 
van 4uur toch een zeer aantrekkelijk arrangement. Het bleek al vrij snel dat Erik en 

schoonvader Arend een huisje met boot hadden gehuurd in Skrillingen bij het water, 
zodat ik ze toch van dienst kon zijn met de verse vistips. Ik moet wel zeggen dat Erik 
zich bijzonder goed via internet had ingelezen, de man heeft een ordner aangelegd 
met werkelijk alles over de Kleine Belt wat er maar te vinden was. Helaas waren we 

door het klimaat geplaagd alleen de vis vergeten!  

 

 



 

 

Gegeven het feit dat er de laatste dagen kilo’s uit gepaaide zagers langs de waterlijn 
dood aangetroffen werden, moest zo langzamerhand de rondvis toch weer honger 
krijgen. Maar het zou tot het einde van de week duren voordat de rondvis zich weer 
liet vangen en dan ook nog in ondermaatse grote. Zodra we tijdens het verkassen of 
driften in de buurt kwamen van de kade in Middelfart stelde we ons op de hoogte van 
mogelijke geepvangsten, maar dat hield nog steeds niet over en was dan ook niet de 

moeite. Ook heb ik de forel niet kunnen verschalken vanuit mijn boot.  

De platvis die ging het steeds beter doen, dus toch nog een aardige visserij ook 
omdat de vis toch behoorlijk aan de maat vloermat voldeed.  

Op dinsdag stond de tocht met de boot uit het arrangement op het programma.  

Lene Klinge van het MOB had daarvoor de MIRA 3 afgehuurd deze bood ruimte voor 
20-25 deelnemers en omdat er nu maar zeven (ik had nog voor een paar opstappers 

kunnen zorgen) waren hadden we plaats genoeg om echt van alles te kunnen 
uitproberen. In overleg met de schipper/eigenaar Holger Petersen besloten om die 
dag speciaal voor de platvis te gaan hetgeen de enige voor de hand liggende optie 
was. We hadden er allemaal voor gezorgd dat we voldoende natuurlijk aas bij ons 

hadden. Toch waren er jongens aan boord die het geloof op gulvangen niet hadden 
opgegeven, maar einde reis bleek het ongelijk: over heel de dag maar twee torretjes.  

De schipper heeft er echt werk van gemaakt en ondanks het gebrek aan azende vis, 
mocht het eindresultaat er best zijn. Het duo Erik en Arend hadden er toch nog 12 

maatse vissen weten te verschalken terwijl Fred en ik het brachten tot 22 stuks. Het 
viel wel op dat Fred en ik over het merendeel schol hadden gevangen en Erik en 

Arend hadden meer schar. Dit verschil zat hem echt in de onderlijnen! Wij gebruikte 
uiteindelijk opgetuigde onderlijnen met 1 of 2 spinnerblaadjes gevolgd door floaters, 



rode kralen en muppets met niet al te vers aas, zagers zowel als mesheften en 
garnalen van de vorige dag, niet fris maar wel effectief.  

 

 

 

 

In de thuishaven aangekomen, de schipper bedankt en met de gasten afgestemd om 
de geplande kant visserij op donderdag maar te laten voor wat het is. We hebben 
immers allemaal een boot tot onze beschikking en de vis die de moeite van het 

vangen waard is zit nu eenmaal ver op het water.  



Op de woensdag verder gegaan waar we gisteren gestopt waren, wel hadden we 
onze uitrusting aangevuld met de spinner onderlijnen waar gisteren zo’n succes mee 
geboekt was. Rond 10.00uur een sms beantwoord van VISMA bezoekers die alleen 
van de kant af konden vissen. Zij vroegen om een forel en/of geep stekken maakte 

niet uit waar! Via mijn netwerk aldaar had ik vernomen dat op dat moment de 
geepvangsten bij Nyborg absoluut top waren en dat aan de mannen doorgegeven. 
De beste kans op forel was echter in de put en take meren maar niet langs de kust.  

Rond 16.00uur kreeg ik een sms terug dat luide: Rob bedankt voor de gouden tip. 
Hebben met 4man over de 100kg geep gevangen! Nogmaals bedankt.  

Ik heb het Fred laten lezen en daarna elkaar toch wel een poosje stilzwijgend 
aangekeken. Als je dit bericht goed beschouwd dan kan het komende weekend wel 

eens heel druk met de geep worden in de Kleine Belt.  

We kregen wel van lieverlede meer en meer bruinvissen te zien, hetgeen een teken 
was dat de rondvis weer in grote getale terug keerde. De haringvisserij was nog 

steeds top en onvoorstelbaar veel. Dit was ook de meest bedreven visserij vanaf de 
kade in Middelfart, want de geepvangst hield daar nog steeds niet over. De 

resterende dagen vervult met het vissen op de platvis en dat was geen straf!  

 

 



 

 

Op bovenstaande foto’s kan je goed de bedoelde onderlijnen zien. De donderdag en 
vrijdag op dezelfde wijze en succes doorgebracht, met een tussentijds bezoek aan 

Erik en Arend in het havengebied van Fredericia. In eerste instantie liep de vangst bij 
hen nog niet in de pas bij ons, maar na de overhandiging van de onderlijnen zoals wij 
die gebruikte was dat ook weer verholpen en hoorde wij ’s avonds dat de teller op 60 
maatse platten was blijven steken. Zij hebben ook een mooi verslag geschreven over 

hun avontuur en hebben inmiddels weer geboekt voor september, de platvis en 
foreltijd in de Kleine Belt. Zelf gaan Fred en ik in ieder geval van 22september tot 

30september ons geluk daar weer beproeven, maar na de nu afgelopen ervaring durf 
ik geen vangst voorspelling meer te doen.  

Groeten >><”_*>Rob DELTA1558, Delta marien15, Eurovisser#729, ambassadeur 
van de Kleine Belt  

www.robsvisserij.nl en mail: info@robsvisserij  

 



Åls.  
  
 

 

___________________________________________ 

Vistrip naar Denemarken, februari 2006. 

Na maanden van twijfel toch maar de knoop doorgehakt. Wij, Mark#919 en Tom#278 
zouden naar Denemarken gaan. Er was alleen 1 probleem, we konden alleen in 

februari. En volgens alle berichten en internetgegevens is dat nou net de slechtste 
periode voor het zeevissen, ook in Denemarken!  

Maar ja, als je het hele jaar keihard werkt, en je wil er wel eens lekker tussenuit laat 
je je door deze berichten niet tegenhouden!Na veel zoeken en surfen kwamen we uit 

op een camping op het eiland Åls.  

Waarom Åls? Ten eerste gingen we met de caravan van Mark, en dan was het in 1 
dag aan te rijden, het is ongeveer 700 km. Ten tweede was het een eiland met veel 

mogelijkheden: strand, rust en ruimte. En ten derde ligt er om het eiland veel 
mogelijkheden om met een boot te vissen, zoals in de kleine Belt. 

Na de vele voorbereidingen was het eindelijk zover. 2 kilo zagers, een pond pieren 
en 5 kilo mesheften lagen in de koeling, drank en eten was aan boord en de tank 

was vol. 

Vrijdag 10 februari om 23.00 uur zeiden we onze vrouwen gedag en zetten de 
boordnavigatie richting noorden. 

Na een probleemloze rit kwamen we zaterdagmorgen om 8 uur aan op onze camping 
Augustenhof op Åls. Een camping aan zee, en zoals we verwachtten waren we de 

enige campinggasten. Wat een rust!  



 

 

Natuurlijk wilden we meteen gaan vissen, het strandje was 20 meter van de caravan. 
De wind die bij aankomst waaide was behoorlijk gaan liggen en 1,5 uur na aankomst 

lagen de lijnen in het water. 

Lekker de hele dag aan het water gestaan, alleen geen stoot gezien. het was ook 
niet diep, misschien 1 meter water, maar ja, je hebt vakantie, toch!? 

Na het avondeten maar weer geprobeerd, en nu kwamen de eerste 2 vissen van de 
vakantie naar boven. 2 puitalen werden door Tom gevangen, waarvan 1 zeker 35 

centimeter, maar geen goede foto er van, maar ook eentje van bijna 30 en die was 
prachtig. 



 

 

Na deze 2 vissen toch maar naar bed gegaan, sinds vrijdagochtend 5 uur hadden we 
niet meer geslapen. 

Zondagochtend maar weer aan het strandje geprobeerd, maar niks nakka. We zijn 
daarop maar een eind over het strand gaan banjeren en bij een dieper gedeelte gaan 
zitten. Maar ook hier niets. Aan het aas lag het niet, dat was prachtig verzorgd door 

Piet Meyvogel uit Katwijk. 

’s Avonds aan het strandje was het ook niks, dus maar vroeg naar bed. 

Maandagochtend zijn we na het ontbijt naar de VVV van Nordborg gereden en daar 
kaarten gekocht van visplekken. Met de hengels in de auto meteen doorgereden 

naar een veelbelovend strand in de middle of nowhere. Wat een schitterende plek!! 

 

 



Maar ook hier helemaal niks. Natuurlijk waren we niet met torenhoge verwachtingen 
afgereisd, maar als je na een rit dwars door een oeroud bos op zo’n plek uitkomt, 

gaat toch je hart een versnellinkje omhoog. 

Tijdens het vissen zat ik in het boekje van de VVV te lezen en zag dat in de haven 
van Sonderborg ( zeg maar de hoofdstad van het eiland) het hele jaar door gevist 

kon worden op gul. 

Dus spullen inpakken en gaan maar weer. 

In Sonderborg zelf zijn we even naar de plaatselijke hengelsportzaak geweest en 
daar kregen we een telefoonnummer van een bootverhuurder. Meteen gebeld en 

voor de volgende dag vastgelegd. Hele dag voor 75€ dus dat is te betalen! 

We zijn daarna naar de haven gereden. Het leek wel een beetje op de Europoort. 

 

 

Daar kwamen ook eindelijk de eerste gulletjes boven. Niet groot, maar wel eindelijk 
vis! Om 23 uur de spullen weer ingepakt, want de volgende ochtend moesten we om 

7 uur aan de andere kant van het eiland zijn. 

Dinsdag zijn we de boot in gegaan. Letterlijk en figuurlijk. Het was koud, het had die 
nacht 10 graden gevroren, en veel wind. De overigens zeer vriendelijke verhuurder 

gaf ons wat aanwijzingen en toen het ruime sop op. We hebben het 4 uur 
volgehouden, maar ondanks de visvinder aan boord hebben we nog geen spierinkie 
gevangen. Het ging regenen, wind ging naar kracht 5-6 en geen vis te bekennen. We 

waren om 14 uur weer terug in de auto en vonden het wel genoeg eventjes. 

Op de camping aangekomen besloten we om toch maar ’s avonds weer in de haven 
van Sonderborg te gaan zitten. Gelukkig dat we dat gedaan hebben, want hier werd 
weer vis gevangen. Het was nog steeds koud, -7 tot -10 maar we vingen tenminste. 



 

 

Om 2 uur richting caravan, hebben alles teruggegooid, behalve 3 grote platten. We 
wilden toch wel vis eten deze week!! 

 

 

Woensdagochtend werden we wakker en hoorden we regen op de caravan. Met een 
blik om het hoekje van de voortent wisten we al genoeg. Dit wordt helemaal niets 

vandaag. Windkracht 6 tot 8, zware regen, shitweer dus. Dan maar naar Sonderborg 
gereden om daar souveniertjes voor de thuisblijvers te kopen. We hebben daar 

trouwens nog onwijze lol gehad toen we in een soort Macdonald’s  

2 Molle-Menu’s bestelden. Lekker: hamburger, patat en cola. Toen het omgeroepen 
werd dat het klaar was keek iedereen naar die 2 Hollanders van 1 meter 90 lang. Ja, 

wisten wij veel dat molle-menu in het Deens kindermenuutjes waren!! 

Woensdagavond hebben we de vis opgegeten 



 

 

 

 
 

 
en hebben we maar besloten om een dag eerder naar huis te gaan. De 

weersverwachtingen waren voor de volgende dag nog slechter, dus om nog een dag 
in de caravan te blijven, daar hadden we geen trek in. 



 

 

Donderdagavond dus weer thuis, veilig en droog. 

Als we er op terug kijken, hebben Mark en ik het onwijs naar ons zin gehad. Alleen 
de verhalen dat er in februari geen vis is, die kloppen dus. We denken dat als je in 

mei of juni gaat, het een prachtig eiland is met veel mogelijkheden, vooral wat 
zeeforel (daar niet beschermd!) geep en platvis betreft. Ook met een boot het grote 

water op lijkt ons daar genieten, want de kleine gul die we in de haven vingen, 
komen toch van pa en ma uit het ruime sop. 

We gaan beslist nog een keer terug naar Åls, volgend jaar, maar dan later in het 
jaar!!! 

Voor inlichtingen en vragen kan je ons altijd mailen, kijk maar bij de ledenlijst!!! 

Tom#278 en Mark#919 

 



Gals Klint  

 

 

___________________________________________ 

Dinsdag op woensdag nacht onder barre weersomstandigheden zijn Cor,Robert 
,Graham en natuurlijk Ricardo naar Middelfart vertrokken . Eenmaal aangekomen in 
Denmark klaarde het weer op maar bleef de temp wel steken op zo'n 11 graden . Als 

eerste zijn we gaan vissen op het steiger onder aan de oude spoorbrug en hier 
vingen we al gauw de eerst gullentjes. 

Niet groot maar toch leuk om na zo'n lange rit met regen je efe ergens anders op te 
concentreren. Rob ging aan de slag met zijn vlieg hengel,op jacht naar de 

zeeforel.Na wat uurtjes te hebben gevist zijn we het huisje maar gaan opzoeken om 
efe lekken wat te eten en te drinken. 

Graham die voor het eerst mee ging had het ook goed naar zijn zin .Dit kon ook niet 
anders wand hij zou deze trip de grootste Torsk vangen van iets meer dan 70 cm .  



 

De tweede dag stond de eerst boot trip gepland .Na wat spullen te hebben ingeladen 
zijn we eerst op een diepte van 40 meter gaan vissen en al gauw kwamen de eerste 
mooie gullen omhoog.Gullen van zo'n 45 tot 55 cm he'he'dacht ik eindelijk ze zitten 
er weer. Het jaar ervoor was het bar en boos Toen waren ze niet groter dan 30 cm .  

De derde dag zijn we gelijk voor de duikschool en tussen de oudespoorbrug gaan 
vissen omdat we hier de wat grotere jongens hadden gevangen op zo'n 25 meter 

diepte. Het enige nadeel is dat je hier nog wel een vast komt te zitten maar ook hier 
hebben wij een oplossing voor .Gewoon de zelfde drift terug varen en je hebt 9 van 

de 10 keer alles weer terug. 

De vangsten waren ook op deze dag weer goed te noemen .Alleen kregen we geen 
schar aan de haak "15 cm max"dit kwam omdat we niet goed konden ankeren door 
de harde stroom en het veel te korte anker touw, het was er namelijk zo'n 15 meter 

diep.Volgenjaar nemen we wel een x aantal meters touw mee . S'nachts ging Rob op 
de zeeforel met de vlieghengel en hij wist met de {Sigaar} alleen maar gullentjes te 

vangen . 



 

De laatste dag was voor Graham en mij een top dag of beter een ochtend we vingen 
onder de grote brug div grote gullen van zo'n 60 cm Met als uitschieter een echte 70 

+er. Rob onze pionier ving weer een klein zeeforelletje maar dit ging niet tenkoste 
van een nat pak .Alwadend van de eene stek naar de andere zag hij een klein keitje 
over het hooft hij wist echter alleen zijn hooft nog droog te houden .Bij terugkomst 

hing het huisje dan ook vol met was goed ! 

 

Het was weer een geslaagde Trip en we kijken al uit naar volgend jaar . Ricardo kalle 
Eurovisser #119.  

 



Middelfart 

 
 

___________________________________________  

De Delta 1558 is weer terug uit Denemarken. 

Op vrijdag avond 24 september vertrokken Gerard met boot en maat Frans samen mij (Rob) met de 
Delta en voor deze reis als maat Patrick richting Middelfart in Denemarken. 

Na een, ondanks heftige regenbuien, voorspoedig verlopen reis om 08.00 uur in de jachthaven 
aangekomen. Dank zij een slaappauze onderweg nu redelijk fit de boten te water. Met toch een 

kriebelgevoel in de onderbuik alsof het de eerste keer was, dat we gingen vissen in de Kleine Belt! 
Hoewel, Patrick maakte hier zijn debuut dus voor hem ging die vlieger wel op.Terwijl Gerard en ik de 
boten naar het steiger voeren, brachten Patrick en Frans de auto’s met trailer naar het huis. Na de 

bagage uitgepakt te hebben moest er natuurlijk gelijk gevist worden. Aangezien het weer was 
opgeknapt zin we eerst naar de Snævringen gegaan (de diepste bij ons bekende stek) Patrick zou mij 

de fijne kneepjes van het verticalen bijbrengen en waar kan je dat beter doen dan op 80m?..maar 
daarover later meer.  

 

Na diverse manieren van vissen tijdens een aantal driften te hebben geprobeerd, zonder redelijke 
vangst, zijn we verkast naar de kop van Fænø-kalv op de schar. Dit stekje stond nog in de gps dus 
bijna gelijk goed, het was iets verplaatst maar snel terug gevonden. Onderwijl natuurlijk de lokale 
sportvisserij goed in de gaten gehouden, maar die waren meer aan het varen dan vissen dus dan 

weet je het wel! 



Het scharrenstekje was gelukkig inderdaad de stek en na +/- 1,5u vissen ging de stroming eruit en 
was het afgelopen met het scharren. Toch eventjes nog 20 mooie scharren pp eruit getikt. Verder de 

omgeving aan Patrick laten zien, de kennismaking met wat wij ons paradijsje noemen beviel hem 
duidelijk. 

Redelijk op tijd naar huis getogen, alwaar de traditionele pan macaroni van Riet op ons wachte. 

Zondag; 

Tijdens het ontbijt besloten om er een “ zoekdag” van te maken dus diverse onsbekende stekken 
opgezocht en uitgeprobeerd. Redelijk tot goed resultaat behaalde weer de scharrenstek, maar de 

wind begon daar te veel roet in het eten te gooien. Koers verlegd naar de Flessingen waarbij het ons 
opviel dat de gul het veel beter deed dan voorgaande vistrips, zowel in aantal als in grootte. Nadat in 
de middag de wind draaide zijn we teruggegaan naar de Snævringen en jawel dikke pret op de grote 
shads, vooral Patrick en Frans haalde gullen van 4 tot 5kg naar boven. Deze forse dames kwamen 

allemaal uit dieptes tussen de 45 en 65m, daarboven kleiner en lager niets. Tot nu toe een weekend 
zoals nooit tevoren en met nog een werkweek te gaan was het ’s avonds een drukte door de 

opwinding, dus werd er lang nagetoost! 

 

Gerard met zijn trots 

Maandag; 

Niet te vroeg opgestaan en lekker ontbeten. Even naar Middelfart gegaan voor een bezoekje aan 
Lone van Middelfart- turist en Patrick de hoofdstraat laten zien. We waren er van overtuigd dat 

befaamde sprookjesschrijvers hier ongetwijfeld inspiratie 



op konden doen. Na benzine te hebben getankt, aan de visserij begonnen. Gezien de vangst van 
gisteren laat in de middag, gelijk de Snævringen ingedoken. Maar helaas 1x per drift beet en dan nog 

beneden de 40cm, dus voorzichtig onthaken en met een heel klein gaatje in de zwemblaas weer 
terug, (zodat ze weer naar beneden kunnen) tot volgend jaar en dan groter. De maten waren intussen 

op de kop van Fænø-Kalv in de schar terecht gekomen, waar zij ons via de radio informeerde dat 
onze vrienden uit Duitsland (zie vorig verslag) daar ook lagen te vissen. Na de hartelijke hernieuwde 
kennismaking uiteraard het visnieuws uitgewisseld. Zij waren hier al een week actief, maar door de 

weersomstandigheden en toch ook niet de juiste stekken weten, was de vangst niet om over naar huis 
te schrijven. Nadat wij ze het scharren plekje hadden gegeven, ging de vangst de goede kant uit. 

Helaas viel na een uurtje de stroming eruit en je weet het daar: stroom weg ook vis weg zeker op dit 
stekje. We hebben hierna nog andere stekken geprobeerd en je ving wel vis, maar niet om te 

zeggen:”pak de radio en roep de maten”. Wel kwam van lieverlee de stroom er weer in, nu met de 
wind mee, dus terug naar de Snævringen en nu echt het betere verticaalwerk in uitvoering genomen. 

Na diverse uitprobeersels maar net gedaan of we op de snoekbaars zaten en jawel; plots liep het 
verticaalhengeltje van Patrick vast…dacht hij! Alleen, na de motor gestart te hebben en met de lijn 

mee varend, bleek er toch echt een vissie aan te zitten. Mooi, motor uit en knokken maar. Uiteindelijk 
kwam de vis boven.. 9,5 pond en dat op een bovenmaatse snoekbaars shad. Jaja glunderde hij dit 

kan ik wel hèhèhè. Zo ging het door tot de schemering en werd het toch nog laat voor dat we gingen 
eten. 

 

Maat Patrick met enkele voorbeelden. 

Dinsdag;  

Vandaag was er meer wind en werd het buiig, dus wij hadden veel profijt van het huifje, het was 
natuurlijk wel sneu voor de maten zo in een open boot. Ook nu weer van alles en overal geprobeerd. 

Uiteindelijk zagen we pal voor de camping van Ingrid (Galsklint) een constante drukte van steeds 
dezelfde boten, dat kan maar op een ding duiden: vis vangen. Gauw er naar toe, even gluren en jawel 
schar en niet van die kleintjes ook! Allemaal op dieptes tussen de 12 en 25m. na zo’n goede 3 uur viel 



de stroming eruit en was het visvangen over. Als goede visgids zijnde opperde ik aan Patrick om bij de 
brugpijlers te gaan verticalen, de openbaring van deze trip met dank aan de maat! Jammer genoeg 

gaf dit niet het beoogde resultaat. Maar ja, nooit geschoten is altijd mis ook in de Kleine-Belt. 
Uiteindelijk besloten we om Ingrid met een bezoek te vereren. Na deze gastvrije visite weer de 

Snævringen ingedoken, omdat we er van overtuigd waren, dat het hier in de namiddag steeds goed 
vangen is. Ook nu was dat zo en halverwege de week was de vriezer in de bus (120 L) reeds voor de 

helft gevuld met filé’s en panklare platvis! 

 

Fænø-Kalv 

Woensdag;  

Vandaag begonnen op de oudste bij ons bekende stek tussen Fænø & Fænø-Kalv zo naar het vaste 
land. Maar hier was alleen langs de rand van de Fænø-Sund de vis te verschalken. Ook de 

scharrenstek was vandaag, mede door de wind, ons niet gunstig gezind. Dus opgevaren naar de 
nieuwe brug bij de vaste land pijler, er ligt tegenover de trailerhelling richting peiler een grote put. Op 

de helling hiervan tot ver in het vlakke van de put vingen we weer dikke scharren. 



 

Het resultaat hiervan: 2 man 1 hengel pp een halve dag. 

Donderdag; 

’s morgens om 08.00 uur stond volgens afspraak Preben Kæseler van Fishing Denmark op de deur te 
kloppen. Na de begroeting en het in ontvangst nemen van een mega stuk gerookte (door hem zelf 
gevangen) zalm, werden de hengels gereed gemaakt en een vaarplan voor de dag opgesteld. We 

begonnen in het diepe (tot 85m) 

en nu wisten we het zeker: op deze reis is dat alleen maar een namiddag stek. 

Omdat we toch aan Preben wilde bewijzen dat we als Hollanders ook in de Kleine Belt waanzinnig 
goed uit de voeten kunnen zijn we voor de Galsklint camping gaan driften en jawel, een grote variatie 

aan vissen werd ons deel. Duidelijk meer dan de ons omringende Denen en Duitsers. Zelfs op de 
sportvisboot “de Fortuna” waar ook een club Hollanders op stonden liep dit in de gaten en werd ter 
plaatse een bod op mijn quicksilver gedaan! Toen bleek dat er geen kans van slagen was, werd de 
schipper er fijntjes op gewezen dat wij toch steeds de betere driften maakten gezien onze vangsten. 

Dat zij zelf 3 tot 4! Keer zo zwaar zaten te vissen, daar maakte ze geen gewag van. Ook Preben viste 
tegen ons op en had echt de grootste pret onder het slaken van kreten zoals “wat een vis” en “weer 
een” en “tjonge wat zit hier in de Kleine Belt veel en grote vis” ja, goede morgen, we komen hier niet 
om piramides te bekijken. Helaas ging in de loop van de middag de stroom eruit, dus einde vangst 

hier. Al vissend via de Fænø-Sund, alwaar we een stel mooie vissen verschalkten met de verticaal en 
spinhengels, naar ons huis in Skrillingen gegaan. Preben kon niet met ons mee-eten want hij had de 

volgende dag al vroeg verplichtingen. Het is de bedoeling dat hij op de VISMA 2005 ook in de Deense 
stand staat, dus vraag hem er maar naar! 



 

Mooi of niet? 

Vrijdag;  

Vandaag alweer de laatste dag van deze trip. Patrick en ik besloten om maar gelijk naar Galsklint te 
gaan terwijl Gerard en Frans de route via de Snævringen en Fænø om zo naar ons toe te vissen. Bij 

Galsklint gekomen zagen we maar een enkel bootje dat gaf niet veel moed. Omdat het maar heel licht 
stroomde begonnen we met licht vissen. Patrick had nog een paar heel mooie siliconen kreeftjes als 
shads en nadat we deze hadden gemonteerd op 60gr loodkopjes begon de sport. Vissend vanaf de 
20m lijn zo naar de geul tot 50m diepte bleek de mooiste drift te zijn. Dit leverde nog een stel mooie 

gullen op en om 14.00 uur besloten we dat het welletjes was geweest. Na het restant aan zagers aan 
andere sportvissers gegeven te hebben, was het boot opruimen, inpakken en wegwezen. 



 

Middelfart Lystbådehavn 

Na thuis de boel te hebben opgeruimd en ingepakt, boten op de trailer en de thuisreis begonnen, met 
de vriezer echt helemaal gevuld. Voorbij Hamburg kwam ik er achter dat ik een deel van mijn bagage 

in Skrillingen had vergeten, wel balen dit was nog nooit gebeurd. Morgen gelijk bellen. Dat de 
thuiskomst heel wat later werd door een bij Utrecht uitgelopen wiellager, daar zullen we het verder 
maar niet over hebben! Al met al een vistrip die met kop en schouders boven aan onze lijst staat. 

De gullen hebben wij daar nog nooit zo groot en veel gevangen! Ook de platvis heeft zich niet 
onbetuigd gelaten. De volgende trip is inmiddels weer besproken, laatste week april in Spodsbjerg. 

Tot ziens wellicht.  

Groeten, Rob van de DELTA1558 

e-mail:info@robsvisserij.nl  

 

Langeland 

____________________________________________ 

De Delta 1558 is weer in Denemarken geweest. 



Deze keer naar Spodsbjerg op Langeland van 7 –15 mei. 

Op vrijdagavond 20.00u vertrokken uit Oudenhoorn, onderweg in Spijkenisse de maat voor deze week 
Richard opgehaald ook sloot Gerard met zijn boot en maat Fred aan. 

Na een zeer relaxte reis (onderweg op Fünen nog andere delta’s herkent!) op de plaats van 
bestemming aangekomen, veel te vroeg voor het huisje maar ’s nachts rijdt het nu eenmaal het 

rustigst in Germanië. Dus eerst maar melden bij de havenmeester Jens Pedersen voor de 
boxnummers en de betaling van het havengeld. Ik had voor het gemak 2 boxen gehuurd voor deze 

week, dat scheelde 2x traileren per dag. Het is wel eens zo duur, maar je hebt dan wel de beschikking 
over alle faciliteiten. Na lekker de sfeer opgesnoven te hebben, zijn we op zoek gegaan naar “ons” 

huis. Dat viel niet tegen, mooi gelegen en plenty parkeergelegenheid bij het huis. Maar… nog steeds 
te vroeg. Toch maar alvast op een rustig tempo naar Rudkøbing gegaan om bij novasol de sleutel op 

te halen. Gelukkig konden wij de sleutel al wat eerder krijgen en zo stonden wij om 13.00u na een 
gastvrij aangeboden bakkie troost weer buiten. Bij het huis aangekomen de boel uitgepakt (hebben wij 
dat allemaal meegenomen?) en geïnstalleerd. Daarna toch maar eerst een paar uurtjes gaan vissen, 
want daarvoor waren we tenslotte gekomen. De eerste vangsten waren gullen tussen de 50-60cm, 
echt wat je noemt “oriënterende” vangsten. Later hoorde we van maten die in Middelfart waren neer 

gestreken dat we met deze maat gullen daar “kanjerkoning” zouden zijn. De vangsten daar waren niet 
echt goed (voor Deense begrippen dan) die week. Die eerste avond ging het licht vroeg uit, het 

slaapgebrek deed zich erg gelden. 

ZONDAG 

Vol goede moed de zagers, pieren, mes schelpen en aanverwante toestanden verzameld te hebben 
naar de boten getogen, waar we zo ongeveer half zeevissend Nederland tegen kwamen. Dat heeft 
wel het voordeel van gegevens uitwisseling, op deze voor ons vreemde stek dachten wij…, maar 

helaas meer dan grinnikende en vaag bedoelde aanwijzingen kwamen er bij deze oude rotten niet uit. 
Goed dat maakt het alleen maar nog meer spannend. Het is wel een leuke ervaring dat bruikbare info 

van Duitse sportvissers afkomstig was, dus weer een vooroordeel weg. Die dag van alles lekker 
uitgeprobeerd, maar nog niet HET juiste gevonden. Morgen weer verder. 

MAANDAG 

Eerst tanken bij de supermarkt met pompautomaten (denk aan je extra can) en de lokale hengelsport 
winkels met een uitgebreid bezoek vereerd. Wat een vreselijk uitgebreide sortering kunstaas zeg! 

Later werd het ons duidelijk waarom. In Denemarken zijn zagers en pieren duurder dan bij ons, maar 
op gul met kunstaas vangt zeker net zo goed, zo niet beter. Alleen is wel de juiste kleur, vorm en 

plaats van heel groot belang. Vandaag met aas gevist, overwegend op de diepere stekken in de noord 
vanuit de haven. Het resultaat was dat wij met aas een groter aantal vissen in de kist hadden, maar 
van Gerard en Fred waren ze wel groter. Zij hadden meer met kunstaas zitten vissen. Nog steeds 

meer vragen dan antwoorden, echt leuk! 

DINSDAG 

Begonnen met het vervangen van een paar topogen die toch op onverklaarbare wijze waren 
gesneuveld (transport?), nou dat was wel een prijs die ze daarvoor vroegen zeg. Maar goed mijn oma 

zei altijd “beter duur dan niet te koop” en zo is het maar net. Vandaag naar de zuidkant gegaan en 
jawel daar zaten de grotere vissen! Mooie gul en ronduit schitterende wijting. Dik tevreden naar de 

haven terug, om daar te horen en te zien dat er meer en grotere te vangen zijn. Wel vroeg in de dag 
en het moet stromen. Ook van een Duits stel een aantal platvisstekken opgekregen. De avond 

doorgebracht met plannen maken voor de woensdag. 

WOENSDAG 

Vandaag begonnen met het vissen op platvis, maar na een paar uur hadden we toch niet het gevoel 
“hier ga je voor naar Denemarken”. Besloten werd om naar de groene paal te gaan, hier in de buurt 
worden toch de knoepers gevangen… alleen niet door ons. Wel voor onze opvattingen mooie vis in 



goede aantallen, zodat de vriezer zich al lekker vulde. Helaas verslechterde het weer enigszins in de 
loop van de middag zodat besloten werd om bijtijds naar huis te gaan. Achteraf viel het met de 

onweersbui wel mee, maar zeker op onbekend water moet ik er toch niets van hebben. Morgen beter. 
’s Avonds arriveerde onze Deense gast Preben, van Fishing Denmark, die we via Middelfartturist op 
de VISMA hadden leren kennen. Hij wilde graag een dag met ons mee vissen, toch plezierig als je 

een werkgever hebt waarbij dit een werkinvulling is! Hij liet ons tijdens de avondborrel foto’s zien van 
zijn zalmvisserij op de zondag ervoor rond het eiland Møn, zo, dat was pas een frustratie! Vier hele, 
grote, dikke, vette, zware, enorme, zalmen, de grootste had een staart van meer dan 30 cm hoog! 

Echt waanzinnig, hij zei er dan wel bij dat dit de grootste vangst was op één dag die hij ( gedurende 
25 jaar vissen in Denemarken) had meegemaakt, maar hoe ver gaat beleefdheid? We zullen het 

proberen te achterhalen.  

DONDERDAG 

Helaas of de duvel er mee speelt: windkracht 6 uit de NO, dus de slechtste wind voor Spodsbjerg. 
Toch nog met Preben de haven uit geweest op zoek naar een paar door zijn broer opgegeven wrak 
posities (hij is beroeps visser), perfect gevonden en veel lovende woorden gehoord over mijn boot. 
Maar vissen was niet te doen vandaag, varen is met die golven al moeilijk genoeg , vissen met de 

hengel is onmogelijk. Volgens de achterblijvers in de haven zag je tussen twee golven in alleen nog 
maar het topje van de marifoon antenne, dus driften met die golf hoogte kan je wel vergeten! Thuis 
gekomen nog een groot aantal gegevens uitgewisseld met Preben over hengelsportmateriaal en 

plannen voor de toekomst ook onze eventuele bijdrage daarin. U hoort nog van ons! Wel alvast de 
groeten van Preben namens Fishing Denmark. (regering’s project) 

VRIJDAG 

Vandaag goed weer en besloten om vroeg te gaan vissen. We hadden immers dinsdag gehoord en 
gezien de vroeg de beste tijd is voor grote kabel u, helaas we doen het toch nog steeds niet helemaal 

goed. Rest ons aan het eind van deze dag nog de stellige overtuiging : volgend jaar terug voor de 
grote dames! Eind september hebben we natuurlijk weer besproken voor onze vaste stek: de Kleine 

Belt. De boel opgeruimd, huis aan kant, de boten op de trailer en de sleutel weggebracht naar 
novasol. Om 20.00 uur de thuis reis aanvaard en om 05.30 vermoeid maar voldaan en heelhuids weer 

THUIS.  

Tot zover mijn gebruikelijk verslag van onze Denemarken visserij met de vriendelijke groeten Rob 
Puijk delta 1558 e-mail: rj.puijk@tscali.nl <=""> 

 

Langeland 

____________________________________________ 

Langeland 2004 

Op 14 mei 2004 staat het vertrek gepland van vier Eurovissers en vier "opa's". De 
laatsten vierden al jaren hun visvacantie op Langeland en via Arjan van Drunen #8 
wordt de laatste jaren gezamenlijk opgetrokken met Leen, Erik, Paul en Ronald. De 
laatste is ook de grote organisator. De club Eurovissers bestond uit Jan #109, Gilles 
#59, Pierre #150 en Theo #48 die op het laatste moment Arjan verving die vanwege 

familieomstandigheden moest afhaken. 



Zaterdag 15 mei komen we aan in Hov's Plantage, een verzameling vacantiehuisjes 
bij Lohals, op het noordpuntje van Langeland. Snel worden de bootjes gehaald en 

ondanks een woelige zee vertrekken Pierre, Jan en Gilles voor een avondje 
scharren. Qua aantal wordt het op 17 meter water een feest, in de drie uurtjes 

worden 200 vissen gevangen: gulletjes, scharren en zeedonderpadden, maar slechts 
één maatse vis, een scholletje. Maar goed, de kop is er af. 

 
Theo zijn spullen aan het uitpakken. 

De volgende dag wordt de gullenstek opgezocht. Van vorig jaar weten we dat de 
maatse gullen te vinden zijn op 8-12 meter water, jagend in de kelpbedden langs de 
vaargeul van zo'n 30 meter. Helaas zijn deze kelpbedden klein en is ook niet in ieder 

kelpbed maatse vis te vinden. Pierre weet als eerste een fraaie gul op de shad te 
vangen op kale bodem. De anderen gebruiken een cocktail van pieren, zagers en 

mesheften en dit levert diverse torretjes op. Een enkel visje haalt de minimummaat 
van 35 centimeter. De gevolgen van de nachtelijke heenreis worden Gilles uiteindelijk 

teveel en redelijk vroeg wordt de thuisreis aangevangen. Thuisgekomen blijkt de 
andere boot een dagje te hebben geschard en een paar mooie platten worden 

getoond, waaronder een uitgepaaide bot van 47 centimeter! 



 
Erik met zijn record bot 

Ook maandag is de zee woelig, maar de gullenstek is bereikbaar. Schipper Theo 
besluit zigzag over de rand van de geul te driften in de hoop een kelpbed te vinden 
met de echte gullen. Wil je, in tegenstelling tot een aantal jaren geleden toen de gul 
meters dik leek te liggen, leuk gul vangen dan moet je soms lang zoeken. We driften 
over de rand van de geul temidden van de bruinvissen en vangen diverse torretjes, 
maar vervolgens ook een paar vissen die goed aan de maat zijn. Snel gooien we de 

meegebrachte boeitjes uit. Terwijl de andere boot hier voor anker gaat maken de 
Eurovissers verschillende driften rond deze plek. 

Opvallend is dat de gullen in het kelpbed vrijwel rood zijn, terwijl de gullen die we 5 
meter ernaast vangen de Hollandse kleur hebben. Een mooie 40-er dient zich aan en 

direct wordt de vangstplek gemarkeerd in de hand-GPS die we van Jeroen #302 
mochten lenen. De volgende drift pakt een meter of 20 zuidelijker uit. Plotseling gaat 

de hengel van Jan krom staan en al snel wordt duidelijk dat het hier een groter 
exemplaar betreft. Nog geen 10 seconden later zit ook Theo met een kromme stok 

en twee dikke zestigers verdwijnen in het net. Mooie rode vissen, waar we voor 
gekomen zijn! Snel terug voor een nieuwe drift. Ook die levert vis op, weliswaar 

kleiner, maar toch. De andere boot vangt geen gulletjes meer en besluit nog even te 
gaan scharren. Wij blijven driften maar dan komt er pech: Pierre breekt zijn hengel en 

terug aan wal blijken de golven vervolgens te hoog te zijn geworden om terug te 
keren. Toch een gelukkig gevoel, want binnen 2 dagen lijken we ze te hebben 

gevonden! 



 
We worden na mooie dromen wakker en zien dinsdag weer aardig wat golven. De 

noordwestenwind maakt de gullenstek zelfs onbereikbaar en het is maar de vraag of 
we überhaupt de boot wel in het water kunnen krijgen. Uiteindelijk lukt dit met veel 

waterballet en wordt het een paar uurtjes op de platvis op rustiger water. In de 
middag hebben we geen zin om verder door elkaar geschud te worden en pakken we 
een biertje en gooien we de 5-meter stok voor het huisje uit. Op een meter of 2 water 

vangen we een minischol en een nog minidergul. 's Avonds besluiten we te gaan 
trollen in de hoop een zeeforelletje te kunnen pakken, maar verder dan een tiental 

gepen komen we niet.  



 
Is Pierre hier een vis aan het leren bijten??? 

 
Gezellig binnen aan het wachten op rustig weer. 

Woensdag is hetzelfde laken een pak en opnieuw moet er worden overgegaan tot 
het vangen van platvis. We proberen verschillende technieken en dieptes en 

uiteindelijk is het de weegschaal op een meter of 9 water dat het meeste succes 
heeft. Een paar grote botten, scharren en enkele schollen komen uit het water. Door 



de wind en de harde bodem gaat het anker krabben en we moeten weer verkassen. 
Noodlot hadden we niet genoeg deze dagen want tijdens het varen verliezen we het 

anker. Dat gaat van de vistijd af, want de botenboer is toch zo'n 15 kilometer 
verderop. Terugvaren dus en met de auto heen en weer. Aan het einde van de dag 

toch met z'n allen een leuk aantal mooie scharren. 

 
Dit zijn de vissen die we zoeken en vinden. 

Donderdagochtend staan de witte kopjes op de zee en omdat we geen zin hebben 
om op scharretjes te vissen vertrekken Theo, Jan en Gilles naar Rudkoping waar 

volgens de kaart diep water onder de kant loopt. Inderdaad blijk bij het vertrekpunt 
van de diverse veerboten een geul te lopen van een meter of 10-15. Er loopt een 

behoorlijke stroom en hier vangen we 7 botten, waaronder twee stuks van 43 
centimeter. Omdat we geen andere soorten vangen houden we het aan het begin 

van de middag voor gezien. 

Thuis blijkt de wind iets te zijn gedraaid en het is dan ook niet verwonderlijk dat onze 
companen vetrokken zijn met de bootjes. We slapen wat bij in het huisje en Theo 

bereidt het eten voor en tegen etenstijd komt de andere boot terug met een 
behoorlijke klus schar. Snel eten we want we willen toch proberen vanavond op de 
gullenstek te komen. De eerste drift op een ruige zee levert Theo direct een fraaie 

50-er op die en passant een hele lipvis uitspuugt. Helemaal enthousiast gaan we er 
voor zitten, maar de ruige wind belet ons om lekker over de stek te driften. 

Uiteindelijk vangen we andermaal torretjes. 



 
Gilles met zijn visje 



 
Jan bij ruig water 



 
Theo de koning te rijk eindelijk een bot 

Vrijdag blijken de schuimkoppen weer helemaal terug en is het gedaan met de 
visserij. Rustig gaan we opruimen en om 21.00 uur vertrekken we weer naar 

Nederland. Om 08.00 uur komen we aan in Heinenoord waar de thuisbasis ons 
vergast op een uitgebreide warme maaltijd die in het begin nog wat gelaten wordt 

geaccepteerd, maar even later vrijwel volledig op gaat.  



 
Theo : die gaan we fileren 



 
Theo die het aas verzorgd. 



 
Paul nieuw waadpak gekocht, past net he. 



 
Theo na een vermoeidende reis 

Het leukste van alles was het volgende volgens Theo: Het vangen van al die mooie 
Botten.Dat was echt spectakel. 

Daar hebben we lekkere filees van gesneden, dus dat wordt smullen. 

 

Langeland 

____________________________________________ 

Hallo beste zeevis vrienden, 

Hier dan een verslagje van ons weekje vissen in denemarken. 

Op 1 mei zijn wij Roland 595,Luuk593, en de zoon van luuk Mario594,en mijn vrouw 
ans ,dochter mayra en zoon brian vertrokken voor een weekje vissen in denemarken. 

We hebben een huis gehuurd in het plaatsje Ristingen,Wat trouwens voor een 
weekje het luttele bedrag koste van 260 Euri,daar komt dan nog wel de stroom bij die 

je verbruikt maar dat was voor een weekje maar rond de 40 Euri. 



Het huisje nou zeg maar gerustig HUIS was behoorlijk aan de grote kant met een tuin 
erbij daar dromen wij in Nederland alleen maar van. 

Zaterdag rond 16.30 uur aangekomen met prachtig weer lekker zonnetje en zo,n 20 
graden,dus spullen uitgepakt en voor de rest niet zoveel gedaan alleen maar even in 

de zon zitten. 

Zondag idem dito lekker nog van de zon genieten. 

Maandag,Luuk die vorig jaar zomer met mijn camper ook al in deze omgeving had 
vertoefd,pleegde een telefoontje naar het dorp Bagenkop hij ken daar de eigenaren 

van de viskotters waar je mee kan voor een vissessie van 6 uur vertrek of s,morgens 
om 8 uur of s,middags om 14.00 uur,wij besloten om s,middags om 14.00 uur een 

poging te gaan wagen met schipper Paul van de"long Fortis"zijn zoon Allen vaart op 
het andere schip "de Long Island".De kosten van zo,n tripje zijn 35 Euro. 

Afin om 14.00 uur vertrokken met een prachtig rustig zee,tje Ik ,Luuk ,Mario(15 jaar) 
en mijn zoon Brian(10jaar) lekker in het zonnetje naar de eerste stek 7 man aan 

boord(er kunnen er 20 op) Paul gaf een klap op de hoorn en vissen maar het duurde 
een aantal minuten of de eerste gul was geborgen,wel niet van het formaat waarvan 

we gedroomd hadden maar toch in zo,n 40 a 45 centimter ook brian die voor het 
eerst op de boot mee ging begon te takelen en ving zijn eerste torsk in zijn leven hij 
was door het dollen heen,na een half uurtje ging Paul verkassen wat hij trouwens de 

hele sessie doet word er niet of bijna niet meer gevangen dan is het inhalen en 
verkassen,heel erg actief dus,uiteindelijk resultaat 35 maatse gullen waarvan Mario 

dat moet toch even gezegd worden de grootste van de dag ving. 

Trouwens s,avonds kan je in de haven van Bagenkop met een haringpatranoster 
prima haring vangen en een leger aan kleine gulletjes,wel neus dicht als de veerboot 

gaat vertrekken want dan komt er een lucht naar boven dan heb je gegeten en 
gedronken. 

S,avonds een wel verdiend wijntje gedronken en naar bed voor de volgende dag. 

Dinsdag bakken water uit de hemel dus maar een dagje met Ans en kids naar het 
plaatsje Rudkobin gereden winkeltje kijken,daarna ook nog twee eilanden terug 

gereden naar het stadje Swendborg,geen weer om te vissen dus. 

Woensdag opgestaan een nog steeds regen maar toch met Luuk en Mario gaan 
vissen van de kant op het puntje van het zuiden van het eiland dat daar Downsklint 

heet daar is volgens de deense vissers de kraamkamer van de Geep,en Zeeforrel,na 
aan aantal blinker te hebben gekocht in de plaatselijke supermark op naar de Geep 
en zeeforrel,daar stonden al een paar duitsrs te vissen met waadpakken aan, dus 
ook ons blinkertje maar te water gelaten en een strandhegeltje erbij gedaan met 

zagers die we bij een platselijk visgerei winkeltje hebben gekocht waar we een berg 
informatie jawel in het engels kregen van de eigenaar die trouwens ook bootjes 

verhuurd die in de haven van Bagenkop liggen, zijn naam is Torben Hansen in het 
plaatsje Humble tel:plaatselijk 62561953 hij heeft ook een site www.thf.dk. 



Dus blinker tewater en jahoor gelijk geep en niet zo klein ook rond de 60 cm en wat 
een sport zeg! na een stuk of 4 geepen zeiknat weer op huis aan trouwens geen 
platvis te bekennen allen twee peutaaltjes gevangen.(Trouwens na een uurtje of 

twee te hebben gevist zij een duitser naast ons Kokmahl een whale en ja hoor vlak 
onder de kust op een afstand van zo,n honderd meter een heuze Walvis geweldig 

hoor fantasties gezicht). 

Woensdag avond maar weer bellen met Allen en een afspraak gemaakt om ,om 
08.00 uur op donderdag weer aan boord te stappen maar dan weer met schipper 

Paul op de "long Fortis"deze keer allen mat Luuk en Mario en ik ,bij de haven 
aangekomen stond er een aardig windje en volgens Paul zou er lang de oostkust de 

wind kunnen aantrekken tot kracht 6 dus zij Paul dan maar de westkust,maar 
eenmaal de haven uit had Paul contact met een duitse sportvisboot en die zij dat het 

wel mee viel aan de oostkust dus toch maar naar het oosten  

Na een halfuurtje varen toch wat paul verwacht had een heuze windkracht 6 met 
denk ik uitschieters naar 7,dus goed vasthouden en gewoon doorvissen althands 

voor Luuk en ik ,Mario daartegen had het wel gehad voor het eerst in zijn leven jawel 
zeeziek en goed ook nadat Mario even wat tewater had gelaten en wij daardoor 

behoorlijk beet kregen heeft hij er een kleine 4 uur goed last van gehad dus hij stopte 
even met vissen,wij en de rest van de bemanning viste gewoon door (nou ja 

gewoon). 

Luuk was vandaag goed op dreef de een naaar de andere gul kwam op het dek en 
niet van die kleintjes ook de grootste was denk ik wel 65 cm grotere werden er ook 
niet gevangen hoor bij allebij de schepen niet,Ik mocht ook nog een paar gullen aan 

boord trekken uiteindelijk toch weer zo,n 20 stuks het meeste toch wel door Luuk 
gevangen eerlijk is eerlijk,Luuk klasse hoor!!. 

Een geintje van Luuk was nog wel dat tijdens het vissen hij voortdurend Mario in de 
gaten hield want die had verzonnen dat je dan beter kon gaan slapen als je zeeziek 

bent,Dus niet Mario hij butste nog even met zijn kop tegen een ijzeren paal aan 
waardoor hij weer goed wakker was,Luuk hield dus Mario in de gaten en besloot 

maar eens een gul te gaan schoonmaken,nadat hij dat vakkundig had gedaan gooide 
hij de vis overboord en de kop had hij nog in zijn handen waarop de hele boot in zijn 

broek piste van het lachen maar daarna gooide hij weer in en ving toen(de 
mazzelkont)wel even weer de grootste van de dag en zei tegen de rest van de 

bemanning zie je wel je moet af en toe een visje teruggooien om een grotere terug te 
vangen volgens mij logica van een belg maar ja hij had wel gelijk. 

Vrijdag weer fantasties veel regen niet erg hard maar wel de hele dag maar een 
beetje gaan rond rijden en naar een boerderij gegaan waar volgens mij stiefbeen en 
zoon woont wat een kelerezooi allemaal zeg de duvel en zijn ouwe ............moer kan 
je er krijgen van oude hengel tot gereedschap en schilderijen toe,Luuk vond er toch 

mooi een waadpak neopreem voor 100 Kronen zo,n 14 Euro waar je daar in de 
winkel toch even 81 Euri voor moet betalen na een klein uurtje te hebben gesnuffeld 

maar weer richting Swensborg gereden om op de laatste avond een keer te gaan 
uiteten want op het eiland langeland althans aan de zuidkant heb je alleen een 

supermarkt en een spar voor boodschappen en voor de rest is er werkelijk niets te 



vinden geen kroeg niets maarja we kwamen ook om te vissen en dat kan je op het 
langeland dan ook volop. 

Zaterdag na een kleine 9 uur rijden weer op onze thuisbasis Zoetermeer 
aangekomen na een geweldige en gezellige week te hebben gehad met ze 

allen,Luuk en Mario en de honden resta en doeska bedankt voor deze hele leuke 
week. 

Nou beste visvrienden we hebben dan niet zo prachtig weer gehad maar ik raad jullie 
zeker aan om een keer te gaan vissen in Denemarken,het eiland langeland is een 

zeer goed eiland om dat te doen. 

Informatie over het verhuur van huisje kunnen jullie vinden op de site van 
www.Novasol.nl wat wij trouwens van de site van de wereldvisser weer hebben 

afgehaald. 

Mochten er bij jullie nog vragen zijn over vissen op het langeland kunnen jullie mij 
altijd bellen mijn nummer is,0641482000.Ik heb dit met plezier geschreven en hoop 
dat jullie dat ook een keer zullen beleven. Veel plezier aan de waterkant en tot ziens 

Roand595,Luuk593en Mario594,vrouw Ans dochter Mayra en zoon Brian 

 

Ricardo en de rest 

____________________________________________ 

Woensdag 28 April 2004 . 

De wekker gaat af en hij staat op 01.45 ,de reis naar Denemarken kan 
beginnen.Terwijl ik onder de douche sta komt Cor binnen en deze laadt mijn spullen 

in de auto, zodat we geen minuut hoeven te missen . 

Effe snel een potje koffie gezet en we zijn op weg .Zo nu eerst bellen naar de 
Krimpenezen of ze al onderweg zijn en dit bleek het geval.Elk jaar gaat er wel wat 

verkeerd dus ook dit jaar, we missen de afslag naar de A1 dit kost ons een klein half 
uurtje maar vooruit 

.Na een rit van ongeveer 7 uur bereiken we Middelfart. Jos, Armel en Leo zitten 
heerlijk in het zonnetje te wachten. 

Helaas konden we nog niet in ons huisje dus zijn we eerst maar wat gaan vissen op 
de steiger naast de spoorbrug. 



Het viel gelijk op dat er volop torretjes waren; er was echter geen grote gul te 
bekennen. Cor en ik vonden het raar dat er geen gul naar boven kwam, het was er 
tenslotte zo'n 20 meter diep en al die jaren er voor wisten wij hier div grote gullen te 

landen .Het was inmiddels twee uur en zijn naar het huisje vertrokken . 

Het weer was perfect en we hebben dan ook meteen na het uitpakken van de spullen 
de BQ aan gemaakt.Na het eten toen het wat donker was nog even naar de steiger 

geweest, maar helaas geen gullen en alleen torren. 

 

 
Donderdag 29 April. 

Vroeg op om vandaag lekker met de boot weg te gaan. Leo ,Cor en ik (Ricardo) zijn 
als eersten op de boot gestapt opzoek naar de grote Torsk. Helaas konden wij ze 

niet groter vinden dan 40 cm wat we er ook aan deden.Voorgaande jaren vingen wij 
de gullen op een diepte van 20 meter nu moesten wij de stekken van 40 meter en 
meer hebben om een gulletje te vinden we hebben gevist voor de duikschool. 's 

Avonds zijn Cor, Jos en ik gaan kijken of we wat schar konden vangen maar al gauw 
bleek dat we niet op de juiste plek lagen en er weer een tiental torretjes aan boord 
kwamen. We zijn toen maar weer huiswaarts gekeerd om het de volgende dag nog 

een keer te proberen . 



 

 
Vrijdag 30 April 

Vandaag gaan we op zoek naar de schar .Het bleek dat we gisteren een kleine 50 
meter verkeerd hebben gelegen met de boot, want al gauw wist Jos de eerste schar 
te landen .We zaten met zijn vijven in het bootje en al gauw had iedereen zijn schar 
te pakken.Cor bleef trouw zijn torretjes vangen terwijl Leo een Tripletje schar naar 

boven haalde.Jos ving nog een zeeduiveltje en er werden ook nog wat schollen naar 
boven gehaald. Op de terugreis nog even over wat diepe stukken gedrift maar weer 
bleef de grote gul uit.Het scharren trekken in de zon had ons toch nog voldoening 

gegeven en met verhitte hoofden van de zon zijn we lekker een biertje gaan drinken 
bij onze hut. 



 

 
Zaterdag 1 Mei  

Dit is de laatste dag dag dat we met de boot konden vissen dus zijn Armel, Cor en ik 
gelijk naar de grote brug gevaren om er wat gul uit te trekken voor thuis .Armel wist 

een mooie gul te landen net tegen de peiler aan. Helaas bleef het daar ook bij en zijn 
we weer op een diepte van 40 meter gaan vissen . 

 



Hier haalde ik drie gulletjes omhoog die goed voor thuis waren dus er zat nu vis. Snel 
de jongens opgehaald om ook hun de kans te bieden om er wat gul uit te trekken 

maar we hadden nooit weg moeten gaan want er was geen gul meer te bekennen. 
We zijn toen maar weer lekker op de schar gaan vissen .De vissen die we nu boven 

haalden waren groter dan de dag er voor. Moe en voldaan zijn we huiswaarts 
gekeerd.Ook hier in Middelfart was er net zoals in de waterweg haast geen gul te 
bekennen wie weet was dit éénmalig en weten we volgend jaar er weer een waar 

feest van te maken. 

 

 
Ricardo Eurovissr #119 

 

Vistrip Cor Juffermans 2003 

____________________________________________  

Inleiding  

Toen de hype, onze allereerste Denemarkentrip van november 2001, een beetje tot 
normale proporties was teruggebracht, 

kwam de volgende uitnodiging binnen om met zijn allen weer te gaan nadenken over 
onze volgende visbestemming in wederom Denemarken. Waarom Denemarken en 

niet Noorwegen? 

 
Dat is heel simpel. Denemarken is te groot om in 1 vistrip te bevissen, 

er zijn nog teveel uitdagingen die we niet onbevist willen laten, onze uitdaging ligt 
hoofdzakelijk bij het vissen vanaf een strand, pier en of havenhoofd 

en vooral de zeer aantrekkelijke reistijd/-afstand. Tijdens onze trip dit jaar hebben we 
een promofilm gezien van Visservice waarop te zien was hoe makkelijk en vooral 

veel vis er te vangen is vanuit de kleine boot in Noorwegen. Zonder veel moeite en 



ongeacht waar je ging vissen werden er vrachten grote gul, koolvis, doornhaaitjes en 
aanverwante vissoorten gevangen. Je hoefde je [bijna] niet druk te maken met wat 
voor soort materiaal je ze belaagde, de voedselnijd tussen de vissen onderling was 

zo groot dat het [bijna] onmogelijk was om niets te vangen. In tegenstelling tot 
sommige andere medevissers ligt onze uitdaging niet in het zoveel mogelijk vis 

vangen maar juist in het vangen van die ene grote of bijzondere vis. Natuurlijk zijn we 
helemaal niet vies van een enkele keer lekker takelen om de diepvries vol te krijgen. 
Dat stemt het thuisfront tevreden en je kunt ook een beetje lekker pochen "van kijk 

mij nou eens met al die vis". Wat we ook niet zagen op die promofilm was een lekker 
dagje strandvissen Alles werd gevangen vanuit de kleine boot. Natuurlijk zullen er 

mooie kantstekken zijn. Denk aan havenhoofden en pieren maar toch wordt er 
voornamelijk vanuiteen boot gevist. En om af te sluiten, kan ik nog mededelen dat je 

voor een ritje Noorwegen [inclusief pont] toch gauw moet rekenen op zo'n 24 uur 
reistijd. Vandaar wederom Denemarken. 

De 1e bestemming 

 

Tijdens onze 1e trip in november 2001 [zie voor het verslag Zeehengelsport februari 
2002] waren we al aan het nadenken over onze volgende bestemming. Langeland 
leek ons een fantastische visbestemming en toen we na thuiskomst op het internet 
gingen informeren en de eerste berichten binnenkwamen van vissers die er al eens 
geweest waren, wisten we het zeker. Langeland gaat het worden. Arjan van Drunen 
uit de omgeving van Rotterdam heeft ons zelfs kopieën van al zijn visvideo's doen 

toekomen die hij en zijn vismaten hebben gemaakt tijdens hun Langelandsessies. En 
die beelden logen er niet om. Fantastische mooie vissen gevangen aan 

spinhengeltjes. Weliswaar vissen zij hoofdzakelijk vanuit de kleine boot maar op de 
films was goed te zien dat er zat strandstekken tussen zaten waar het volgens ons 
mogelijk was om vis te vangen. De bestemming was bekend maar nu de periode 
nog. Ons clubje van 9 man mocht 3 introducés verwelkomen en met zijn twaalven 

moesten we een periode zien te vinden die voor ons allemaal aanvaardbaar was. Dat 
werd maart 2003. Toen we de bestemming en de periode wisten, zijn we gerichter 

gaan zoeken op internet wat of er wel te vangen zou zijn. Wederom een stroom van 
informatie maar allemaal met een ondertoon. Wat was namelijk het geval. Maart, 



ongeacht het jaar, is geen goeie periode om te gaan vissen op Langeland. Dat komt 
omdat het water te koud is. Net als in Nederland zoekt het aas, denk aan garnalen, 
kleine visjes e.d., voor de vissen die wij willen vangen met koud weer dieper water 

op. Met dieper water moet je denken aan dieptes van 15 tot 20 meter. Een korte blik 
op de dieptekaart van Langeland leerde ons dat deze dieptes, zelfs niet voor onze 

extreem verwerpers, niet te bereiken zou zijn. Alleen vanuit de kleine boot zouden we 
nog een kans maken. Eigenwijs als we zijn, zijn we toch voorbereidingen gaan treffen 

voor deze bestemming die het uiteindelijk niet geworden is. 

De 2e bestemming 

. 

Tijdens onze zoektocht naar allerlei bruikbare informatie kwam via verschillende 
bronnen [Handy Fish Heiloo en de Zeehengelsport] een kleine onderneming naar 

voren die visreizen aanbood naar Denemarken en Noorwegen. Deze onderneming 
heet Visservice. De prijzen die zij hanteerden, de service die zij boden en het 

enthousiasme waarmee zij hun waren aankondigden, hebben ons doen besluiten om 
contact met ze op te nemen. Na een kort aftastend gesprek via de telefoon, wat info 

over en weer uitwisselen via e-mail, zou Reier Groot in samenspraak met zijn partner 
Gerrie Lobs ons een voorstel doen. Tijdens de presentatie van dit voorstel kwam ook 

nu weer naar voren dat Langeland in maart geen goede bestemming is. Hij stelde 
ons voor om naar Nyborg [Funen] te gaan. Ten eerste omdat we de omgeving van 
Middelfart al aardig geteisterd hadden, we nu ook de mogelijkheid hadden om in de 
Grote Belt te vissen en een niet te verwaarlozen feit is dat daar een huis staat waar 

we met zijn allen in konden. En voor de intimi mag het bekend zijn dat op veel 
plaatsen rondom Funen binnen aanvaardbare werpafstand vrij diep water te bereiken 
is. Na een kort beraad is toen besloten om onze pijlen op Nyborg te richten en dat we 
in zee zouden gaan met Visservice. Eigenlijk kan ik nu heel kort zijn want vanaf dat 

moment is de hele organisatie overgegaan naar de jongens van Visservice en 
hoefden wij alleen maar te wachten op het uur U om af te reizen. Vanaf hier kan ik 

dus niks meer berichten over alle voorbereidingen en ga ik over tot de trip er naartoe 
en de visverslagen die we per dag hebben gemaakt. 



Dag 1 de reis en het huis 

. 

Over de reis kan ik kort zijn. Op zaterdagochtend om 6 uur werden wij opgehaald 
door Reier, Gerrie en Henk [een invalkracht van Visservice die bij grote groepen 

wordt ingezet]. Al onze spullen konden verdeeld worden over 3 busjes en 2 kleine 
moderne van alle visbenodigdheden voorziene boten. Denk aan Fishfinder, GPS, de 

mogelijkheid tot trollen en krachtige motoren. Vanwege de boten was onze 
maximumsnelheid beperkt tot 90 km per uur en konden wij om ongeveer 5 uur 's 

middags de deur opendoen van ons megahuis. Het huis was berekend op 20 man en 
was echt van alle gemakken voorzien. Ga maar eens kijken in een van de reisgidsen 
van de bekende huisaanbieders op Denemarken wat je voor een redelijk bedrag kunt 

huren. Je zult versteld staan wat er in sommige huizen aanwezig is. In dit huis was 
alles aanwezig. Echt een fantastisch huis. Helaas zit in de huurprijs niet de kosten 
van het gebruik van elektriciteit inbegrepen en zoals bekend mag wezen gaat alles 

daar op elektriciteit. Die nota mag je altijd achteraf voldoen en schrik niet als je voor 1 
week even de prijs mag voldoen die jij in 3 maanden nog niet hoeft te betalen in 

Nederland. U bent gewaarschuwd. Na het verdelen van de kamers mochten we nog 
genieten van een heerlijk menu dat door Reier en zijn kornuiten was klaargestoomd. 

Zijn ervaring als kok proef je in ieder gerecht. Ik ga niet al zijn avondmaaltijden 
opnoemen maar ga er maar vanuit dat er gerechten tussen zaten die je thuis nog niet 
zo lekker hebt gegeten. Kan natuurlijk ook wat over de thuissituatie zeggen…………. 
Mijn broer Leon had nog nooit zoveel vitaminen in 1 week gezien en heeft een extra 

vrije dag moeten nemen om dat te verwerken. 

Dag 2 de eerste visdag 9 maart 2003 

Good morning, breakfast is ready zijn de woorden waarmee je iedere ochtend zo 
rond 7 uur gewekt wordt door Reier. Een compleet verzorgt ontbijt met koffie die was 

verzorgt door Henk. Daar Henk een hele week problemen had met 
koffiezetapparaten, handremmen, rotsblokken en andere aanverwante artikelen moet 



je niet gek kijken als sommige dingen die door Henk worden bekokstoofd iets anders 
uitvallen dan dat je gewend zou zijn. Willem, een vismaat van mij, vond op een 

gegeven moment een stuk asfalt en wist toen uit te brengen "hé zou Henk hier koffie 
gemorst hebben?". Daarmee aangevend de sterkte van de koffie. Als excuus heeft 
Henk aangegeven die week niet in zijn normale doen te zijn maar neem van mij aan 

dat Henk naast zijn kleine ongemakken een aangename gast in ons midden was. 
Vraag hem maar eens om een tekening of over zijn liefde voor het spinvissen, het 

struinen langs de Deense stranden en wat hij daar allemaal al heeft gevonden. 
Tijdens het ontbijt werd besloten wie die 1e visdag met de boten mee mocht en wie 

er die dag vanaf de kant mochten vissen. Gezien het aantal dagen en het aantal 
deelnemers kon het zo geregeld worden dat er iedere dag in iedere boot 2 mensen 
naast de man aan het stuur [Reier of Gerrie] meekonden. De 1e dag kwamen Leon, 

Piet, Willem en ik daarvoor in aanmerking en de Grote Belt was ons domein. De 
kantvissers zouden het gaan proberen vanaf de pier in Nyborg. Aangekomen in de 
haven van Nyborg waar we de boten te water zouden laten, lag tot onze stomme 

verbazing nog een hele lading ijs. Gelukkig was het stukje water vanaf de boothelling 
tot aan de havenmond ijsvrij en was vissen vanuit de kleine boot wel mogelijk. Bij het 
starten van de motoren die van tevoren nog een grote beurt hadden gekregen, kwam 
helaas een klein ongemak met grote financiële gevolgen aan het licht. De motor van 
Reier liep op zoals dat heet "2 poten". Even lekker naar de visplek varen, zat er niet 
in. Met een beetje creativiteit is toen een touwtje gespannen tussen beide boten en 

zijn we toch nog met een redelijk gangetje naar de pijlers van de brug tussen Nyborg 
en Seeland gevaren. Daar aangekomen kon de gehandicapte boot toch redelijk op 
eigen kracht zijn driftjes maken. Het ijs in de haven, een guur windje en wat nevelig 
weertje voorspelde niet veel goed v.w.b. de visvangst en dat bleek ook wel. Aan het 
eind van de visdag, toch wat eerder gestopt vanwege het weer, waren er op beide 

bootjes wat gulletjes, wijting en schar gevangen maar niet van die hoeveelheden dat 
je er even een diepvries mee kon vullen. Ook de maten liet te wensen over. De 

grootste gul mocht zich verheugen op een lengte van 45 cm en er moesten er ook 
een heel zooitje terug omdat ze te klein waren. En dan te bedenken dat we op 

dieptes hebben zitten vissen die de 30 meter makkelijk haalden. De wijting en schar 
waren mooi aan de lengte maar niet super zoals je zo vaak mag lezen in de folders 
van alle visreisaanbieders. Laten we het maar op maart houden. Al tijdens deze 1e 

dag bleek overduidelijk dat we met Gerrie een zeer gehaaid visser aan boord 
hadden. Ten eerste wist hij zijn boot tot op enkele centimeters van de pijlers te 

manoeuvreren en ten tweede ving hij ook nog eens meer én groter dan zijn gasten. 
Daar jaloersheid niet tot onze eigenschappen behoort, konden we daar alleen maar 

waardering voor hebben. Bij terugkomst in het huis hebben wij de verhalen 
aangehoord van de kantvissers en die waren hoe gering hun vangst ook was wel 

heel positief. Iedereen had wel wat gevangen, niet veel maar wel groot. Megabotten 
van tegen en zelfs precies 40 cm. Als bijvangst naast de botten werden nog een paar 
knorhanen en een enkele schar gevangen. Deze laatste had de mooie lengte van 35 

cm. 



. 

Bijzonderheden 

Ronald had als 1e van onze hele club een vis aan de schubben. Peter wist een plant 
te vangen die zo fanatiek was dat de steen waaromheen hij gegroeid was mee het 
water uit moest. Niek die voor de 1e keer mee was, zag bij het binnenhalen 2 hele 

mooie grote botten aan zijn onderlijn hangen. In zijn enthousiasme vergat hij door te 
draaien en wist zijn enige nog vrije haak een mooi zwaar steentje van de pier te 

haken en daardoor dusdanig vast te komen zitten dat er niets anders restte dan zijn 
lijn stuk te trekken. Helaas voor de vis die aan de haken zat want die zullen de rest 
van hun leven rondom die steen moeten doorbrengen. Ik weet het, het klinkt bot. 

Henk ging om 10 uur weg om koffie te zetten en zou rond 11 uur terugkomen met die 
koffie. Al eerder zijn Henk zijn koffieperikelen beschreven en waarschijnlijk kreeg hij 

het ook nu niet uit de pot want om 3 's middags zagen ze hem pas weer terug. 
Enigszins bedremmeld en met zijn hoofd naar beneden vond hij zomaar ineens een 

viskist van de visafslag uit Lauwersoog uit 1989. Dat is Henk…………. 



. 

Dag 3 de tweede visdag 10 maart 2003 

De problemen met Reier zijn boot waren helaas na een dagje varen niet opgelost en 
er restte niets anders dan zijn motor af te leveren bij een reparateur. Voor deze dag 

dus 1 boot minder. De gelukkigen die dag om met de wel varende boot weg te 
mogen, waren Frank en Peter. Vanwege het gure weer de vorige dag werd besloten 

om het op de Kleine Belt te gaan proberen. Doordat het land dichter op het water 
staat, heb je daar minder last van de wind, golven en alles wat er nog meer komt 

kijken bij een open groot water zoals de Grote Belt. Omdat gedacht wordt dat in de 
Kleine Belt "kleinere" vissen zwemmen dan in de Grote Belt deelde Gerrie aan Frank 
en Peter mooie stevige spinhengeltjes met Ultima beetrunners uit. Op die manier zou 
de te vangen vis toch een mooie sport opleveren. We hebben ze vanaf onze kantstek 
diverse keren voorbij zien driften onder de oude spoorbrug door tot aan ver richting 

Kolding. Niet eenmaal hebben wij ze voor onze neus vis zien vangen maar 
uiteindelijk kwamen ze toch met hele mooie vissen aan de kant. De vangsten waren 

al beduidend beter dan de vorige dag en misschien heeft het aan de hengels 
gelegen maar ze waren nog groter ook. Wij houden tijdens onze vistrippen een 
onderlinge wedstrijd. Deze keer waren er mooie plastieken te winnen voor de 

onderdelen grootste platvis vanaf de kant, grootste platvis vanuit de boot, grootste 
rondvis vanaf de kant en de grootste rondvis vanuit de boot. Wie overall de grootste 
vis vangt, krijgt de wisselbeker. Ieder jaar komt daar de naam van de winnaar, de 



plaats en het jaar van handeling op te staan. Deze dag was de lengte voor grootste 
rondvis vanuit de boot gelijk gezet. 59 cm gaf het meetlint, zelfs na 3 keer meten, 

aan. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ook nu weer Gerrie goed en meer had 
gevangen dan zijn gasten. Daar hij buiten mededinging meedoet aan de competitie 
kan ik ook nog vermelden dat zijn grootste vis een respectabele lengte van 63 cm 

had. En dan te bedenken dat tijdens onze vorige trip de grootste vis vanaf de kant én 
vanuit de boot niet groter was dan 48 cm. Dat beloofd nog wat voor de komende 

dagen.De kantvissers hadden die dag besloten om het vanaf camping Gals Klint te 
proberen. Nu eens niet recht voor de camping maar iets rechts ervan. Intimi hadden 
ons te kennen gegeven dat dat de platvisstek van Funen moest zijn. Helaas kenden 

de daar aanwezige platvissen onze intimi niet met als resultaat dat ze collectief 
hadden besloten om ergens te gaan liggen. Na een half uur was er nog geen schub 

gevangen. Willem en ik hadden in die immense platvisstilte besloten om nog iets 
verder naar rechts te gaan om te kijken of er verderop misschien potentiële plat- c.q. 
rondvisstekken aanwezig waren. Na een kwartiertje stappen kwamen we zowaar bij 

het hondentrainingscentrum uit waar we tijdens onze vorige trip zo leuk hadden 
gevangen. Bijna direct werd besloten om de anderen te halen en na een half uur 
stonden daar onze hengels opgesteld. De stroming zat er goed in en de kansen 

werden op voorhand al verhoogd. Helaas bleek de vis erg ver te zitten en alleen de 
extreem verwerpers vingen dan ook direct hun eerste vissen. De wat mindere goden 

v.w.b. het verwerpen hadden aanzienlijk minder kansen om vis aan de haak te 
krijgen. Het mag dan in onze ogen een superstek zijn het is ook een plek waar je 

heel snel door je voorraad onderlijnen heen raakt en dat kan frustrerend werken als 
je geen vis vangt. Het advies is om daar met 1 enkele haak te vissen en lood zonder 
ankers. Alles wat ook maar enigszins de kans biedt om de bodemvegetatie te haken, 
zal dat niet laten. Als je de mazzel hebt om een vis te haken, is er niets meer wat nog 

pogingen kan doen om vast te geraken. Houdt ook rekening met een kleirichel. 
Nadat je lood de bodem heeft bereikt en je je lijn gaat aantrekken, komt je lijn in die 
kleirichel te zitten. Als je binnendraait, komt uiteindelijk je onderlijn tegen die richel 
aan en zit je even goed vast. Door druk op je lijn te houden en rustig naar achter te 
lopen, trek je uiteindelijk je lijn, inclusief onderlijn, door die kleirand heen en heb je 

kans om de boel knap binnen te krijgen. Kans? Ja kans, want zoals je hierboven kunt 
lezen, is er ook een aanzienlijke bodemvegetatie en neem van mij aan dat die hun 
worteltjes sterk in de bodem hebben zitten. Wat is dan zo aantrekkelijk om op deze 
plek te gaan vissen? Tja, houd het op gevoel of intuïtie of geef het een naam. Feit is 

dat er tot vlak aan de kant een fantastische stroming loopt, je met een vrij geringe 
inspanning op grote diepte kan vissen, je er zo goed als altijd vis vangt en dat de vis 
er over het algemeen groter is dan op andere hotspots op Funen. Tel daarbij dat je je 
auto tot 20 meter van het water af kan zetten, er een toilet is en je er bijna altijd in de 
luwte kan zitten. Kortom, ben je in de buurt, probeer het eens. Om nog even terug te 

komen op onze bokalen, werd ook deze dag vanaf deze stek het kantklassement 
rondvis scherp gesteld op 42 cm. Mag misschien niet groot zijn maar bedenk wel dat 
de meeste vissen zo rond deze lengte zijn en je dus aardig voor de pan kunt vissen. 



. 

Bijzonderheden 

Willem onze altijd vanger heeft die dag vreselijk zijn best moeten doen om aan die 
reputatie te kunnen blijven voldoen. Uiteindelijk wist hij niks anders meer te 

bedenken dan met een kunstaasje over een voorbij drijvende dode vis heen te 
gooien en die dan maar te haken. Niet echt fair maar wél vis. Reier had een adres in 

de omgeving van Middelfart gekregen om zijn motor te laten repareren en in zijn 
enthousiasme bij het wegbrengen van die motor was hij helemaal vergeten waar of 
hij hem heen gebracht had. Gelukkig was Henk met hem meegegaan en die wist 

ongeveer waar het moest zijn. Na eerst een uur sightseeing door de omgeving met 
achter het stuur Reier nam Henk het heft in handen en zijn wij op zijn kompas de 

juiste richting heengegaan. En zijn kompas was dus niet een kaart of zijn kennis van 
de omgeving maar daadwerkelijk een kompas. We moesten eerst richting noorden 

en dan zou er vanzelf een afslag komen richting westen. Hoe het ook zij, na nog veel 
meer sightseeing kwamen we uiteindelijk aan bij de motorreparateur die ons kon 

vertellen dat het euvel was verholpen. Na de financiële afwikkeling, waar 3 man voor 
naar Denemarken had gekund, mochten we hem weer meenemen en hadden we 

weer de beschikking over 2 boten met naar uiteindelijk bleek goed draaiende 
motoren. 

Dag 4 de derde visdag 11 maart 2003 

Deze dag mochten Ronald, Nico, Willem en Peter in de boten. Vanwege het weer, 
grauw, grijs, motregen, en de vangsten van de vorige dag werd besloten om het weer 
in de Kleine Belt te gaan proberen. Wederom werden er door de schippers Reier en 
Gerrie mooie lichte spinhengeltjes uitgedeeld met de mededeling "probeer het hier 
eens mee". Als ik zo het verslag van Nico nog eens terug lees, kan ik er niet uit op 
maken dat er iets bijzonders is gebeurd. Maar tussen de regels door lees ik wel dat 

er door de 2 boten bij elkaar zo rond de 150 tot 160 vissen zijn gevangen. 



Daar we onze meeneemmaat vanwege de vorige dagen hadden gesteld op 40 cm 
voor gul en 35 cm voor platvis moesten er wel heel veel vissen terug gegooid 

worden. Hoe gek het ook klinkt maar daar heeft niemand van ons die hele 
visvakantie echt wakker van gelegen. Ons doel is om er even lekker tussen uit te zijn, 

leuk vis te vangen, misschien een maal vis te vangen en daarna lekker rondom de 
open haard met een lekkere borrel ervaringen uit te wisselen. En je moet eens horen 

en vooral zien hoe enthousiast er naar elkaar geluisterd en gekeken wordt als er 
door iemand die dag goed vis gevangen is en waarmee. Viskisten worden 

tevoorschijn gehaald, ervaringen worden uitgewisseld en onderlijnen worden met 
elkaar vergeleken. 

. 

Met als resultaat dat in de loop van de week mensen gerichter en beter gingen 
vissen. Iedere dag werd er weer meer gevangen dan de dag ervoor. Ter afsluiting 

van de bootsessies kan ik nog zeggen dat de vissen op diep water gezocht moesten 
worden.De kantvissers hadden die dag besloten om het eerst vanuit de haven van 

Middelfart te gaan proberen.Iets links van het VVV-kantoor is een mooie ruime 
parkeerplaats met toilet en konden we onze hengels opstellen. 

Al na een paar minuten werden hier hele mooie gullen gevangen. Helaas gold ook 
hier weer, verwerpen was een vereiste.Het weer, ook hier druilerig en winderig, deed 

ons al gauw besluiten om te gaan verkassen. De volgende locatie werd de haven 



van Fredericia. Tijdens onze vorige trip in 2001 hebben we hier met negen man in 
één dag meer dan 1500 vissen gevangen. Met dat in ons achterhoofd kon het dus 

niet mis gaan. 

. 

Of toch wel? Inderdaad al na een kwartier kwamen we erachter dat de 
omstandigheden niet zo optimaal waren als de vorige keer. Er dreef een rare vette 

substantie op het water en iets verderop was een kraan bezig de haven uit te 
baggeren met als gevolg "bruin" water en géén vis. Gerrie had ons al verteld dat we 

het eens in de ammoniakhaven van Fredericia moesten proberen. 

Eigenlijk was dat ook ons 1e doel maar konden we in het havengebeuren niet zo snel 
de weg er naar toe vinden. Naar later bleek moet je de 1e afslag na de afslag 

Fredericia via de nieuwe brug nemen. Die is nogal verstopt. Mocht je ooit eens fout 
zijn gereden en je staat in de haven, rijd dan terug richting nieuwe brug via de 
woonwijken en houd het water goed in de gaten. Uiteindelijk kom je een bord 

ammoniakhaven [maar dan op zijn Deens] tegen. Laat je, eenmaal aangekomen in 
de ammoniakhaven, niet misleiden door al het hekwerk want je kan er met de auto 
door en langs rijden. Iets verder zie je dan allemaal betonnen uitlopers het water in 

lopen. Hier staan bordjes op dat betreden niet toegestaan is voor onbevoegden. 
Daar wij allemaal bevoegd zijn, vraag me niet wat dat is, was dat niet een 

belemmering om er toch vanaf te gaan vissen. Je staat op zo'n uitloper al gauw op 6 



à 7 meter zeer helder water te vissen en een mooie ingooi, brengt je op dieptes van 
zo rond de 20 meter. Daar loopt een fantastische stroming en ook hier kwamen al 
gauw de 1e vissen binnen. De mensen die vanaf het strand visten, vingen mooie 

grote botten en de mensen die bevoegd waren, vingen gulletjes. Er is daar een klein 
plateau waar het water en de stroming tot vlak aan de kant loopt. Helaas en ook wij 

mochten dat ervaren, mag je daar niet vissen. Al na de 1e ingooi werd er ergens 
vanuit die ammoniakfabriek gebruld dat we moesten vertrekken. Toch jammer want 
het is een echte hotspot. Wij waren er door de weeks en dus waren er mensen aan 
het werk maar mocht je er ooit eens in een weekend zijn, probeer het dan nog eens. 

Het zal mij niet verbazen dat ze daar ook iets van een weekend hebben en er 
misschien géén mensen aanwezig zijn. 

. 

Bijzonderheden 

Net als tijdens onze vorige trip hebben we één regendag gehad. Nu ik dit verslag 
schrijf, weet ik dat dit ook onze enige regendag zal blijven. Denemarken promoot het 
vissen op een zeer positieve manier en doet er ook van alles aan om het vissers naar 

de zin te maken. Dan moet je denken aan mooie ruime parkeerplaatsen tot vlakbij 
het water, afvalemmers om je rotzooi in kwijt te kunnen maar ook mooie en schone 
openbare toiletten. Hoe gek het ook klinkt, je moet volgens mij Henk heten om na 

een herhaalde verwijzing naar zo'n toilet toch te kiezen voor een boom omdat je het 



toilet niet kan vinden. Met een lege blaas maar toch enigszins ontdaan vanwege het 
niet kunnen vinden van het toilet reed hij daarna ook nog een parkeerplaats op i.p.v. 
de snelweg. Gelukkig konden mijn broer en ik hem daarna klem rijden zodat we hem 
konden verzoeken ons te volgen i.p.v. te vertrouwen op zijn kompas. Daarmee zijn 

we uiteindelijk wél op onze visplekken gekomen. Op die plek aan de kade van 
Middelfart zit een heel klein viswinkeltje waar je voor soms weinig maar ook meestal 
voor veel Deense kronen hele leuke hebbedingetjes kan kopen. Ik persoonlijk heb 
daar hele leuke kleine doch redelijk gewichtige loodjes kunnen vinden waarmee ik 
denk goed uit de weg te komen in de Nederlandse kuststreken. Frank wist nog te 
vermelden dat je bij het gebruik van gevlochten lijnen in combinatie met extreem 

verwerpen toch beter een bescherming om je vingers kan hebben. Helaas had hij die 
niet om met als gevolg dat een pleister de wonde moest bedekken. Jan onze 

extreem verwerper had tijdens zijn zoveelste pendulemworp ook een onaangename 
ervaring waardoor de wartel van zijn onderlijn door zijn handpalm sloeg. Vraag me 
niet om het te beschrijven maar een pleister heelde ook zijn wond. Gelukkig zijn dat 

de enige 2 onaangenaamheden v.w.b. lichamelijk letsel gebleven. 

Dag 5 de vierde visdag 12 maart 2003 

Omdat de boot van Reier een dag uit het schema was gevallen en we toch met zijn 
allen minimaal 2 keer met de boot meewilden, werd besloten om in 1 boot met 3 

personen, naast de schipper, vanuit de boot te gaan vissen. Stoelen aan de kant en 
een klein beetje overleg doen wonderen. Deze dag waren Leon, Willem en ik gast 

van Reier en zouden we gaan pilkeren in de Kleine Belt. Gerrie had Leen en Jan aan 
boord en die wilden graag een dagje trollen. Wij hadden afgesproken om in 1e 

instantie allemaal met een verschillende kleur pilker te beginnen en als er iemand 
tussen zat die qua visvangst boven de anderen uitstak om onze pilkers daarop aan 

te passen. Al na de eerste driftjes bleek de kleur groen er met kop en schouders 
boven uit te steken. Terwijl wij van Ronald die de vorige dag de Kleine Belt had 

afgedrift, hadden gehoord dat de kleur rood bijzonder was. Toen ook wij overstapten 
op de kleur groen kwam de een na de andere gul binnen. Het verschil tussen beide 

dagen was zeker het weer. De vorige dag was druilerig, regenachtig en helemaal niet 
aangenaam en deze dag was zonnig, aangenaam wat temperatuur betrof en gewoon 

prettig om te mogen vissen. De een na de andere gul kon geland worden maar ze 
kwamen nog steeds niet in de buurt van het "te breken record" rondvis vanuit de 

boot. Dat deed mij besluiten om eens een beetje te gaan experimenteren. Ik verving 
de pilker door een onderlijn waarop een soort van propeller zat en daarachter hing ik 
een groene shad. Als bijvangertje nam ik een mooie blauwe shad. Al na de 1e inworp 

knalde de een na de andere gul op deze variant. En na 3 missers en eindelijk een 
mooie aanslag kon ik gaan takelen. Zo zwaar had ik het nog nooit gehad. Ik kan hier 
wel een vloekwoord gaan gebruiken om mijn takelwerk te bekrachtigen maar als ons 
nageslacht dit gaat lezen, heb ik v.w.b. de opvoeding van mijn eigen dochter wat uit 
te leggen. In ieder geval kwam na heel lang binnendraaien een prachtige gul binnen 
waarvan ik dacht dat die wel de grootste rondvis vanuit de boot zou worden. Helaas 

mocht dat niet zo zijn maar de sport die ik er aan beleefde zal me nog heel lang 
bijblijven. 

Mijn medevissers, Leon en Willem, werden na dit geweld toch wel een beetje 
nerveus en besloten ook om te gaan experimenteren. Ook zij bedachten de nodige 
varianten maar hadden helaas niet de kleur groen in hun assortiment. En hoe gek 



het ook klinkt maar die dag werd vanuit deze boot alleen gevangen aan de kleur 
groen. Om mezelf een beetje rust te gunnen, besloot ik op een gegeven moment 

weer over te stappen op de pilker. Lekker relaxed en af en toe een visje 
binnenhalend werd ik ineens weer geconfronteerd met een onwijze beuk. Aanslaan 

én? Kassa! Wederom een enorm takelwerk en tot mijn grote verbazing haalde ik toen 
een megadikke bot boven water. Qua lengte was hij 40 cm maar qua dikte kan ik 

praten over een enorm dikke bot. Zonder overdrijven mag ik stellen dat hij zo rond de 
6 à 7 cm dik was. Volgens Willem, onze platviskenner, zat hij helemaal vol met kuit. 
Tuurlijk zal u zeggen "oh vals gehaakt" maar dat was helemaal niet zo. De dreg van 
de pilker zat keurig in zijn bek. Terug gelezen de verslagen van de afgelopen dagen 

kan je constateren dat deze platvis wél de grootste platvis vanuit de boot is. 

Tevreden en voldaan heb ik nog diverse onderlijnen geprobeerd maar het record 
rondvis vanuit de boot heb ik en met mij mijn medevissers helaas niet kunnen 
verbreken. Saillant detail deze dag was dat we geen natuurlijk aas mochten 

meenemen van Reier. Was een goeie zet want dat zet je wel aan het denken om 
eens na te denken over het gebruik van kunstaas tijdens het zeevissen.Over Leen en 

Jan die deze dag een dagje aan het trollen waren met Gerrie kan ik heel kort 
berichten. 

Zij vingen namelijk helemaal niets. Dat heeft niets met het materiaal en/of de manier 
van belagen te maken. Dat was namelijk allemaal piccobello in orde maar de vis zat 
gewoon vlakbij de bodem en vanwege de wisselende dieptes die je tegenkomt op de 

Kleine Belt moest een standaarddiepte ingesteld worden waarop nou net die dag 
geen vis aan de schubben te krijgen was. Wij hebben die week vrij vaak bootjes 

voorbij zien varen die aan het trollen waren en bij navraag in de haven bleek bijna 
altijd dat zij weinig tot helemaal niets gevangen hadden. Is hier een les uit te 

leren……….. Ik denk het niet. De methode is gewoon goed maar je bent altijd 
afhankelijk van het visaanbod. Als die in geulen en sleuven gaan liggen, heb je als 
troller weinig kans. Daar je van tevoren nooit weet waar de vis zich precies ophoud, 

ben je altijd afhankelijk van de factor geluk. 

De kantvissers hadden deze dag besloten om het eens bij het 
vakantiehuisjescentrum vlakbij Middelfart te gaan proberen. Je volgt gewoon de route 

Camping Gals Klint of Hondentrainingscentrum en in plaats dat je dan naar rechts 
afslaat, moet je nu naar links. Vlak voor je bij dat centrum bent, sla je af richting het 
water en kom je uit op een kleine parkeerplaats met daar vlak bij een pont die je bij 
het eiland Faeno Kalv brengt. Van horen zeggen, zijn op dat eiland ook hele mooie 
kantstekken maar die hebben wij niet geprobeerd. Als je nu vanaf die parkeerplaats 
naar rechts gaat richting die pont, de pont passeert en nog even doorloopt zie je een 

steiger ver de zee in lopen. Vanaf die steiger en rechts ervan hebben zij deze dag 
gevist. Daar het volgens anderen ook een goede plek is om de zeeforel te belagen, 

hadden Willem en Nico besloten om deze hele dag hun pijlen te richten op het 
vangen van een van deze exemplaren. Aan het eind van de dag toen de balans kon 

opgemaakt worden, moesten zij helaas bekennen er niet één gevangen te 
hebben.Volgens eigen zeggen, had Nico zijn hele voorraad vliegen uitgeprobeerd en 

was er bij Willem niet één plug, lepel of spinner onaangeroerd gebleven uit zijn 
voorraad. Later hoorden wij dat zeeforel ook wel "de vis van de 1000 worpen" heet. 

Een snelle calculatie via zijn vingers leerde Willem dat hij die dag 997 keer had 
ingegooid. Jammer van die laatste 3 worpen want hoe lullig het ook klinkt de 



volgende keer gaat het weer om 1000 worpen. Je mag ze helaas niet bij elkaar 
optellen. De overige vissers, op Frank na, hebben er een lekkere zonnige rustige dag 
van gemaakt en hadden weinig tot niets gevangen. Enkele grote botten en een paar 
kleine gulletjes. Het heerlijke weer, de rustige omgeving en de gezellige bedrijvigheid 
op het water werd als zeer positief ervaren en het bijna niet vangen van vis was maar 

een bijkomstigheid. Frank daarentegen had het na een uurtje al gezien en had de 
auto gepakt om nu eens recht onder de oude spoorbrug te gaan vissen. Het was wat 
gepiel om er te komen maar de resultaten van visvangst maakten alle ongemakken 
goed. In een paar uurtjes tijd wist hij 17 mooie maatse gullen te vangen. De beste 

manier om op deze visstek te komen, is door je auto te parkeren bij het hotel dat links 
van de spoorbrug ligt en dan via wat bospaadjes naar de peilers te geraken. Het 

stroomt er geweldig en het is er aardig diep. Een ideale visplek vanaf de kant waar je 
makkelijk met een paar man kan staan. 

. 

Bijzonderheden 

Piet was vanwege zijn opspelige knie thuis gebleven om voorbereidingen te treffen 
voor het avondmaal. Reier, Gerrie en Henk hadden deze dag vrij gekregen om zich 

v.w.b. het avondeten eens door Piet te laten verwennen. Bij thuiskomst had Piet 
ongeveer 25 kg [!] visfilets en kibbeling klaar staan in zijn overheerlijke 

kruidenbrouwsel. Reier maakte nog gauw even een paar overheerlijke sausen en na 



een kwartier konden de 1e verse gebakken en door onszelf gevangen vissen bij de 
overige deelnemers naar binnen. 25 kg mag dan heel wat zijn maar bedenk wel dat 

na een lekkere dag vissen 15 volwassen mannen heel wat naar binnen kunnen 
duwen. Toen iedereen voldaan en nog nagenietend van een lekker bakkie Irish 

coffee achterover leunde, lag er uiteindelijk nog maar een paar kilo op de schalen. 
De bekende doggiebags werden tevoorschijn gehaald zodat we de restanten de 

volgende dag als lunch konden gebruiken. Ik wil alle visstekken duidelijk beschrijven 
maar Piet zijn geheime visbakkunsten houden we lekker voor onszelf. Zoek zelf maar 

zo'n Piet. Tijdens iedere trip is er iemand die "de lul" is v.w.b. kleine ongemakken. 
Het verhaal van Reier zijn motor is hierboven al uitgebreid beschreven maar deze 

dag wist hij het voor elkaar te krijgen om een jerrycan vol met brandstof leeg te laten 
lopen in zijn visoverall. Ook Willem zijn brood en visspulletjes moesten het ontgelden 

met als resultaat dat Willem na zijn 1e broodhap wel een blikje of 4 vol met sinas 
nodig had om zijn eigen tong weer te proeven. Reier heeft de hele dag gestonken als 
een automonteur. Het enige pluspunt wat je hier uit kunt opmaken is dat Reier helaas 

de ongelukkige v.w.b. de kleine ongemakken was en de overige deelnemers er 
allemaal zonder noemenswaardige kleerscheuren uit vandaan zijn gekomen. Sorry 
Reier maar toch bedankt voor deze opoffering. Ronald en Peter stonden die dag op 
een steiger te vissen en hadden alleen maar oog voor hun hengeltop toen zij tot hun 

grote schrik ineens werden opgeschrikt door een enorme plons achter hen. Snel 
achterom kijkend om te controleren of er iets van hun visspullen in het water was 
gevallen, zagen ze tot hun grote verbazing een spiernaakte Deen die even een 
rondje ging zwemmen. En dan te bedenken dat het water ongeveer 2.2 graden 

Celsius was. Na zo'n duik weet je ongeveer wat het is om als Kelly in het Big Brother 
huis te zitten. Er blijft dus helemaal niets van je dingetje over. Rare jongens die 

Denen. 

Dag 6 de vijfde visdag 13 maart 2003 

. 



Deze dag hadden Willem, Willem en Peter besloten om vanuit Reier zijn boot te gaan 
vissen op platvis. Bij voorkeur de Schar maar ook zouden ze een gerichte aanval 

gaan doen op het record "grootste platvis vanuit de boot" dat op 40 cm stond en die 
door mij was gevangen. Daar de heren bij ons op de club als zeer goede vissers 
bekend staan, zag ik in gedachten "mijn" bokaaltje al verdwijnen. Maar goed er 

moest nog gevist worden en alles was nog mogelijk. Locatie was deze keer de Grote 
Belt in de buurt van Nyborg. Er werd bij voorkeur gevist op mooie zanderige bodems 

van een metertje of 7 à 8 diep. Al bij de eerste ingooi, constateerden zij heel licht 
leven maar na aanslaan, zat er geen vis aan. Dit herhaalde zich keer op keer. Wat 

nu? Weet je wat zei Willem, we gaan ze een beetje prikkelen en de daad bij het 
woord voegend, begon hij zijn lood met enige regelmaat op de bodem te laten 

stuiteren. Waarschijnlijk irriteerde dit de diverse platvissen want vanaf dat moment 
kwamen de eerste mooie platten wel aan de haak. Peter en Willem die dit zagen 

gebeuren, volgden alras dit voorbeeld en ook bij hun werden vanaf dat moment de 
vissen wél gehaakt. Doordat dit "pilkeren" met een platvis lijn de altijd aanwezig 

gulletjes ook wel leuk leek, konden die ook met enige regelmaat aan boord worden 
gehesen. Helaas voor mij was er ook een mooie grote bot die het spelletje wel 

aanstond. Eenmaal aan boord en gemeten, bleek hij 41,5 cm groot te zijn. De opzet 
van het vangen van platvis én het verbreken van het record "grootste platvis vanuit 
de boot" was geslaagd en een biertje completeerde het fijne gevoel. Nico en Piet 
waren met Gerrie zijn boot de Grote Belt opgevaren en die wilden ook wel eens 

trollen. Na een paar uur oeverloos rondvaren en geen vis besloten ze om toch maar 
nog een paar uurtjes te gaan pilkeren. Vanaf dat moment kwamen ook bij hun de 1e 
vissen binnen en kreeg de dag toch nog een beetje kleur. Helaas heb ik niet van hun 
vernomen of ze hebben geëxperimenteerd met verschillende kleuren pilker waardoor 

ik ook niet kan zeggen wat of die dag nou de beste kleur geweest zou zijn.De 
kantvissers wilden het dit keer precies onder de grote brug van Nyborg naar Seeland 

proberen. Je volgt de weg richting Seeland tot aan de laatste afslag die je weer in 
Nyborg brengt. Vanaf daar moet je proberen zo dicht mogelijk bij die grote te weg te 
blijven. Op een gegeven moment kom je een niet "officiële" weg, zeg maar zandpad, 
tegen dat je naar een klein restaurantje brengt. Zet je auto helemaal aan het eind op 
de parkeerplaats en loop de laatste 100 meter naar de brug. Er zijn voetpaden dus al 
je viskoffers e.d. kunnen mee. Het is vanaf die plek maar een kleine moeite om tegen 
de pijlers aan te gooien. Waarschijnlijk is het ook een topstek voor zeeforel want dat 
was een van de weinige plekken waar we heel veel Denen met kleine spinhengeltjes 
met daaraan plugjes of shadjes hebben zien vissen. Tijdens onze aanwezigheid heb 
ik er geen een zien vangen. Daar Denen het heel graag met netjes doen op juist die 
plekken waar je als kantvisser nog een leuke vis kan vangen was ook daar al gauw 

iemand bezig zijn net aan het uitzetten. Einde oefening voor de kantvisser. Iets 
rechts van de brug is een havenhoofd waar je ook mooi kan vissen. Daar we trek in 
koffie hadden, de rotsblokken onder de brug en het netje zat waren zijn we daar nog 
een uurtje wezen vissen. Het maakte niet uit of je in de Grote Belt viste of juist in het 
haventje erachter, aan beide kanten werden hele mooie grote botten gevangen. En 

met groot bedoel ik dus lengtes van 38 tot 39 cm. Na daar een uurtje vertoefd te 
hebben, wilden we het ook nog op een andere plek proberen. Tijdens onze 1e 

boottrip hadden Leon en ik via de Fishfinder kunnen constateren dat net buiten de 
jachthaven waar de pleziervaartuigen liggen een aardig zooitje water stond. Dieptes 
tot zo'n 14 meter behoorden daar tot de mogelijkheden. Om er te komen, zijn we na 
het restaurantje en weer op de verharde weg de 1e weg links gegaan. Op die manier 

bleven we het water links houden en reden we tussen allemaal havengebouwen 



door. Op een gegeven moment zagen we een mooie ruime kade waar we ons geluk 
wilden beproeven. Het eerste dat opviel na de 1e ingooi, was dat het er niet zo diep 

was als wij hadden gehoopt. Hooguit een meter of 6 à 7 meter. Aan de boeien die we 
zagen liggen, konden we opmaken dat daar ongeveer de vaargeul moest liggen 

maar die was zelfs voor onze verwerper Jan niet te bereiken. We hebben het een 
uurtje geprobeerd zonder dat we er ook maar 1 vis wisten te vangen. Ik had al 

gezegd dat vanwege de kou de vis op diep water gezocht moest worden. Dat gold 
zeker voor deze plek. Toch denk ik dat als het water wat minder koud zou zijn er daar 

zeker vissen te vangen zijn. 

Bijzonderheden 

Henk liet zich weer van zijn beste kant zien. Vergat nog steeds de handrem, 
schampte nog net een enorm rotsblok wat iedereen al van ver zag liggen maar Henk 
helaas niet en last but not least wist hij nog net op het laatste moment een kraan te 
ontwijken waarmee boten uit het water worden getild. Niet echt iets wat je over het 

hoofd ziet maar Henk die gewoon die dag zijn dag niet had, was er gewoon met zijn 
hoofd niet bij. Daar Henk in een huurbus reed waar je voordat je daar in mag rijden 

eerst een kopie van je rijbewijs voor moet afleveren bij de verhuurder en hij en 
Willem de enige 2 waren die dat hadden gedaan, hadden wij die dag niet de 

beschikking over de 9-persoonsbus. Willem zat namelijk in een boot en Henk had die 
dag besloten iets voor zichzelf te gaan doen. We hebben toen maar een van de 

dubbele cabine bussen waar je met zijn vijven in kan zitten zodanig ingericht dat er 2 
van ons in de kofferbak konden. Grote ritten konden we op die manier niet maken 

met als gevolg dat we toch enigszins beperkt waren in ons actieradius wat visstekken 
betrof. Gaan we de volgende keer beter afspreken. Willem en Reier waren in de boot 
nog een beetje aan het napraten over de pech die Reier had met zijn boot en Willem 
had daar wel een passende oplossing voor. Hij sprak de legendarische woorden, "als 

je geen last van je motor meer wilt hebben dan gooi je hem toch gewoon weg". 

Dag 7 de zesde en laatste visdag 14 maart 2003 

Ik wil deze dag met de kantvissers beginnen omdat deze dag je het mooiste voor het 
laatst moet bewaren. Worstel u dus eerst even door dit rotstukje heen van de 

kantvissers en geniet daarna nog even van het verhaal van de bootvissers. Er zitten 
in ons clubje ook enkele vlieg- en zeer fanatieke roofvisvissers. Daar er in de diverse 

Deense visinfobladen heel veel moois wordt geschreven over de diverse 
forellenputten, wilden het overgrote deel daar hun geluk eens proberen. Bedenk dat 

in het begin van de week de meeste putten nog bevroren waren en u heeft een 
indruk van de watertemperatuur. Na de financiële afwikkeling aldaar zocht eenieder 
zijn op dat moment ideale stek om het met diverse vliegen en/of kunstaas te gaan 
proberen. Kort gezegd kan gezegd worden dat buldo's, diverse spinners, lepels en 
heel veel verschillende vliegen het wateroppervlak hebben doen rimpelen maar de 

vangst bleef helaas beperkt tot 1 grote baars van 33 cm en 1 regenboogforel van 48 
cm. Het bleef bij een enkele aanbeet, soms een korte run en daarna toch weer kwijt. 

Het overgrote deel heeft echter geen enkele aanbeet o.i.d. mogen meemaken. 

Het zal waarschijnlijk te koud zijn geweest. Daar kwam ook nog bij dat de 
putbeheerder er zelf niet was waardoor er geen natuurlijk aas zoals bijv. 

meelwormen en of normale regenwormen gekocht kon worden. De financiën moest 



je namelijk in goed vertrouwen in een brievenbus gooien. Daar bij sommigen de sleet 
er al aardig in zat na zo'n enerverende week van 's morgens vroeg tot tegen de 

avond aan toe vissen, werd deze dag ook aangegrepen om even een lekkere tuk te 
doen in het gras. Zo aangenaam was het weer.Leon en Cor hadden besloten om nog 
een laatste poging te doen om het record grootste rondvis vanaf de kant te breken. 

Tijdens onze 2e vistrip met de boot op de Kleine Belt hadden we namelijk op de 
Fishfinder een paar mooie grote vissen zien liggen in een geul tussen 2 richels. Toen 

we ze hadden zien liggen, hebben we gelijk een locatiepunt op de kant gezocht en 
ongeveer ingeschat hoever we moesten ingooien om die "hotspot" te bereiken. De 
locatie ligt ongeveer 100 meter links van het hondentrainingscentrum en de ingooi 
mocht ongeveer 50 à 60 meter zijn. Wil je helemaal exact weten waar dat was, let 
dan eens op een boomstam die daar ook moet liggen. Tijdens onze vorige trip in 

2001 lag hij er ook dus ik ga er vanuit dat hij er echt nog wel een tijdje zal liggen. We 
gingen enkel voor groot dus werden er onderlijnen gebruikt die voorzien waren van 
een 1 een enkele grote haak aan een dwarrellijn. Zagers waren ons aas daar onze 
laatste pieren de vorige dag de geest hadden gegeven. Die enkele grote haak werd 
helemaal volgepropt met deze overheerlijke zagers. Al gelijk na de 1e ingooi werd er 
door Leon goed vis gevangen en ze kwamen heel dicht bij het record van 42 cm wat 
we wilden verbreken. Om de spanning erin te houden, kan ik wel zeggen dat we 20 

ingooien nodig hadden om uiteindelijk de grootste vis te landen maar dat is helemaal 
niet zo. Al bij zijn 3e of 4e ingooi was het kassa en kon Leon vol trots op de foto met 
een gul van 46 cm. Ik weet het, niet groot, maar wel groter dan 42 cm. Ikzelf bleek 
helaas een hele tijd net naast die geul te hebben gevist waardoor er maar geen vis 

binnenkwam. Door iets meer te verkassen naar die boomstronk waar mijn broer Leon 
precies voor stond te vissen, kwamen bij mij daarna ook vissen binnen. Helaas niet 
groter dan die van mijn broer. De rit vanuit Nyborg naar Middelfart duurt ongeveer 

een uur en voor terug mag je ongeveer dezelfde tijd rekenen. Er was besloten dat de 
boten vandaag om 3 uur uit het water zouden gaan zodat we nog een lekkere tijd 
hadden om te eten, schoonmaken en inpakken. Dat hield in dat wij maar 3 uurtjes 

hadden om op deze hotspot te kunnen vissen maar toen het record eenmaal 
gebroken was hebben we nog even lekker uitgevist en zijn we ruim op tijd terug 

gegaan naar Nyborg.  

We waren op die manier ruim op tijd om de boten te zien terugkomen vanaf de Grote 
Belt.Jan en Leen mochten deze dag instappen op de boot van Reier en ze zouden 
gaan pilkeren. Bedenk dat Jan zo'n beetje alles zelf maakt wat hij gebruikt bij het 

zeevissen en hij zich aardig had ingelezen alvorens deze trip te aanvaarden dat hij in 
zijn viskoffertje niet alleen een paar gekleurde pilkers had maar ook mooie 

zelfgegoten loodkogeltjes met een grote haak erin waaraan weer allerlei kleurige 
shad bevestigd konden worden. Maar ook plugjes en lepeltjes. Het was, ook al vist hij 

al 20 jaar aan en op zee, voor hem de 1e keer dat hij het eens ging proberen met 
kunstaas. Moest ook wel want de laatste zagers hadden Leon en Cor ingepikt. Het 

was voor de heren een fantastische dag v.w.b. het weer, de vlakke zee en de 
hoeveelheid vis. Aan het eind waren er zo ongeveer een dikke 100 vissen door de 3 

heren aan boord gebracht waarvan een overgroot deel nog meegenomen mocht 
worden ook. De variatie in vissoorten beperkte zich tot mooie grote schar en hele 

leuke gullen.En dan nu dé klapper. 



De heren Frank, Peter en Ronald mochten instappen bij Gerrie. Al eerder kon ik u 
mededelen dat als je bij Gerrie in de boot zit je vreselijk je best moet doen om hem 
eruit te vissen. Dat heeft 3 redenen. Hij heeft een neus voor waar de vis zit, hij kan 
zijn boot tot op een millimeter nauwkeurig tot vlakbij de pijlers onder de grote brug 
manoeuvreren en hij kan gewoon geweldig goed vissen. Dit hele verslag gaat bijna 
alleen over het zeevissen maar ergens heb ik ooit eens gelezen dat hij ook heeft 

meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen vliegvissen. Neem daarbij zijn 
achternaam Lobs, leg een klein verbandje met een bekend zeebladauteur en u zult 
begrijpen dat je van goeie huize moet komen om hem partij te kunnen bieden. Zoals 
erbij u en mij gewoon bloed door ons lichaam loopt, denk ik dat er bij hem viswater 

doorheen stroomt. De heren in deze boot hadden besloten om te gaan pilkeren 
rondom de pijlers van de brug die naar Seeland gaat. Al na een paar driften, werd 

besloten om de vis onder de 45 cm terug te gooien. De vangsten waren namelijk van 
dien aard dat bijna iedere ingooi vis opleverde en deze was van een hele mooie 

lengte. In de paar uren die zij die dag hebben gevist, wisten deze heren ruim over de 
200 hele mooie gullen te landen. Dat komt op een gemiddelde van 50 gullen de man. 

Er hoefde eigenlijk helemaal niet geëxperimenteerd te worden daar iedere inworp 
goed was voor een aanbeet. Terwijl ik dacht dat Leon en ik alle zagers mee hadden, 

bleken zij ook een greep in dit superaas gedaan te hebben. Ze hebben niet 
bijgehouden waar of zij nou de grootste en meeste vis mee hebben gevangen maar 
alleen maar in een gelukzalige roes de ene na de andere vis binnen gehaald. Het 
zou leuk geweest zijn als iedere deelnemer zo'n dag op de boot had gehad maar 

gelukkig was dat niet het geval want ik moet er niet aan denken hoe we uiteindelijk al 
die visfilets naar huis hadden moeten meenemen. Wat op deze boot gebeurde, is de 
bekende uitzondering op de regel. Vooraf was bekend dat maart niet de maand is om 

te gaan vissen in Denemarken. 

Dat geldt ook wel een beetje voor Nederland daar het water gewoon te koud is en je 
de vis over het algemeen alleen dan kan vangen als je een aardige diepte kan 

bereiken. Onder de brug rondom de pijlers staat wel een aardig zooitje water maar 
de resultaten van de afgelopen week gaven toch echt wel aan dat je aardig je best 
moest doen om een paar leuke vissen te vangen. Misschien dat het mooie weer de 
afgelopen 2 dagen een geweldige eetlust opwekte bij de vis zodat zij als een gek op 
het aas dook want een andere verklaring kan ik er niet voor geven. De recordhouder 
"grootste rondvis vanuit de boot" stond deze dag op deze geluksboot. Met lede ogen 

moest hij aanschouwen hoe zijn record keer op keer gebroken werd. Daar was hij 
zelf ook debet aan maar Frank wist uiteindelijk van de vakantievierende deelnemers 

het grootste exemplaar te landen. En het zal Gerrie niet zijn die als buiten 
mededinging mee vissend deelnemer toch weer de grootste exemplaren wist te 

verschalken. De centimeter stopte bij hem op 69 cm. Frank mag de bokaal een jaar 
in zijn bezit hebben maar iedere keer als we hem zien staan, zullen we zeker even 

denken aan de vangsten van Gerrie. Petje af voor deze op en top visser. 

Om het verhaal te completeren kan ik nog mededelen dat de heren 90 kg "vuile" 
kabeljauw hadden gevangen die eenmaal gefileerd zo'n 30 kg kabeljauwfilet 

opleverde. Dat gedeeld door het aantal deelnemers levert een mooi portie van 2 kg 
de man op in de diepvries. Kijk voor de gein de volgende keer als je langs een 

visboer loopt even wat 1 kg kabeljauwfilet vandaag de dag kost dan weet je gelijk dat 
er nu bij ons een portie "goud" in de diepvries ligt. Als het er nog ligt want de meeste 

zullen het als u dit leest al wel opgegeten hebben. 



. 

Bijzonderheden 

Normaal sluit ik iedere dag af met bijzondere dingen die die dag zijn gebeurt. Deze 
dag wist Henk niets te bedenken waarmee hij deze rubriek enige glans kon geven. 
Reier, onze pechvogel, had waarschijnlijk zijn portie pech deze week ook al gehad 

want ook over hem kan ik niets notuleren. Daarmee wil ik deze laatste visdag 
afsluiten. 

Tot slot 

Daar we de vorige dag op tijd gestopt waren met het vissen, hadden we mooi de 
gelegenheid om te pakken, schoon te maken en de auto's inclusief de boten 

helemaal vol te laden met onze spullen. Het laatste diner van Reier onze superkok 
en daarna een beetje op tijd naar bed zodat we de volgende dag op tijd op konden 

staan. Een laatste check van de verhuurder, het afrekenen van de stroomnota [schrik 
niet van de prijs] en rijden maar. 11 uur later stonden we om half 8 weer in 

Castricum. De vrouwen opgetrommeld, een laatste borrel nog een paar sterke 
verhalen en toen naar bed. En daarmee eindigt het verhaal van onze 2e vistrip in 

Denemarken. Hij was minstens net zo mooi als de vorige, zo niet mooier. Het vissen 
was fantastisch, de sfeer was goed en het weer geweldig. De service van VisService 

was buiten proporties. Ik moet de reisorganisatie nog tegenkomen die zoveel doet 
om het hun klanten zo naar de zin te maken en dat voor een prijs waar je als zelf 

organiserend Denemarkenganger niet aan tippen. Ik heb maar twee woorden om uit 
te drukken wat ik iedere dag wel had willen zeggen en dat lijkt op papier zo klein 
maar ik ga het bewust met hoofdletters schrijven om aan te geven hoe fijn ik hun 

organisatie heb ervaren. HEREN BEDANKT!  

 



De Noordewijkse 
Gullenmeppers 

____________________________________________ 

Helsingor 

20/03 tot 27/03 - 2004 

Dit jaar gingen we voor de 5de keer naar Helsingor om er vanaf de kant te vissen. 
Met 4 man vertrokken vrijdagnacht , de overige 4 vertrokken zondagmiddag . 

We hebben steeds gevist achter het station op de wachtkade voor de veerboot naar 
Zweden. 

Men vist daar direct op een diepte tussen 15 en 25m.Enig nadeel is dat men er een 
meter of 3 

boven het water staat zodat men moet voorzien zijn van een schepnet en gaf met 
voldoende lange steel. 

Ook over de minimummaat van gul bestond er enige twijfel. 
Was het nu 40cm of 35cm,dus eerst gaan navragen in de plaatselijke 

hengelsportzaak "Jan og Bo lystfiskeri" 
waar men ook een plaatsje op een sportvissersboot kan boeken, en daar vertelde 

men ons dat het 38cm zou zijn. 

Za 20/03/04 gevist met 4 man van 18.30h tot 21.00h (vanwege het slechte weer). 

Wind : Zuid 7 en bakken regen. 
De vangst : 12 maatse gullen met een gemiddelde van 50cm 6 scharren.Slechts 3 

vissen op 10 kwamen niet aan de maat. 

Zo 21/03/04 gevist met 4 man van 18.00h tot 01.00h 
daarna de 4 toegekomen mannen verder gevist van 01.00h tot 05.00h. 

Wind : Z.-W. 4 en regenbuien. 
De vangst : 53 maatse gullen met een gemiddelde van 50cm. De grootste waren 

69cm en 63cm. 22 scharren. 
Ongeveer 4 vissen op 10 onder de maat. 

Ma 22/03/04 gevist met 8 man van 17.30h tot 01.00h. 
Wind : N.-W. 3 Licht bewolkt. 

De vangst : 86 maatse gullen met een gemiddelde van 45cm. 
De grootste waren 62cm en 61cm. 39 scharren.Ongeveer 4 vissen op 10 onder de 

maat. 

Di 23/03/04 gevist met 6 man (2 hadden aan de cognac gezeten) van 18.00h tot 
02.00h. 

Wind : O.N.-O. 1 en helder. 



De vangst : 73 maatse gullen met een gemiddelde van 50cm. 
De grootste waren 88cm en 72cm. 26 scharren.Slechts 2 vissen op 10 onder de 

maat.  

Woe 24/03/04 gevist met 8 man van 18.00h tot 01.00h. 
Wind : N.O. 4 en licht bewolkt. 

De vangst : 61 maatse gullen met een gemiddelde van 48 cm. 
De grootste waren 61 cm. 19 scharren.Ongeveer 3 vissen op 10 onder de maat. 

Do 25/03/04 gevist met 8 man van 16.30h tot 01.00h. 
Wind : N.O. 6 en licht bewolkt. 

De vangst : 10 maatse gullen met een gemiddelde van 45cm. De grootste waren 
55cm. 8 scharren.Ongeveer 4 vissen op 10 onder de maat. 

Vrij 26/03/04 gevist met 3 man (de anderen waren reeds vertrokken ) van 15.00h tot 
23.00h. 

De wind : N.O. naar Z.W. 2 en helder. 
De vangst : 15 maatse gullen met een gemiddelde van 50 cm. De grootste waren 

68cm en 62cm. 28 scharren. 
Eerste uren enkel schar , dan met het draaien van de wind enkel ondermaatse gul en 

de laatste uren met Z.W.wind  
allemaal maatse gul. 

Tot en met woensdag hebben we gevist met meegebrachte pieren ( geen zagers) 
wat zoals elk jaar het beste aas is 

. Daarna gevist met mesheften , haring , makreel en verse Franse tappen welke na 
de pieren het beste aas was 

Waaraan het verschil in dagvangsten te wijten is weten we niet maar er waren wel 
veranderlijke factoren zoals het aas , 

de wind en vooral de stroming die daar soms 48h aan een stuk hetzelfde staat en 
daar zit geen logica in. 

Uit ervaring weten we wel dat als de stroming van noord naar zuid staat , de 
vangkansen het best zijn. 

Met een totale vangst van 310 maatse gullen en 148 mooie scharren en 2 mindere 
dagen heeft deze vistrip aan 

onze verwachtingen voldaan (zoals elk jaar trouwens). 

Mochten er mensen zijn die het ginder ook willen proberen , spreek dan ginder de 
mensen aan die de auto's 

op de veerboot loodsen , 1 van hen is een nederlander die ginds al 30jaar woont en 
zelf ook een fervent visser is. 

Ook is er sprake dat men het hek waar wij achter staan te vissen zou gaan verhogen 
tot 3 meter vanwege "terroristen" ,,br> maar dat is een politieke kwestie en er is nog 

niets goedgekeurd. 

Geinteresseerden kunnen mij altijd mailen.Vang ze, 

Guy #349 



 

Vistrip Arjan 2001 

____________________________________________ 

Hoi leuk verhaal van vorig jaar.Hier wat van ons: In 1994 kreeg ik met Ronald mijn 
vismaat als verrassing een weekje Denemarken aangeboden van onze vrouwen[ 

hebben ze nog spijt van] Ze hadden een hotel aan de westkust geboekt dus hebben 
we die week erg veel in de auto gezeten,we zijn ook naar Middelfart geweest en 

konden in de haven een boot huren en hebben toen onder de bruggen gevist driftend 
met een wapperlijn en pieren we vingen er zo’n veertig maatse gullen.In 1995 zijn we 
voor het eerst met vier man naar Langeland gegaan naar het plaatsje Hov dit ligt op 
het noordelijkste puntje van het eiland.We hebben een bootje gehuurd daar, dit is 

een soort sloep met een 8 pk buitenboord motor, en zijn gaan vissen.Oost van 
Langeland ligt de vaargeul een 1500 meter uit de kant deze is zo’n dertig meter diep 
en daar zijn we voor anker gegaan tegen de schuine glooiing dachten we.We vingen 
leuk schar en een enkel gulletje en dat viel wat tegen.Na drie dagen nog steeds geen 
gul balen dus,dan maar met een kotter mee,ver weg en met vier man 5 gullen weer 

balen.De schipper vertelde ons dat er geel gul zat en dat we maar op de geep 
moesten gaan vissen want daar zat de zee vol mee.Aan boord was ook nog een 
Duitser die vertelde dat hij de avond hiervoor met het vissen op geep vanuit zijn 

bootje een grote gul had gevangen aan een lepel.Toen heb ik in de winkel in Lohals 
ook zo’n lepeltje gekocht en ben s’avonds met Richard gaan proberen,een spin 

hengeltje en twintighonderdste sim en daar gingen we. 

Na tien minuten vast dacht ik maar nee het begon te trekken en wij er achter aan 
varen net biggame na een half uur was die bij de boot een gul van acht pond en toen 

wisten we het.De volgende morgen naar de winkel gereden en alle lepels gekocht 
van dat soort die er waren en BINGO volop mooie grote gullenHelaas zat de vakantie 

er bijna op maar we hadden veel geleerd.In 1996 weer met vier en we hebben de 
hele vakantie feest gehad als we het water op konden.1997 zijn we niet geweest.In 

1998 zijn we voor het eerst met acht man geweest nadat de meeste onze films 
hadden gezien,de eerste dagen was het zoeken naar de gul maar eenmaal 

gevonden weer feest de beste dag hadden we er tweehonderd twintig van veertig tot 
tachtig cm twee vriezers vol.In 1999 weer met de zelfde acht terug en de eerste dag 

gelijk veel gul al werd het gaande weg wel minder.In 2000 vingen we later in de week 
weer leuk gul maar veel minder dan in 1999.In 2001 was de gul weg.Het was de hele 

week schitterend weer windstil en warm volgens ons is dit de reden of een van de 
redenen dat de gul niet te vangen was,we hebben voor het eerst een Fishfinder 

meegenomen maan we konden er de gul niet mee vinden.Wel hebben we ontzettend 
veel andere vis gevangen wijting schar schol puitaal knorhaan en gelukkig veel 
haring want het aas raakte op en met stukjes haring gaat het nog beter dan met 

pieren of kweekzagers en we nemen nooit veel aas mee naar Denemarken omdat 
we altijd met lepels of shads vissen zo licht mogelijk shads met een gewicht van 

twintig gram of twisters. 



Zo zie je dat wij toch ook moeten constateren dat het daar ook slechter gaat met de 
gul.Verder vissen wij eigenlijk niet van de kant omdat er weinig of klein spul naar 
boven komt waar wij zitten in het zuiden van het eiland zijn wel goede mogelijk 

heden om van de kant te vissen maar dit hebben wij nog niet geprobeerd.De truc van 
het vissen op gul is driften als je dan een paar kromme hengels tegelijk heb een boei 

overboord zetten en telkens weer proberen over de zelfde plaats terug te driften. 

 

 

Groeten Arjan van Drunen, Eurovisser nr 8 

 

VISVAKANTIE DENEMARKEN 1 

 

 
Eindelijk is het dan zover,het is zaterdagnacht 16 maart 2002, 2 uur in de nacht.wat 
een belachelijke tijd om weg te gaan zeg,maar ja je moet wat over hebben voor je 

hobby. een gehuurde ford transit komt afgeladen voorrijden,moet mijn puinhoop hier 
nog bij dacht ik,dat lukt nooit maar na tien minuutjes puinruimen zat alles er toch 



in.zo nu op weg,het is gelukkig mooi weer dus dat is al een voordeel.De reis gaat 
deze keer naar Middelfart waar ikzelf nog nooit gevist heb.dus van te voren veel 

informatie ingewonnen over deze stek.De reis naar denemarken kan ik zo onderhand 
wel dromen want dit wordt mijn twaalfde keer alweer.de reis verloopt goed zonder 
strubbelingen.klokslag tien uur stonden we voor een viswinkel aan de haven van 
Middelfart.even een vergunning halen want als ze je pakken zonder dan zwaait er 

wat voor je.de man in de winkel begon gelijk duits te praten maar toen hij merkte dat 
ik uit nederland kwam begon hij gelijk in het engels en fleurde gelijk op.(volgens mij 
houden ze hier niet zo van deutche leute).zo alles geregeld en wat nu.we mochten 

eigenlijk pas om drie uur in het huisje wat we geregeld hadden.nou weet ik 
onderhand wel dat denen niet zo moeilijk doen dus naar het sleuteladres gereden en 

gewoon geprobeert. NO PROBLEM MR.VAN PELT was het antwoord en zo zaten 
we dus om elf uur in het huisje.alles uitgepakt en de eerste bak koffie op deense 

grond naar binnen gewerkt.na even op ons gemak gezeten te hebben begint het al 
aardig te kriebelen.zo,bus in en stekken zoeken die ik van te voren had 

uitgezocht.binnen drie uur alle stekken bezocht.wat is denemarken toch een 
waanzinnig mooi land.als ik hier werk zou vinden zou ik gisteren al geemigreert 

zijn.tegen de avond even vlak voor de deur geprobeert een visje te vangen,en wat 
denk je “helemaal geen stoot”.na een uurtje gestaan te hebben terug naar het huisje 
wat op honderd meter afstand van het strandje van Varbjerg stond.lekker gegeten en 
besproken waar we de volgende dag heen zouden gaan.de kade van FREDERICIA 
was onze eerste optie omdat je hier gelijk op diep water vist.ben om negen uur naar 

bed gegaan omdat ik al zes en dertig uur op was.geslaagde eerste dag zonder 
ellende. 

 
Zondag zeventien maart,  

Vandaag acht uur opgestaan,nu moet het echt gaan gebeuren.eerst even een 
boterhammetje wegwerken met daarna een heerlijke bak koffie.zo,nu zijn we 

allemaal up to date.het is inmiddels tien uur,een mooie tijd om te gaan dus.op naar 
Fredericia.na twintig minuten zijn we op deze schitterende kade.twee strandstokken 

gepakt en opgetuigd.de rest was ook lekker bezig met optuigen,maar zoals 
gewoonlijk was ik de eerste die probeerde twee hengels in het water te krijgen.dit is 
op deze stek godsonmogelijk.ik gooide stok een in en draaide een beetje strak en lel 
gelijk hangen.had nog geeneens mijn tweede hengel gepakt.gelijk kwamen er twee 

gulletjes van rond de vijf en twintig cm. Binnen.ik had een lijst met minimum maten bij 
me en zag dat ze te klein waren.voorzichtig onthaakt en terug ermee.inmiddels 

waren de andere drie ook zover dat ze konden ingooien en hun overkwam precies 
hetzelfde als mij.gelijk vis op de top.we presteerde het om in drie uur tijd met elk een 

hengel ongeveer DRIEHONDERD GULLETJES te pakken. 



 

 

 
na drie uur gooien en weer honderd meter halen voel je knap je armen hoor,dat wil ik 

je wel vertellen.dat zijn we hier aan de waterweg dus echt niet gewend he.dit hakt 
trouwens wel op je zagervooraad in zeg.zo kan je wel tien kilo meenemen.We 
besloten om in de avond terug te komen in de hoop dat er wat grotere vis zou 

zitten.tegen het donker waren we er weer.het begon weer net zo snel als overdag en 
ze waren net zo groot.na twee uur haast geen beet meer dus op naar het huisje.van 
de hele vangst van vandaag konder er ongeveer vijftien mee naar huis.maaaaaaar 

wel veel pret zo.  

 
Maandag achttien maart,  

Vandaag zouden we ook naar een mooie put and take vijver gaan daar de andere 
drie dit heel leuk vinden.ikzelf hou er niet zo van.Na een kwartiertje rijden waren we 
er.prachtige plassen dat moet ik eerlijk zeggen maar ze waren nog gesloten tot een 

april.jammer dan, ik blij.zo nu kon het echte werk weer beginnen.op naar het 
vuurtorentje van Strib.volgens outsiders een goede stek voor allerlei vissoorten.ook 

hier een schitterend stukje viswater.een mooi strandje met gelijk diep water op 
honderd meter.voor mij dus geen enkel probleem.ook hier weer gelijk beet maar in 

iets mindere maten.(gelukkig)ik haalde mijn strandstok voor de eertse keer binnen na 
een mooie aanbeet en het beloofde wel wat zo te voelen.gelijk waren de andere naar 
mij toegekomen toen ze zagen dat mijn hengel behoorlijk krom stond.op een meter of 
tien uit de kant kwam er een gigant van een bot naar boven.zooooooo hoorde ik ze 
zeggen en gelijk zij hij doeiiiiiiiiii.gvrdmmmmmm gromde ze en ik lachen,want ik hou 
helemaal niet van bot en zeker niet in de pan.wel zaten we op deze plek regelmatig 
vast en dit begon bij de rest te irriteren.hier echt een plaag van zeedonderpadden. 



 
ze kwamen regelmatig boven hier.na een paar uur vissen hadden we het hier wel 
gezien. op naar Camping Gals Klint,hier moesten mooie platten zitten.toen we er 
aankwamen keken we elkaar bedenkelijk aan.hier stond tot ver uit de kant haast 

geen water.toch maar proberen en inderdaad hier kwamen een paar mooie platten 
boven.ook een mooie schol die ik wil inzenden voor de recordlijst.heb er een foto van 
gemaakt met een centimeter ernaast.ik hoop dat hij in aanmerking komt.zo deze dag 

is ook weer voorbij.thuis lekker eten en s’avonds lekker relaxaen.  

 
Dinsdag negentien maart,  

Vandaag wezen forellen bij veljby ved, drie mooie regenbogen van 45 cm gevangen. 

 
Was zeker de moeite waard hier.ook op het strand bij een of ander honden trainings 
centrum gevist.diep water vlak onder de kant. Ook hier barst het van de gulletjes.het 
wordt nu wel wat vervelend hoor al dat kleine grut.maar we vermaken ons prima met 
dit mooie weer en deze schitterenden omgeving.Deze dag wat vroeger gestopt met 

takelen.zijn even Fredericia ingeweest om wat souvenirs voor de vrouwen te 
kopen.In de middag lekker een borreluurtje gehouden je bent tenslotte op vakantie 

vindt je niet.  

 
Woensdag twintig maart,  

Strak blauwe lucht met een heel zwak windje uit het n.o.weer naar de kade in 
Fredericia gegaan.daar aangekomen bleek het ineens wat harder te stromen dan de 
dagen ervoor.misschien nu dan wat andere of grotere vis?en ja hoor al gauw kwamer 
er wat mooie scharren en wijting naar de oppervlakte.dit was echter maar van korte 



duur want de stroom was er zo weer uit.terug naar af,en daar was het kleine spul 
weer.ik ga wat anders doen dacht ik.ik pakte mijn twee ponds karperstok en haakte 
er een klein pilkertje aan van 40 gram.Kwakte het handeltje zo’n 80 meter weg en 

begon zachtjes te pompen.na twintig meter halen tik tik he dat is mooi werk.het 
geheel kwam zachjes pompend boven en je raad nooit wat er gebeten had, een 

koffiezet apparaat van twee pond was op mijn pilker geklapt. 

 
Nou je snap wel wat mijn medevissers deden natuurlijk.in een deuk lagen ze.mijn 
dregje zat precies achter de stekker gehaakt.mijn vriend zij nog dat hij dik aan de 

maat was en makkelijk mee naar huis kon.wel even een foto gemaakt voor het 
clubrecord.Ineens begon de wind aardig op te steken en besloten om naar huis te 
gaan.voor het huisje liep nog een aardig riviertje waar ik nog even geprobeert heb 

om een forelletje te vangen wat helaas niet gelukt is.wel kwamen er twee knulletjes 
op de fiets voorbij met twee bruine forelltjes in een netje,ze zaten er dus toch 

wel.zeker op de verkeerde manier gevist dacht ik nog.  

 
Donderdag 21 maart,  

Vandaag gaan we naar een schiereilandje een km. of twintig hiervandaan.zag er op 
de kaart leuk uit maar in de praktijk viel dit mooi tegen.je kon er dus niet opkomen.dat 
is balen want het water zag er vreselijk donker dus diep uit.dan maar van het strand 
af.Nul komma nul was het resultaat op deze plek.vreselijk veel last van sla en keien 

en een harde wind op de kant.je kan hier dus ook voor niks gaan net als in de 
waterweg dach ik nog.heb vandaag een zootje foto’s gemaakt en een stukje gefilmd 
met de camcorderMoet ook gebeuren natuurlijk.Zal wat foto’s op de site zetten als 

deze klaar zijn. 

 
Vrijdag 22 maart,  

Ons zeeaas was nu op,dus een alternatief gezocht.zijn op zoek gegaan naar een 
forellenput.nou je hoeft hier niet ver te rijden om zoiets te vinden hoor.er stond een 

soort gemeente keetje bij,maar er was niemand.er lag een briefje dat je het geld 
maar in een busje moest doen als je wilde vissen( hoezo vertrouwen).dus zo gezegd 
zo gedaan.80 DK voor drie uur vissen.We waren helemaal alleen en viste met worm 

en reepjes wijting.in een uur tijd vingen we drie heel mooie regenbogen van 
45cm.Schitterende vissen er ontbrak geen schubje aan.inmiddels was er een deen 
bijgeschoven en viste met 50gram lood met een zijlijntje.Rare jongens die denen 

dacht ik.totdat hij er een spinnerte aandeed.mag dit dan dacht ik, nou ja hij zal het 



wel weten.knal,bij de eerste worp gelijk hangen.hij sleurde de vis met een rotgang de 
kant op en sloeg met een knuppeltje wel tien keer op z’n kop.wat een prutser 

zeg.twee minuten later stonden wij dus ook met een spinner.en ja hoor we pakten er 
acht.het ging lekker maar de tijd was om.jammer volgend jaar beter.dit was de laatste 

visdag van dit jaar in denemarken. Offffffff november nog misschien.je weet maar 
nooit. Zaterdag ochtend om vijf uur vertrokken richting 

flensborg,hamburg,bremen,osnabruck,hengelo en dan naar rozenburg.om een uur 
precies doe ik de sleutel in de voordeur,helemaal kapot maar wel voldaan van deze 
visvakantie in denemarken.Ik denk dat we bijelkaar zo’n VIJFTIENHONDERD vissen 

hebben gevangen en dat is echt geen visserslatijn.ga hier zeker een keertje terug 
maar dan wat later in het jaar,in mei b.v.want dan zwemt hier de bonefish 

binnen(geep)en deze zijn hier vele malen groter dan bij ons,en ik kan het weten want 
ik was erbij.  

Ik hoop dat ik de mensen een beetje warm gedraaid heb voor dit prachtige 
visvakantielandDeze week kwam op ongeveer op € 350 pp alles inbegrepen 

zoals:huishuur,schoonmaak en electriciteitskosten,bushuur,eten en drinken,zeeaas 
en bezine dus dat valt best wel mee zo eens per jaar.  

Groetjes en misschien gaan we wel eens een keer met z’n alle een weekje knallen.  
Lex nr. 74. 

 

VISVAKANTIE DENEMARKEN 2 

Vrijdag 15 maart 2002, 22.30 vertrokken met 11 man uit Vlaardingen richting 
Denemarken.Zaterdag ochtend aangekomen om 9.00 in Ebeltoft helemaal verrot van 

de lange reis ! De eerste dag niet gevist vroeg naar bed gegaan. Zondag de buurt 
verkent en gekeken waar we die avond zouden neer strijken. 

 
Na een goede plek gevonden te hebben het Glatved strand, gelijk bij de eerste ingooi 
al een raar visje aan de haak ! Ik dacht zelf dat het een pietermannetje was, maar na 

wat informatie van mijn vismaat Leon v Hagen blijkt het een donderpad te zijn 
geweest ( zie foto ) 



 
Mijn zwager Herman had het ook reuze naar zijn zin, want hij zat ook heel erg goed 
te vangen ! Van de rechterflank kwamen goede geluiden, maar aan de linkerflank 

was het wat stil. Resultaat van mijn zelf was ongeveer 20 flinke botten en 20 
scharren. 

 
Mijn zwager had ongeveer de zelfde score.Cor verbrak zijn record met 21 vissen en 
aan de linkerkant was het stukken minder met een gemiddelde van 6 tot 8 visjes !!! 
Maandag weer naar het zelfde strand gegaan en er werd weer goed gevangen door 

iedereen.Dinsdag gebeurde het zelfde, weer naar ons vertrouwde stekkie. 
Woensdag zouden we op de dag gaan vissen op zeeforel in de baai voor ons huisje. 

Maar vanwege de harde wind en te hoge golven hebben we daar van 
afgezien.Alleen Cor en Andre hebben een poging gewaagd wat als resultaat had dat 
Cor weer zijn record verbrak en aankwamen als 2 eskimo's.' S avonds met zijn allen 
gezellig een biertje gedronken maar de volgende morgen er vroeg weer uit, want we 

gingen met de boot mee. Donderdag 7 uur vertrokken richting haven Grenaa na 
aanboord te zijn gegaan al gelijk een behoorlijke deining ! Bij de eerste ingooi had 

mijn zwager Herman al gelijk een mooie gul van ongeveer 50 cm!We gelijk allemaal 
in euforie, maar het bleek de grootste van de hele dag te zijn geweest. Wel een hoop 

kleinere tussen de 30 en 40 cm gevangen en wat schar. Ik zelf ving ook nog een 
mooie schol.  



 
Iedereen was op het einde van de dag flink tevreden met zijn vangsten. ( volgens de 

kapitein waren we een maand te vroeg voor de grote gullen ) 

 
Vrijdag om 9 uur 's morgens weer vertrokken richting Nederland. We waren om 19.00 

uur weer thuis. Een toffe week gehad met een hele vriezer vol met vis !!!!!  

Groetjes van lidnummer 2 , Sjaak van der Ende  

 

VISVAKANTIE DENEMARKEN 3 

Hallo mede Eurovissers ben net terug van een weekje Fredericia en omgevingin 
Denemarken. Het weer was goed te noemen, de vangsten navenant.Van Geep echt 

grote, Haringen zoveel je maar wilt, schar redelijke maat totvriend Gul.Op een 
vissessie in de nachtelijke uren vingen mijn schoonzoon en ik maarliefst 17 maatse 
gullen zwaarste ongeveer zes pond.In de eerste dagen, veel kleine gulletjes later 

systeemverandering JO JO metlange wapperlijn en echt grote gulhaak 
gemonteerd.Zag je veel beet, maar dit was de oplossing want we vingen alleen nog 

maarmaatse gullen. 

Aas voorziening was zeer goed, want bij laagwater langs de vloedlijn vondenwe de 
zagers op strand bij Strib (en geen kleintjes gewoon op het strand).Bovendien waren 
ze in het donker ook te scheppen in de haven van Fredericia,waar ik ze eerst aanzag 
voor palingen die op het lichtschijnsel afkwamen. Denachtelijke uren bleek bij ons het 
best te zijn voor de visserij, daaroverdag er geen plaats was gezien de hoeveelheid 

vissers die mannetje aanmannetje stonden om haring en geep te verschalken. 
Vooral onze oosterburendeden zeer hun best. s nachts stonden wij vaak bijna alleen. 



Gevraagd aaneen Deen hoe het kwam dat de zagers zo gevonden konden worden 
deelde hij mijmede, dat dit kwam door de paringsdrift en de wind en golven, 
waardoor ze ophet strand aanspoelden.Topstek was bij de spoorbrug tussen 

vasteland en Fyn bij de duikschool. Geenankerlood want dan kwam je nog wel eens 
vast te zitten. Beste tijd waslaatste twee uur laagwater tot eerste twee opkomend tij.  

Gr John #99 

 

8 jaar Langeland 

Dit is een verslag van onze vakantie in Denemarken op het eiland Langeland.We zijn 
dit jaar voor de achtste keer naar Hou geweest, met acht man [voor de vijfde 

keer].De eerste jaren zijn we met vier man de zee onveilig wezen maken en afgezien 
van het eerste jaar hebben we daar erg goed gul kunnen vangen.Het eerste jaar was 
een leerjaar, wij huurden daar ter plaatse bootjes van 4.40 lengte en een 8 pk motor. 

Wij begonnen daar onwetend als we waren, te vissen voor anker. Dit leverde 
voornamelijk platvis op en weinig gul. Na drie teleurstellende dagen zijn we met een 

kotter meegegaan en met 4 man vingen we 5 gulletjes ook een flop dus, maar ik 
sprak aan boord een Duitser die de avond ervoor een mooie gul gevangen had op 

een lepel tijdens het vissen op geep. Hij liet mij de lepel zien waar hij hem mee 
gevangen had en aan de kant gekomen heb ik gelijk zo’n lepel gekocht. 

In de avond ben ik het samen met Richard gaan proberen en binnen een kwartier 
hadden wij succes met een gul van zo’n acht pond.De dagen er na was het feest 

echt volop gul en dat op spin hengels met lepeltjes van twintig gram en sim tot 
20/100 en niet zwaarder, echte sport op dit lichte materiaal.De jaren hierna vingen 

we echt volop gul en toen we met z’n achten gingen werd het bijna werken, 
s’morgens vroeg op en in de middag even naar huis om vis te lossen en te strippen, 
even eten en we gingen weer de zee op voor de volgende klus vis. We gingen door 
tot in de avond daarna ging Leen onze kok zich met het avondeten bemoeien en wij 

gingen vis fileren.Onze beste dag met acht man vingen we 220 maatse gullen 
waarvan de grootste toch zo’n 12 pond was, zwaarder konden we ze niet binnen 

krijgen door lijnbreuk.Verder probeerden we het met trollen en dan vingen we 
voornamelijk geep en dan geen kleintjes maar echte grote en elk jaar hadden we er 

wel een of meer zeeforellen bij, de grootste tot nu toe is 68 cm. 

Maar de laatste drie jaar zijn we steeds minder gaan vangen, zoals vorig jaar de hele 
week schitterend weer, maar de hele week geen stroming op drie uur na en wisten 
we ze wel te vangen en nog mooie ook we hadden er zo’n tien. Dit verhaal van die 

stroming is zo wie zo een vreemd verhaal daar ga je weg met hoog water en kom je 
vijf uur later terug dan is het laag water zonder dat er stroming is geweest en later 
stroomt het verschrikkelijk en veranderd de waterstand niet, heel vreemd daar.Wij 
zijn vorig jaar van ellende maar op de platvis gegaan en dit was gelijk feest als we 
geen platvis vingen dan was er de wijting en later uit balorigheid een haringlijntje 

geprobeerd en volop haring vangen, nu was dit de oplossing van ons aasprobleem 
want stukjes haring aan de haak deden het echt niet minder dan de zagers of pieren 
die we meegenomen hadden.Het was net of de vis aan het vechten was wie er aan 
de haak mocht komen, echt ongelofelijk.Vorig jaar zaten we er de laatste week van 



mei en nu de eerste en dat merk je dan toch met de vis die aanwezig is, dit jaar geen 
wijting en geen haring gezien. 

Eindelijk 3 mei ’02 vrijdagavond om tien uur vertrokken naar ons eigen stekkie want 
zo voelt het echt aan. Zaterdag: om tien uur aangekomen en op zoek gegaan naar 

de verhuurder van de bootjes voor ons een nieuwe, want Ole Dehn waar we ze altijd 
haalde is er mee gestopt in Lohals. Dus nu met een ander in zee en deze bootjes zijn 
gelukkig echt niet minder.Om drie uur de zee op, na wat oponthoud door de sleutel 

die we niet direct meekregen, na twee uur geen gul gezien.Helaas geen goed 
begin..Zondag: s’morgens om een uur of negen de zee op na een goede nachtrust 
en we waren echt vol goede moed, maar helaas weer geen noemenswaardige gul 
gevangen wel veel klein spul op aas. s’middags op de platvis en gelijk feest, maar 

alleen schar, schol en een enkele bot van reuze formaat en een legioen mini 
gulletjes.Deze hadden hun bek vol met zagers en ook de bot zat vol met zagers, dus 
volgens ons waren ze aan het zwemmen wat de vangsten ook niet ten goede komt. 
Maandag: Weer veel tijd besteed aan driften op de gul op verschillende plaatsen en 

gelukkig vingen we er een paar mooie, maar de tijd die we hieraan moesten 
besteden was teveel voor de meeste van ons ploegje. Dus maar weer op de platte 

weer veel lol dat moet gezegd worden want op die lichte hengeltjes is zelfs een schar 
een reus voor je gevoel. 

Dinsdag: Na een stevig ontbijt met twee bootjes op jacht naar de gul en zowaar we 
vingen er een stuk of twintig, niet allemaal van die grote maar toch eindelijk wat te 
fileren. Na twee uur was het weer over met de vangst en zijn we weer op de platvis 
gegaan. Woensdag: Een dag met een goud randje voor mij, maar dat later. Weer 

gaan proberen op de gul en we vingen er weer een paar niet veel maar wel mooie. Ik 
had ook nog een haringlijntje uitgegooid en daar ving ik een paar smelten mee die 
had ik nog nooit gevangen en volgens mij prachtig aas voor de zeebaars, dus die 
liggen in de vriezer te wachten op een mooie zomerdag.Verder ging het zo hard 

stromen dat driften eigenlijk niet meer ging dus hebben we geankerd op 12 meter 
terwijl we normaal naar 18 tot 20meter gingen, maar dat hield het anker niet. Dus 

naar de 12 meter en wat we daar vingen was ongelofelijk. 

Zulke grote scharren had ik nog nooit gezien om over de schollen maar te zwijgen ze 
waren echt tot in de 40 cm.We moesten vroeg naar huis want er waren wat 

voetballiefhebbers bij ons en die wilden niets missen van de finale van Feyenoord. 
Om 19.00 uur was iedereen klaar en zenuwachtig alleen Pierre en ik niet. Dus zijn wij 
samen nog even gaan vissen we zijn gaan trollen op zo’n vijftig tot honderd meter uit 
de kant en in 1 uur tijd vingen we 18 gepen en eindelijk ving ik mijn eerste zeeforel 

eentje van 52 cm en mijn avond kon niet meer kapot. 



 

 
Donderdag: Weer proberen op de gul en na drie uur en een paar gulletjes verder 

weer naar onze platvisstek, maar na een half uurtje gingen de golven groeien zonder 
wind en een uurtje later was het bal.Windkracht zes en over was het vissen. Snel 

naar de kant want veiligheid voor alles. 

Vrijdag: Het eerste wat ik hoorde toen ik wakker werd was de wind en helaas we 
konden het water echt niet op. De bootjes hebben we met de trailer teruggebracht en 
over was het met de pret.Ik vergeet nog te vertellen dat dinsdagmorgen toen we de 

bootjes in het water duwden er een man naar ons toe kwam, met de vraag of we nog 
gul konden vangen en na ons verhaal dat het echt steeds slechter werd, vertelde hij 

ons dat de beroepsvissers de laatste 3 jaar alles weggevangen hebben met 
sleepnetten en dat ze nu in 6 uur vissen nog maar 10 maatse gullen vangen.De 

Deense regering heeft besloten dat de beroepsvissers voorlopig niet meer op gul 
mogen vissen en dit verhaal werd bevestigt door de verhuurder van de bootjes. Dus 

er is weer hoop, gezien de hoeveelheid kleine gulletjes. Zaterdag: Na een 
voorspoedige reis van zo’n 12 uur zijn wij weer thuisgekomen. Eigenlijk was iedereen 
toch weer zeer tevreden en hebben we afgesproken om volgend jaar toch weer naar 

ons eigen plekje toe te gaan.De kosten voor zo’n vakantie vallen echt ontzettend 
mee. Wij betalen per persoon nog geen 280 euro, waar kan je zo’n week meemaken 

voor dit bedrag.Alles gaat via de vluchtende visser en verder nemen we alles zelf 
mee, aangezien het leven in Denemarken behoorlijk duur is. 

Vriendelijke groet en misschien tot horens Arjan van Drunen. 

 

Vistrip Ricardo 2003 

Hier een berichtje van een Eurovisser met een manke poot. 



 
Dinsdag nacht rond de klok van half 3 richting Denemarken vertrokken om een 
heerlijk maaltje torsk (gul) te gaan vangen. 
Eenmaal aangekomen in Middelfart 11.00  kwam ik erachter dat ik geen tent maar 
een hut had gehuurd wat eigenlijk 

 
erg goed uit kwam want het weer was nou ook niet al te best. Na wat te hebben 
gegeten snel de hengels gepakt en  
naar het water gegaan . De eerste ingooi was meteen raak een gul van ongeveer 40 
cm dus het begin was gemaakt.  

 
Na ongeveer een kleine twee uur te hebben gevist en met een goed gevoel weer 
naar de camping gereden om de  

 
gevangen vis schoon te maken. 

 

 

  
Donderdag moest het gaan gebeuren de grote gullen jacht met de boot die we op de 
camping hadden gehuurd .Het  
weer was erg slecht veel wind en een hoop regen. 



de vangsten lieten het ook afweten heeeeel veel klein spul met af en toe een gul die 
eigenlijk net de maat had bereikt  
om mee te mogen nemen: 35 cm. Ivm het slechte weer en hoge golfslag, ongeveer 
1,30 m, zijn we lekker in onze hut  
gaan zitten . 

 
Vrijdag naar het steiger gegaan in Middelfart naast de spoorbrug .Ook hier weer veel 
kleine gul. Robert ging op de  
zeeforel maar wist uiteindelijk een grote geep te vangen aan een lepel van 10cm. 
Zelf zag ik een zeeforel die achter kleine visjes aan het jagen was ik dacht eerst dat 
hij de zeeforel aan de lijn had.  
Eenmaal aan gekomen op de camping hoorde we dat er die nacht een zeeforel was 
gevangen van 4,8 kilo dus ze  
waren er wel !! 

 
Zaterdag weer met de boot weg om een maaltje vis voor thuis te vangen. Het weer 
zag er goed uit, geen wind maar 
wel wat regen .Cor zat achter het stuur en loodste ons naar een plek waar vis zou 
zitten ,niet dus, geen een beetje.  
Na een uurtje te hebben gedrift hebben we koers gezet naar de grote brug die het 
vaste land en Funen verbinden. 

  
Hier zat wel vis gulletjes van ongeveer 50 cm dus goed voor een fileetje zonder graat 
want anders krijg ik ruzie thuis,  
graatje hebben ze een hekel aan. 
Na een aantal keren te hebben gedrift was ons aas op en besloten we eerst wat te 
gaan eten . 
Echter toen we de hoek om kwamen bleek er een storm te staan van ongeveer 
windkracht 7 met een golfhoogte van  
meer dan 1,5  meter. 



, 

 

 
Het vissen konden we dus wel weer vergeten .We hebben die middag echter ook 
geen grote vis meer gevangen. Moe  
maar wel voldaan zondag weer huiswaarts gekeerd met een koel box vis. De rest 
zwemt weer vrolijk rond om volgend  
jaar weer gevangen te worden, wie weet wel door een aantal van jullie. 
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