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Noorse 

vechtjassen
lompharde aanbeten!lompharde aanbeten!

Kijk op www.roofvisnet.nl voor meer foto’s  en spectaculaire (onder water) filmbeelden.
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Tekst Arnout Terlouw, foto’s en film Arnout Terlouw & Stef Jansens

Noorwegen staat vooral bekend om zijn super zeevisserij, maar 
minder bekend is dat dit prachtige, ruige land ook ongekende 
mogelijkheden biedt voor vissers die het hebben voorzien op rovers 
van het zoete water. En dan met name snoek, die prima gedijt in de 
vele diepe fjordmeren met kraakhelder water. Snoeken die daar niet 
alleen groot worden, maar ook nog eens beresterk zijn!

Schitterend getekende 
snoeken die lomphard op 
het kunstaas knalden!

De kikkers van 
Tournament Baits. Of  

zijn het kreeften?

E
ind mei trok ik samen met 
(cameraman) Stef Jansens 
richting het hoge noorden. 

Eerst zou er een paar dagen 
gevist worden op het machtige 
Tyrifjorden en het aangrenzende 
Steinsfjorden, net boven Stock
holm. De laatste dagen van de 
trip werd er nog wat noordelijker 
gevist, op Krøderen, een lang
werpig en diep meer omgeven 
door prachtige, ruige natuur waar 
ikzelf al eens eerder had gevist. 
Dat had zo zijn voordelen… Het 
begin was taai, maar het doorzet
ten werd uiteindelijk beloond!

ZOEKEN

Alle drie de meren liggen op zo’n 
2 uur rijden van Oslo. De grote 
vraag aan het begin van de trip 
is: zijn de (grote) snoeken al af
gepaaid en liggen ze alweer wat 
dieper of zijn ze nog in de ondiepe 
baaien te vinden? Zijn ze honge
rig, of juist niet? En wat gaat het 
weer (lees: de wind) doen? 
Na een comfortabele vlucht en 
een korte autorit komen we op 
onze eerste bestemming aan: 
camping Utvika, direct gelegen 
aan de E16 aan de westkant 
van Tyrifjorden. Een enorme 
bak water van 13.700 hectare 
met dieptes tot 300 meter! We 

worden ontvangen door 
de eigenaar en Geir 

Sivertzen, die het 
vissen promoot in 
deze regio. Even 
later vergezelt 
ook de jonge 

gids Morten Op
sahl ons. Hij heeft 

al heel wat grote snoeken op 
met name Tyrifjorden gevangen 
en zal ons een beetje wegwijs 
maken. Hij weet te vertellen dat 

het voorjaar ongekend koud is 
geweest en hij verwacht dat veel 
snoeken nog niet afgepaaid zijn. 
Voor morgen voorspellen ze wei
nig wind dus van die gelegenheid 
moeten we natuurlijk gebruik 
maken! Vroeg uit de veren dus en 
als ik de slaap uit mijn ogen wrijf 
zie ik dat het meer er als een 
spiegel bij ligt. Vanuit het huisje 
kijken we zo uit op een eiland 
voor de deur… Utoya, juist ja 

waar Anders Breivik in 2011 een 
bloedbad aanrichtte. Best wel 
luguber om dat te bedenken!
Na een halfuurtje varen komen 
we in een grote, ondiepe baai 
aan, waar een interessante rand 
ligt naar dieper water. We werpen 
de rand een uurtje af, maar ver
der dan een kleine snoek komen 
we niet. Aasvis is niet te zien. 
Even later zijn ook Geir en Morten 
terplekke. Om een lang verhaal 
kort te maken – het is een taaie 
dag en weten slechts een paar 

kleine snoeken te vangen, alle
maal werpend. Morten en Geir 
trollen het grootste gedeelte van 
de dag, maar ook dat levert wei
nig op. Taai dus en dat is het de 
volgende dagen ook!

KIKKERS!

Zelfs op het veel kleinere en 
ondiepere Steinsfjorden valt 
het niet mee om een visje te 
vangen. Dit ondanks de gede

tailleerde info van Evert Oost
dam van Pike Master Lures die 
hier al jarenlang komt en een 
maand eerder nog heel goed 
had gevangen. Weliswaar geen 
monsters maar veel snoeken 
van 7090 cm. Het kunstaas wat 
er toen met kop en schouders 
bovenuit stak was de 7” Tour
nament Baits kikker. Natuurlijk 
hebben wij die ook bij ons! Maar 
ook die imitatiekikkers (of beter 
gezegd imitatiekreeften?) laten 
het aanvankelijk afweten. 

Duidelijk nog niet afgepaaid!



Avontuur

Die dag staat er wat meer wind 
en die blaast recht richting de 
verst gelegen baai van Steins
fjorden. Onderweg daarheen 
trollen we met Mike the Pike 
aan de speld over een ondiep 
gedeelte en krijgen twee flauwe 
aanbeten. Wier, vis? De tanden in 
het kunstaas en de beelden van 
de Waterwolf onderwatercamera, 
die we later in het huisje terug
zien, laten geen twijfel: het waren 
wel degelijk snoeken, die echter 
niet bleven hangen. Uiteindelijk 
komen we aan in de baai. Vanaf 
de rietkraag loopt het de eerste 
5 meter af naar 3 á 4 meter diep, 
maar dan ineens is daar een steil 
richeltje wat richting 7 meter 
diepte dondert. De eerste worp 

is het direct raak! Dit talud ge
ven we eens goed de tijd en dat 
betaalt zich uit. We krijgen lomp 
harde aanbeten tijdens het afzin
ken en vangen een serie mooie 
vissen tot in de 90 cm. Eindelijk! 
Prachtige, gezonde vissen die je 
niet zomaar even binnen draait!  
Een mooie afsluiter van een paar 
taaie dagen. 
Ook in Noorwegen komen ze 
niet zomaar de boort insprin
gen – het is vaak zoeken waar 
en op welke diepte ze zitten en 
dat valt niet altijd mee op zulke 
grote, diepe wateren. Bovendien 
speelt het weer een cruciale rol. 
Niet alleen de wind, maar ook 
de (water)temperatuur. Het weer 
kan zomaar omslaan – zo sta je 
in je tshirtje te vissen, zo moet 
je alles, wat je aan  kleren bij je 
hebt, aantrekken.

HOTSPOTS

De volgende morgen vertrek
ken we richting Krøderen. Nieuw 
water, nieuwe kansen! Ik weet 

van een eerdere trip dat Krøderen 
een zeer goed bestand heeft aan 
snoek, en dat het gemiddelde 
formaat daar een stuk hoger ligt. 
De meeste vissen die je er vangt 
zijn tussen de 7590 cm lang 
met uitschieters tot (ver) over de 
meter. Ik weet ook dat kreeften er 

hoog op het menu staan, dus de 
kikkers gaan er zeker weer aan! 
Het is alleen even de vraag hoe 
het weer en dan vooral de wind 
zich houdt. Krøderen is ruim 40 
km lang en ligt in een langgerekt 
dal. Als de wind hier net uit de 
verkeerde richting komt kan het 
knap lastig worden om het water 
nog enigszins fatsoenlijk te bevis
sen. Gelukkig hebben we een 
goede visboot tot onze beschik
king met een 25 pk 4takt, die 
echter in het zuidelijke deel ligt, 
terwijl ik juist op het noordelijke 

ALGEMENE VIS/REISINFORMATIE:

www.visitnorway.com/nl/

www.gjovik.com
www.norefjell.com

VISBOTEN/ACCOMMODATIE:

Tyri- en Steinsfjorden:  

Utvika camping www.utvika.no

Krøderen: Søndre Bjerkerud 

www.bringebaer.com

INFO

gedeelte een aantal topstekken 
weet te vinden… 
Waar we op Tyri en Steinsfjorden 
echt moesten zoeken naar een 
mooi richeltje of andere hotspot, 
struikelen we er hier haast over. 
Stekken vinden op Krøderen blijkt 
niet zo heel moeilijk. Het water is 

zo helder dat je met zonnig weer 
de scherpe taludranden kunt zien 
liggen! De eerste stek die we in 
het wat ondiepere, zuidelijke ge
deelte bevissen is een langgerekt, 
grillig en scherp talud van 2 naar 
7 meter diepte. Planten staan er 
(nog) niet, het lijkt meer op een 
kale zandvlakte maar er ligt wel 
degelijk snoek! 
Tijdens de tweede drift krijgt ik de 
eerste beuk. Een breedgeschou
derde 90er heeft mijn kikker 
onderschept. Het is moeilijk om 
de grillige rand te volgen met de 

Een driftzak is een 
onmisbaar attribuut op 

de grote fjordmeren!

Op Krøderen struikelen we echt  
over de potentiele snoekspots. 

Stekken vinden is hier niet moeilijk.

De 7” Tournament 
Baits kikker bleek 
een killer.

De Westin Shad Teez en Mike 

the Pike lusten ze ook wel.



DEZE EXPEDITIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Head first: deze last minute 

metervis was vol over de 

kikker geschoven!

harde wind, maar af en toe anke
rend kammen we de rand uit en 
dat levert een paar mooie vissen 
op, die zich snoeihard op onze 
kikkers en shads storten als we 
deze laten afzinken langs de ran
den. Een strakke hengel met een 
gevoelige top en de nodige body 
is wel nodig voor deze visserij. Ik 
vis voor het eerst met de Westin 
W3 Powercast 40130 gram hen
gel en die bevalt uitstekend! 
Het begin is in ieder geval hoop
gevend, zeker als we die middag 
een concentratie aan snoek vin
den op een groot plateau midden 
op het water waar ik eigenlijk per 
ongeluk tegenaan vaar. Blijkbaar 
liggen de snoeken hier nog ge
groepeerd na (of nog net voor?) 
de paai. Planten staan er ook hier 
nauwelijks, maar toch liggen ze 
hier op 23 meter water. Driftend 
en ankerend langs de rand vissen 
we het plateau secuur af en weten 
een aantal schitterend getekende 
snoeken tot aanbijten te verleiden. 
Dat smaakt naar meer, maar 
helaas, de volgende dag komt de 

regen met bakken uit de lucht 
en is de temperatuur met dik 
10 graden gedaald! Wat we ook 
proberen de snoeken houden de 
kaken stijf op elkaar. Mijn laatste 
worp van de dag belandt ‘pre
cies’ in de bek van een snoek. 
Een bonusvis van 99 cm, die de 
dag nog een beetje goed maakt. 

VERSLAVEND!

De laatste visdag van onze trip is 
aangebroken. We hopen dat de 
snoeken het ervan nemen na die 
koude dag gisteren en we staan 
om 05:00 uur op zodat we een 
extreem lange dag kunnen gaan 
vissen. Eerst weer de zuidkant 
in, we vermoeden dat daar meer 
te halen moet zijn. Stef krijgt 
al snel een drietal kneiterharde 
aanbeten op zijn Westin Shad 
Teez en ook mijn kikker lusten 
ze wel, maar dan valt het stil. Op 

topsnelheid varen 
we naar het grote 
plateau, daar moet 
het dan maar gaan 
gebeuren! !
De snoek ligt erg 
verspreid, hier en 
daar haken we er 
een, maar in de 
middag, precies wanneer het 
zonnetje doorbreekt, begint het 
beter te lopen. Halverwege het 
langgerekte plateau krijg ik een 
forse dreun wanneer mijn kik
ker net in het water is beland. In 
tegenstelling tot wat de meeste 
snoeken hier doen; woedend 
kopschudden zodra de haak is 
gezet, blijft deze vis erg rustig, 
hij blijft diep en gooit zijn gewicht 
in de strijd. Dit lijkt een betere 
vis te zijn! Eenmaal naast de 
boot zien we het, dit is absoluut 
een meter! De twee oranje poten 

van de kikker bungelen uit de 
bek van de snoek, die is tijdens 
het vallen met de kop als eerst 
opgeslokt. Snel leggen we de 
vis langs het meetlint. 104 cm! 
Uiteindelijk eindigen we deze dag 
met 16 snoeken en evenzoveel 
missers. Een heerlijke afsluiter 
van een prachtige trip in een 
indrukwekkend en ruig decor. 
Verslavend zijn ze in ieder geval 
die snoeiharde, lompe aanbeten!

ARNOUT TERLOUW

Prachtige, dikke vissen die 
keihard knokken – verslavend!


