
De Lofoten zijn prachtig en met name de noordkant staat bekend om de geweldige 
kansen op grote vis. Daarnaast is de natuur er overweldigend; walvissen, orka’s, 

papegaaiduikers, alles is daar mogelijk. Een korte afstemming met Hendrik-Jan is 
genoeg, “natuurlijk ga ik mee!”. En zo reizen we eind juni samen af naar Skarstein en 

Andenes op het eiland Andoy op de Lofoten in Noord-Noorwegen.

ALLES XXL

SUPERSIZEN OP 
DE LOFOTEN

De Lofoten is een eilandengroep 
in Noord-Noorwegen die een 
paar honderd kilometer de 
Noorse zee insteekt vanaf het 
vasteland. Hierdoor ligt het vol 

in de stroming en wind van de voedselrijke 
Noorse zee met schoon, koud en helder 
water. Het is ook het paaigebied van de 
‘skrei’; de paairijpe kabeljauw die jaarlijks 
vanuit de Barentsz Zee richting de Lofoten 
trekt om te paaien. Het is er ruig, kleurrijk, 

De grotere vissen blijken 
aan de randen van ondiepe 

platen te liggen!

Koolvissen van dit kaliber trekken 
eindeloos lange runs door de slip!

Een landschap om je vingers 
bij af te likken!

divers en op alle manieren omringd en ver-
bonden met het water. Een gebied waar de 
Noren (terecht) trots op zijn en waar iedere 
toerist die van Scandinavië houdt graag een 
keer naartoe gaat. En wij ook! Maar dan 
vooral voor wat er onder water leeft: met 
schubben, kieuwen en een staart.

HAAST GEBODEN!
Als wij aankomen in Skarstein, een klein 
plaatsje net onder Andenes, krijgen wij ons 

appartement aangewezen. Keurige ruime 
appartementen zoals je eigenlijk altijd in 
Noorwegen ziet. We hebben er alleen nu 
even geen oog voor. We hebben haast! De 
weersverwachting voor de komende twee 
dagen is namelijk slecht, er komt storm. 
En we hebben nu nog een periode voor 
ons van ongeveer 12 uur waarin de wind 
relatief rustig is, ongeveer 3-4 Bft, en die 
kans willen we gelijk grijpen. Het lukt ons 
om binnen een uur alles gereed te heb-

ben, onder lijnen gemonteerd, kunstaas 
geselecteerd en warme kleding aan. Voor 
mij persoonlijk een record alhoewel ik 
moet zeggen dat Hendrik-Jan en ik dit op 
Soroya ook een keer zo gedaan hebben. 
Elkaar plechtig belovend deze keer wel 
beleefd te blijven tegen elkaar als we moe 
en chagrijnig worden na een nacht vissen 
en niet slapen (hetgeen de vorige keer niet 
helemaal lukte) rijden we naar de haven om 
tot het middaguur de volgende dag de hele 
nacht door te vissen.

DE EERSTE NACHT IS HET 
GELIJK RAAK!
De gids uit het kamp licht ons de boten 
toe, geeft een paar stekindicaties en met de 
zwemvesten aan vertrekken we het fjord 
in. De boten zijn van het type Atlantic 570, 
uitgerust met een Suzuki 90 pk = 4-takt, 
Lowrance HDS7 gen3 fishfinder/gps, VHF 
radio en een GPS tracker. Kortom: loopt 

als de brandweer, goed materiaal aan 
boord, communicatie mogelijk en in het 
kamp kunnen ze op basis van de tracker 
zien waar je bent. Een veilig gevoel!
We varen het fjord in richting de 
eilandjes aan de overkant van het fjord, 
een goede 30 km varen schat ik zo in. 
Omdat de golven toch al best stevig zijn 
pakken we de dichtstbijzijnde noordelijke 
eilandjes en zoeken we de ondiepe platen 
op. Het is er prachtig, ook al miezert het, 
waait het en is de temperatuur maar 
een graad of tien. Ruig, vogels, mooie 
onderwaterstructuren, en…. vis! Heel 
veel vis! Helemaal als we ‘het trucje’ 
doorhebben. Er zwemmen namelijk 
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schooltjes koolvis rond en die blijken de 
randen van de ondieptes te volgen. Dat 
doen wij dan ook en inderdaad, ook de 
grotere vissen liggen daaronder! We vangen 
de hele nacht en ochtend door en rond een 
uur of tien ’s ochtends zijn we kapot. Met 
een vriendelijke glimlach naar Hendrik Jan 
(want we zouden beleefd blijven) stel ik 
voor er een eind aan te maken en ons bedje 
op te gaan zoeken. We zijn het snel eens. Ik 
denk dat er dan meer dan honderd vissen 
(per persoon!) de boot in zijn gekomen, 
voornamelijk kabeljauw. Met een paar hele 
mooie erbij en ook de schitterend oran-
je-bruin gekleurde ‘kelpkabeljauw’. Voldaan 
varen we terug en zoeken we ons bedje op: 
nu maar hopen dat de storm niet te lang 
blijft hangen!

STORM
We worden wakker van het 
gegier en gehuil van de wind en 
de regen die op de ramen slaat. 
De storm is er vol in geklapt en 
het ergste moet nog komen. Een 
mooi moment om echt kennis 
te gaan maken met de eigenaren 
en de omgeving. Deze twee 
dagen zijn we in ieder geval 
landrotten en daarna is het nog 

onzeker of we weer de zee op kunnen.
Het viskamp bestaat uit twee locaties, 
Andenes en Skarstein, en dat maakt dit 
uniek. Je kan hierdoor namelijk zowel in 
het fjord, als op zee rond Andenes en aan 
de zeezijde langs Andoy vissen. Dit maakt 
het een geweldige visplek met alle opties: 
diep, ondiep, zee, fjord en eigenlijk met alle 
weertypen (behalve storm….) kun je hier 
terecht. De Skarstein appartementen liggen 
tegen de heuvels aan in een voormalige 
legerplaats. De Andenes appartementen lig-
gen in de haven zelf. We nemen de tijd om 
met de eigenaar het gebied door te nemen 
en te bepalen wat de goede visplekken zijn 
als de wind weer gaat liggen. Ook biedt hij 
aan om met ons naar Andenes te rijden om 
daar het plaatsje in beeld te brengen en te 
laten zien wat er nog meer aan mogelijkhe-
den zijn buiten het vissen om. Je kan hier 
bijvoorbeeld het hele jaar door walvissen 
en papegaaiduikers spotten! In de haven en 

langs de kust genieten we van het spektakel 
dat de storm ons brengt. Metershoge golven 
klappen op de kust aan de zeezijde terwijl 
het fjord relatief rustig blijft. Mysterieus 
en indrukwekkend. Terugrijdend naar 
Skarstein blijkt dat de storm nog verder is 
aangezwollen; de weg terug is afgesloten 
omdat je in de vallei van de weg afgeblazen 
wordt met de auto, het moet niet gekker 
worden. 

WE KUNNEN WEER VISSEN!
Na twee dagen zwakt de storm af. Zoals 
het er nu naar uitziet hebben we nog drie 
dagen waarin we kunnen vissen. Eén dag 
met weinig wind en de laatste twee dagen 
opnieuw stevige wind. We kiezen ervoor 
om de rustige dag te beginnen in het fjord 
bij de eilanden en later op de dag de zee 
op te gaan omdat er dan minder golven 
zullen zijn. Bij de eilanden gaan we ondiep 
en werpend vissen en op zee pakken we de 
ondiepe rand die vlakbij de drop off naar 
(heel) diep water ligt. Het wordt weer een 
waanzinnige dag. Bij de eilanden driften 
we over de ondiepten met de stroming mee 
(wel goed opletten!) en werpen we kleine 
shads met een 40 grams loodkop over de 
kelpbedden heen. Echt elke worp is raak 
en ook goede vissen knallen erop. Wat een 
spektakel, verslavend! Kabeljauw, koolvis, 
pollak. Het komt allemaal voorbij. Ook 
een paar kleine heilbotten melden zich op 

de iets diepere stukken rondom de rotsen. 
We vissen ons letterlijk in het zweet terwijl 
we omringd zijn door papegaaiduikers, 
eidereenden en de nodige kleine walvissen. 
Schitterend! 

TIJD VOOR XXL
De laatste twee dagen besluiten we onder de 
kant in het fjord te vissen op plekken waar 
diep water kort langs de kust loopt, dit om 
in de luwte van de wind te vissen. We vin-
den op de Navionics app een plek waar een 
ondiepe arm als het ware uitsteekt en onze 
theorie is dat kleinere vis zich hierachter 
verschuilt voor de stevige getijdestro-
ming die langs de kust in het fjord 

loopt. En waar veel kleine vis zit, 
zitten ook…! De eigenaar beves-
tigt onze theorie en we varen die 
kant op. We binden onze 150gr 
Storm shads er weer aan, leggen 
de boot op de drift, gooien de 
driftzak eruit om de snelheid te 
temperen en beginnen te vissen. 
En wat dan gebeurt overtreft echt 
al onze verwachtingen. De hele 
dag, echt iedere drift, hebben we 
continu double hook-ups van 
alleen maar grote vis. Ik vang 
continu meterplus kabeljauwen en 
Hendrik Jan ramt echt de een na de andere 
meterplus koolvis eruit, onze target voor de 
trip! Wat een gave vissen en zo sterk! We 
moeten echt af en toe stoppen met vissen 
en uitrusten omdat we niet meer kunnen 
van de spierpijn, hilarisch! Opmerkelijk 
blijft wel de verdeling; kabeljauw voor mij 
en koolvis voor HJ. Eerlijk gezegd; ik begin 
het wel irritant te vinden want een meter-
plus koolvis staat ook nog op mijn lijstje. 
En helemaal als ik na het opdraaien van 
mijn shad deze uit het water til en een mega 

koolvis uit het water springt achter 
mijn shad aan om hem te grijpen 

Softbaits waarmee je in Nederland op 
groot water gaat snoeken worden in 
Noorwegen non stop aangevallen!

Driftzak
Een essentieel onderdeel voor een goe-
de drift; de driftzak! Ons advies is om 
altijd een driftzak mee te nemen naar 
Noorwegen. Je kunt er een visdag mee 
redden omdat je net wat meer controle 
over boot en drift hebt en gerichter kan 
vissen.

Wat een waanzin, het is 
bijna iedere worp raak!

Een indrukwekkend gezicht; hier 
moet je niet in willen vissen!

We moeten af en toe 
stoppen omdat we niet 
meer kunnen VAN DE 
SPIERPIJN, hilarisch!

Kelpkabeljauwen blijven 
een bijzonder fraaie 
verschijning!
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Locatie
Deze locatie is nu te boeken bij visreis.nl. Zij verzorgen 
de complete boeking en zorgen dat je volledig voorbe-
reid op reis gaat.

en mist, heb ik even tijd nodig om weer bij 
te komen. Wat een bizar schouwspel! 
In de middag draait de getijdestroming en 
worden de aanbeten minder. We besluiten 
te stoppen en tegelijk morgen de laatste dag 
weer hier verder te gaan. 

eindelijk! Er zit een exemplaar bij die echt 
heel zwaargebouwd is en ruim over de 
meter, wat een apparaat! En het is elke drift 
weer raak, met ondertussen lekkere golven 
en wind, een spektakel. En dan gebeurt het. 
Ik krijg een enorme ram op mijn hengel 

Tracken
Tracks aanzetten maakt dat je je drift kunt 
blijven inschatten, ook als de stroming 
wijzigt op het getij. Zorg ervoor dat 
voordat je vertrekt je weet welke fishfinder 
er op de boot staat. Dan kun je alvast de 
manual lezen voordat je gaat vissen, dat 
scheelt tijd! En ook de Navionics boating 
app is een handige tool. Nu roaming in 
heel Europa hetzelfde tarief heeft kun je 
op het water met de app de detaildieptes 
bekijken, erg handig!

MEGA KOOLVIS EN……  
MEGA POLLAK!
Het getij schuift iedere dag een uurtje op en 
mooi op tijd liggen we de laatste dag klaar 
voor opnieuw een visbacchanaal. Toch 
loopt het niet zo goed als de dag ervoor. De 
koolvissen lijken er niet te zijn. En de wind 
is ook iets gedraaid en harder waardoor 
onze drift snel en anders loopt dan de dag 
ervoor. Dan helpen de meeuwen ons een 
handje! Veel meer naar binnen op ondie-
per water duiken visdiefjes en meeuwen 
op klein aas. En we zien ook vis jagen! We 
leggen de boot opnieuw op drift en dan be-
gint het spektakel weer. Hendrik Jan vangt 
grote kabeljauwen en yes, deze keer ben ik 
aan de beurt voor de meterplus koolvissen, 

Dan zoekt ze de bodem weer op: "HEILBOT!", 
roepen Hendrik-Jan en ik in koor.

en de vis neemt direct veel lijn. Ik weet de 
vis tot half water op te draaien waarna ze 
opnieuw de bodem opzoekt. “Heilbot!” roe-
pen we allebei in koor. Maar als ik na een 
paar minuten de vis in de oppervlakte krijg 
weten we niet wat we zien; een reuzenpol-

Een meterbak van 
een pollak is extreem 

bijzonder!

Door tracking aan te zetten kun 
je enorm nauwkeurig vissen.

Aan interessante 
structuren geen 
gebrek!

lak en enorm zwaar gebouwd! Snel halen 
we de vis aan boord en leggen haar op het 
meetlint. 101cm! Wat een fantastische vis! 
Snel schieten we een paar foto’s en laten we 
vis weer zwemmen. Wat een succes. Zoveel 
grote vis en ook nog de soorten waar we 

voor kwamen. We concluderen dat we hier 
nog lang niet klaar zijn, we gaan hoe dan 
ook nog eens terug!

Eindelijk wordt de zee weer kalm 
en kunnen we die-hard vissen.

Het is schitterend om 
deze papegaaiduikers 
aan het werk te zien.
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