
Voor iedereen mogelijk!



Introductie – Joris Nieuwenhoff
• Roof- en zeevissen

• Internationaal georiënteerd

• Afwisselend / uitdagend

• Actieve visser

• ‘Het complete avontuur’

• Veelal ‘zakelijk’ voor Visreis.nl



Zeevissen in Noorwegen
• Introductie

• Waarom Noorwegen?

• Korte introductie van het land

• Voorbereiding van de visreis

• Van Zuid naar Noord, locatiekeuze

• Het vissen zelf:
• Regio
• Seizoen
• Vissoort
• Technieken en materialen



Waarom Noorwegen?

• Prachtige en indrukwekkende natuur
• Servicegerichte bevolking
• Makkelijk bereisbaar
• Waanzinnige diversiteit in visserij;

• Van kleinere vis tot mega heilbot, kabeljauw en koolvis

• Vissen mogelijk in elke “opstelling”; 
• gezin/weekend/week/semi-professioneel

• Zowel vanaf de kant als vanuit de boot

Kortom: 
Altijd een topbestemming mits je je goed voorbereidt!



Noorwegen in het kort

• Enorm land qua lengte (Oslo-Tromso = ong 1800km)

• 5,2 Miljoen inwoners

• Rijk land door olie maar bescheiden qua cultuur

• Zeeklimaat

• Prachtige en indrukwekkende natuur

• Munteenheid: Noorse Kroon

• Meeste Noren spreken goed Engels

En……. :

25.000km kustlijn die gevoed wordt door de 

Warme Golfstroom van de Atlantisch Oceaan 





Aantal mooie natuurfoto’s toevoegen
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Aantal mooie natuurfoto’s toevoegen





• Met wie ga je? Gezin, vrienden, alleen?

• Wanneer in het jaar en waar; belangrijk voor bijv. klimaat!

• Ervaring met het vissen?

• Ervaring met varen? Veiligheid en vaarbewijs!

• Veel vangen of groot vangen?

• Budget?

• Auto/boot of vliegtuig?

• Zelf regelen of georganiseerd?

• Materiaal?

Een vistrip naar Noorwegen?



Zuid

• Natuur is lieflijker

• Biedt de meeste diversiteit qua vissen en visserij

• Formaat van de vis is kleiner

• Vb: Farsund: 52 verschillende soorten vis in de fjord

• Je kunt veel lichter vissen

• Makkelijk te bereizen

• Leuk in combinatie met gezin

• Veelal voordeliger



Midden
• Natuur is sprekender, meer rotsen en minder groen

• Biedt iets minder diversiteit qua vissen en visserij 

• Formaat van de vis is gemiddeld groter

• Dieptes zijn iets groter

• Visserij en het materiaal wordt wat zwaarder

• Reis neemt langer in beslag

• Prijs gemiddeld iets hoger



Noord
• Natuur is ruig en onherbergzaam

• Weer kan ruig en onherbergzaam zijn

• Minste diversiteit aan vissoorten 

• Grootste vissen!

• Gerichte visserij (weinig bijvangst)

• Veelal per vliegtuig



Zuid – Midden – Noord Algemeen

• Hoe hoger in Noorwegen des te:

• ruiger de natuur

• extremer de weersomstandigheden

• zwaarder de materialen

• minder bijvangst en gerichter je vist

• hoger de prijs

• groter de vis



Locatie keuze?

• Ervaringscurve vissers is leidend

• Vliegtuig of auto?

• Gewenste vissoort(en)

• Periode / getij

• Ligging icm weersgevoeligheid

• Type woning

• Type boot met GPS/fishfinder

• Omgevingsfactoren

• Lengte verblijf

• Lokale begeleiding

• Ervaringen van anderen

• Beschikbaar budget (€ 400,- tm € 2.000,- per persoon)



Vissoorten, materialen en technieken



Techniek koolvis

• Veelal in scholen of onder scholen aasvis

• (Speed) jiggen (enkele haak)

• (Grote) shad

• Overbite

• 100 – 200 gram pilkhengel

• Mono / fluo carbon onderlijn 0,7 mm



Techniek roodbaars

• Diepte!

• Voor grote roodbaars vroeg in het seizoen op 100 tot 200 meter

• Hoe noordelijker hoe beter

• Gewicht met 2 a 3 enkele haken met stuk vis

• Nadeel : 9 kleine en 1 grote roodbaars en is niet terug te zetten



Techniek leng

• Diepte!

• Voor grote leng vroeg (mrt - april) in het seizoen op 100 tot 150 
meter van Bergen tot Leka.

• Running boom met gewicht met 1 lange wapperlijn en enkele haak 
met halve makreel / hele haring

• Nadeel: niet terug te zetten

• Groot: 20 – 30 lbs boothengel, molen of reel, 20 kilo + dyneema, 
onderlijn 1 mm nylon / fluo carbon



Techniek kabeljauw 

• Zo licht mogelijk? Bottom ship of pilker
Eventueel nog een gummi mak als bijvanger

• Zo groot mogelijk? Groot kunstaas of levend aas

of overbite

• Vis op structuren en niet per se op fishfinder

• Licht: 100 – 200 gram pilkhengel, molen, 10 kilo+ dyneema, 
onderlijn 0,7 mm nylon / fluo carbon

• Groot: 20 – 30 lbs boothengel, molen of reel, 20 kilo + dyneema, 
onderlijn 1 mm nylon / fluo carbon



Techniek zeewolf

• Hoofdzakelijk begin van het seizoen met koud water

• Dieptes van 20 tot 30 aflopend naar 40 en 50 meter later in het 
seizoen

• Havfiskeboom, gewicht, enkele haak, muppet en stuk vis

• Bouncen

• 100 – 200 gram pilkhengel

• Gevlekte zeewolf is mazzel



Techniek Pollak

• Juni tm oktober

• Rondom eilanden en structuren

• Medium spinhengel werpend naar de ondiepe delen rondom de 
eilanden

• Bottom ship, sandeel, pilker

• Supervechtjas



Techniek heilbot

• Verschillende opties:

Levend aas op takel (dobber / lood)

Dood aas / aangesneden / overbite

Werpend met shads

Grote shads driftend in helft waterkolom

Trollen met grote shad of grote plug

Fanatici: popper en vliegenhengel

• Kijk ook eens de DVD ‘Halibut Queen’

• Van 1 uur voor tot 1 uur na dood tij

• 20 – 30 lbs boothengel, molen of reel en 20 kilo + dyneema



Complete set materiaal Noorwegen algemeen

• Spinhengel 50 – 100 gram

• Pilkhengel 100 – 200 gram

• Boothengel 20- 30 lbs

• Onderlijnen

• Jigs, pilkers, shads

• Paternosters platvis en aasvis

• Running boom, havfiskeboom

• Losse haken, gummi maks

• Driftzak!



Handige tips

• www.kart.kvasir.no voor digitale zeekaarten van heel Noorwegen. 
(rechtsboven ‘sjokart’ aanvinken)

• http://kartverket.no/sehavniva/ voor de getijde informatie

• www.yr.no voor het weer tot 14 dagen vooruit of per dag per uur

• Denk op voorhand na of je vis wilt meenemen

• Heilbot minimaal 80 cm verplicht -> advies C&R 120 cm +

• Altijd je mobiel mee! Beter dan marifoon!

• Wil je de presentatie nog eens rustig nalezen? Mail ons en we 
sturen hem toe

http://www.kart.kvasir.no/
http://kartverket.no/sehavniva/
http://www.yr.no/


In vogelvlucht de vangsten
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Aantal mooie vangsten toevoegen







Neem genoeg materiaal mee………



En deze hebben we niet gevangen………



• Goed bereisbaar

• Voor ieder budget

• Prachtige natuur

• Vele, vele vismogelijkheden

• Uitstekende locaties

 Kortom: voor iedereen mogelijk!


