Reisverslag Nusfjord (De Lofoten, Noorwegen)
Van 23 augustus 2016 tot en met 30 augustus 2016 verbleven wij in het prachtige Noorwegen. Onze
vistrip bracht ons naar het pittoreske Nusfjord op De Lofoten. Deze reis, geboekt bij Visreis.nl van
eigenaar Joris Nieuwenhoff, bracht ons weer vele mooie momenten. Kortom, een trip om nooit weer te
vergeten.
ZOMER 2015
Het zal ergens in mei of juni zijn geweest, dat wij allen een berichtje ontvingen van David, met de
vraag, of er nog interesse was voor een visvakantie in Noorwegen. Onze laatste vistrip was op
Torsvag (2012) en wij hadden vanaf onze eerste visreis in 2003 afgesproken, om eens in de twee jaar
visreis te ondernemen. Enfin, een afspraak met de overige vijf heren was snel gemaakt en niet lang
daarna de eerste visvergadering.
Tja, wat wordt dan de locatie en vers twee, wordt er weer rechtstreeks met een eigenaar contact
gezocht en geboekt, of is het inschakelen van een visreisbureau een betere optie? Dat laatste hadden
wij nog nooit gedaan. Volgens ons kan je zelf ook prima zaken rechtstreeks regelen, zonder
tussenkomst van welke bureau dan ook. Echter, vismaat Mark had eerder dat jaar een visreis met
andere jongens ondernomen (Steigen Brygge) en vanaf het vliegveld naar de eindlocatie bleek er
geen vervoer te zijn. Gelukkig hadden zij de reis via een visreisbureau geregeld en binnen no-time
stond er een taxi klaar, die hen uiteindelijk naar de eindbestemming bracht. De kosten voor deze rit
(circa € 700,00) kwamen geheel voor rekening van het visreisbureau.
Qua locatie ging de voorkeur naar De Lofoten. In 2007 waren wij hier ook (Kabelvåg, met eigenaar
Arnstein Larsen) en dat was van alle vakanties met afstand de mooiste. Niet alleen qua weer, maar
zeker qua vangst! Ook Steigen Brygge was een optie en vooral vanwege het feit dat Mark en
consorten hier zeer goed Heilbot hadden gevangen. Tot slot afgesproken om (weer) eens contact te
zoeken met Pim Pos uit Zaandam. Misschien had hij nog een toplocatie voor ons.
PIM POS
Pim Pos. Velen kennen hem als bekende zoet- en zoutwatervisser, maar bovenal als de
spraakwaterval uit de Zaanse streek. Van al onze visvakanties, loopt zijn naam als een rode draad
door onze avonturen heen. In 2007 zelfs in levenden lijve op De Lofoten ontmoet en wat kan deze
man vertellen en wat heeft hij veel verstand van het spelletje. Als auteur en eigenaar van
www.hengelsport.com heeft hij zelf circa vijftig trips naar Noorwegen op zijn naam staan en ook onze
verslagen staan op zijn website.
Voor advies en tips kunnen wij hem altijd bellen en zo ook nu was mijn vraag, of er ergens op De
Lofoten nog een (top)locatie voorhanden was. De keuze op deze eilandengroep is ruim en dat werd
mij ook verteld. Spijtig genoeg was de locatie die ons in 2007 in Kabelvåg bracht niet meer in gebruik,
maar volgens Pim was de Nappstraumen voor ons misschien wel een optie. Met dit gegeven – en al
bijna een uur aan de telefoon - namen wij afscheid van elkaar.
VISREIS.NL
Qua aanbod van visreisbureaus, sprak Visreis.nl ons het meeste aan. No-nonsense, eerlijk,
betrouwbaar en snelle communicatie. Daarbij maakt Visreis.nl gebruik van de STO-reisgarantie. Het
gamma van Visreis.nl is zeer uitgebreid en divers. Voor elk wat wils en dat geldt zeker voor de
portemonnee. Na overleg binnen onze groep, viel de keuze op Nusfjord.
Het eerste contact met eigenaar Joris Nieuwenhoff werd snel gelegd, onze ideeën en wensen
besproken en op basis daarvan werd een uitgebreide en duidelijke offerte opgesteld. Zelfs in de
vakantie van Joris werden onze vragen nog beantwoord en dat zijn toch de pluspunten als het op
service aankomt! Na nog wat correspondentie over en weer, kwam eind juli 2015 de definitieve
bevestiging en kon het aftellen beginnen.
NUSFJORD
Nusfjord is Noorwegens oudste en best bewaarde vissersdorp. Jaarlijks trekt dit dorp(je) circa 100.000
toeristen. Veel zaken uit het verleden zijn bewaard gebleven en soms denk je toch echt dat de tijd hier
heeft stilgestaan. Rondom de haven liggen de huisjes aan de ene kant en aan de andere kant vind je
hier een uitstekend restaurant, receptie, een kleine supermarkt met allerlei toeristische snuisterijen en
twee fileerplaatsen met meer dan voldoende vriescapaciteit.

In de haven liggen een aantal Kvaerno visboten, 19 voet en voorzien van 50PK Yamaha motoren.
Vanzelfsprekend voorzien van fishfinder, gps en plotter. Prima boten, die ons zonder enige moeite van
A naar B brachten.
De huisjes zijn prima en van alle gemakken voorzien. Wij kwamen natuurlijk om te vissen en dan is
een goed bed en een keuken voor ons al voldoende. Wij verbleven in een huisje voor acht personen
en wat opviel, was de zeer grote keuken met een enorme tafel. Gedurende de hele vakantie was de
keuken- en dan in het bijzonder de tafel – ons domein.
Qua visserij ligt Nusfjord goed beschut tussen de bergen en het ligt direct aan de ingang van de
beroemde Nappstraumen en het bekende Vestfjord.
JOHN SMIT
Na de definitieve boeking gingen wij op zoek naar alle denkbare informatie – lees vangstberichten –
over Nusfjord. Dat viel niet mee. Feitelijk is er weinig tot niets te vinden. Twee verslagen slechts,
waarvan de eerste door Pim Pos en de tweede door John Smit opgemaakt. Het verslag van Pim Pos
was voor ons geen echte graadmeter, aangezien hij daar in een geheel andere periode verbleef. Het
verhaal van John Smit sprak meer tot de verbeelding. Ik werd getipt door Joris dat dit verslag online
zou komen, maar misschien was een belletje een beter idee.
John Smit heeft samen met een aantal visvrienden de website www.dutchanglers.nl. Hierop staan
ontelbare verslagen die zij allen hebben beleefd. Ongehoord wat voor visreizen hij en zijn kompanen
hebben ondernomen en de verslagen zijn zeer, maar dan ook zeer uitgebreid en John zelf heeft de
halve wereld al bevist.
Via social media kreeg ik contact met hem en op een doordeweekse avond zijn nummer ingetoetst. Ik
viel gelijk met de neus in de boter. Man, man, man, het enthousiasme spatte er van af. Behulpzaam
tot in het oneindige en qua visverhalen en avonturen zat ik tot op het puntje van mijn stoel. Over
Nusfjord ontving ik zeer veel informatie en volgens John was het beter om elkaar eens persoonlijk te
ontmoeten en met behulp van waterkaarten en foto’s het verhaal nog duidelijker te vertellen.
Aldus geschiedde en een aantal weken voor onze trip ging ik samen met broertje David naar Lelystad
(Raven Hengelsport), waar wij met John hadden afgesproken. Bijna drie uren zaten wij samen met
John aan tafel om over vissen te praten. Ongehoord, hoe deze man over zijn passie kan vertellen. Met
een tas vol informatie namen wij afscheid van elkaar en gingen wij uiteindelijk terug naar Friesland.
Vanaf deze weg willen wij John nogmaals ontzettend dankzeggen voor alle behulpzaamheid. Grote
klasse!!
VERVOER
Voor deze visvakantie namen wij het vliegtuig. Onze eerdere trip naar De Lofoten hadden wij met
auto’s ondernomen (een prachtavontuur), maar gezien de tijdsdruk kwam dat nu niet uit. Wij hadden
maar zeven dagen vakantie en van de zes zijn vijf man binnen onze groep ondernemer en dat is altijd
lastig plannen.
Vanuit Amsterdam vlieg je met SAS richting Oslo. Daar de overstap naar Bodø en tot slot het laatste
stukje naar Leknes. Hier werden wij opgehaald door een taxibus en die bracht ons uiteindelijk naar de
eindbestemming.
Naast de koffers hadden wij een aantal hengelkokers mee. Onze tip: bezuinig hier niet op, want in de
omgang op de luchthavens gaat het er vaak grof aan toe. Vanzelfsprekend is het
aanschaffen/meenemen van reishengels een betere optie, maar zo langzamerhand hebben wij voor
een kapitaal aan hengels en dan is het zonde om deze te vervangen door hengels die je zo in de
koffer mee kan nemen. Voor één of meerdere kokers moet extra worden betaald en dat verschilt per
vliegmaatschappij.
Aangezien wij weinig kleding mee hadden (alles natuurlijk wel vacuüm verpakt en dan kan je per
koffer toch heel wat meenemen), was er extra ruimte voor het meenemen van twee viskisten,
afgeladen met vismateriaal en de eerste behoeften qua eten en drinken. Beide kisten hadden wij
afgevuld met chips, normaal gebruikt als vloerisolatie en beschikbaar gesteld door Dro Com
Vloerisolatie uit Akkrum.
Toen wij op Leknes arriveerden, was de taxichauffeuse bereid om ons eerst naar een supermarkt te
rijden, waar de overige boodschappen voor de visweek werden ingeslagen. Op de vijfde dag

uiteindelijk nog een keer boodschappen gehaald in Ramberg en hier werd ons via het restaurant gratis
een auto beschikbaar gesteld.
VISMATERIAAL
In de wereld van vismateriaal is geen nee te koop en voor ieder zijn portemonnee is wel wat te vinden.
Wij kiezen voor kwaliteit molens, reels en hengels (Shimano, Penn, Van Staal en WFT) en als je goed
op je spullen past, dan gaat dit je leven lang mee. Een aantal jongens had bij Hengelsportcentrum
Arnold’s uit Heerenveen (www.hengelsportcentrumarnold.nl) nieuwe gevlochten lijn op de spoelen
gezet (8 Braid van Daiwa) en het voordeel van deze lijn, zijn de verschillende kleuren, zodat je altijd
een indicatie hebt hoe diep je zit (een kleur is tien meter).
Qua hengels proberen wij altijd zo licht mogelijk te vissen en de zwaarste stok die meegaat, is een
30lbs en wordt bij hoge uitzondering gebruikt en tijdens deze vakantie is dit slag hengels niet eens
gebruikt.
Gedurende alle vistrips hebben wij zo langzamerhand een hele voorraad aan kunstaas. Voor deze trip
moest er toch weer wat bij (ieder heeft ten slotte zijn eigen voorkeur), maar uiteindelijk neem je weer
veel te veel mee. Het valt toch iedere keer weer op, dat vissen met dood/levend aas toch echt de
voorkeur geniet.

DINSDAG 23 AUGUSTUS 2016
Om 06:00 uur worden wij in Akkrum opgehaald door de bustaxi, geregeld via Johan Knevelman van
Vervoersgroep Noord uit Leeuwarden. Vanuit Akkrum gaat de reis naar Gorredijk om Bjorn op te
pikken en dan kan het avontuur eindelijk beginnen. Van de verscherpte controles op en rondom
Schiphol hadden wij gelukkig geen last en na het inchecken gingen wij om 10:45 uur de lucht in voor
de eerste tussenstop op Oslo Gardermoen. Na een paar uur wachten de tweede vlucht naar Bodø, om
uiteindelijk met de laatste vlucht op Leknes uit te komen.
Onze taxibus kwam netjes voorrijden, de bagage werd ingeladen en vanuit daar naar de supermarkt
voor de boodschappen. Na een prachtige trip door de bergen (wat is Noorwegen toch mooi) kwamen
wij rond 20:30 uur aan op onze eindbestemming. Hier werden de spullen uitgeladen en werd ons
huisje binnen mum van tijd omgetoverd tot een hengelsportwinkel. Via de receptie kreeg ik het
nummer van Sven en die zou de volgende ochtend langskomen voor uitleg over de boten en
eventuele stekinformatie.
Nadat alles in het huisje zijn plek had gevonden, de hengels waren opgetuigd en het kunstaas was
verdeeld, werd de strategie voor de volgende ochtend besproken. Van Joris hadden wij een aantal
kaarten van het gebied ontvangen, met hierop potentiële hotspots. Op de meegebrachte laptop
vergeleken wij deze met een handig programmaatje op het internet. Op deze wijze konden wij het
gehele gebied uitkammen en het grootste voordeel zijn de gegeven gps-coordinaten. Beide boten
zouden los van elkaar een aantal gebieden afvissen, zodat je gelijk al een groot gebied in kaart kunt
brengen.
Uiteindelijk ging bij iedereen het lampje uit en na een lange (vermoeiende) dag kon het boomzagen op
iedere kamer beginnen….

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2016
Het belooft een prachtige dag te worden. Volop zon en windkracht twee tot maximaal drie. Na een
stevig ontbijt werd Sven in de haven gesignaleerd en na het handen schudden en korte uitleg over de
boten, kon de eerste groep van drie (Marcel, Mark en nestor Simon) uitvaren, op zoek naar de eerste
(grote) vissen. Bjorn, David en Jacob bleven achter en beperkten zich in eerste instantie tot het
platvissen, net achter de “grote” berg bij de haven.

Via de meegebrachte walkietalkies werden wij op de hoogte gehouden van de vangsten en die vielen
toch wat tegen. Veel, heel veel Koolvisjes (tot circa zestig centimeter), volop Makrelen en
Gul/Kabeljauw tot een zeventig centimeter. Iets na de middag werd er van groep gewisseld (de
tweede boot was door omstandigheden nog steeds niet in de haven) en konden ook de andere drie
jongens aan de slag. Ook in de door ons beviste gebieden vingen wij ons helemaal klem aan
Koolvissen en Kabeljauw. Wat verder opviel, was het grote aantal gevangen Lommen en hier en daar
toch ook een Leng en Schelvis. Wij kwamen al snel tot de conclusie dat alle kleuren rubber en pilkers
kleine vissen bracht, dus werd overgeschakeld op het vissen met levend aas. Qua montage houden
wij het simpel, maar als er een aanbeet komt, dan zijn het vaak de grote exemplaren. Net nadat wij
alle drie een levende Koolvis laten zakken, is het Bjorn die een prachtige aanbeet weet te verzilveren.
Na een korte dril volgt er een Koolvis van ruim 1:20m1, die naderhand “slechts” veertien kilo woog. De
vis zelf was heel erg mager en het terugzetten ging ook niet van harte, zodat wij uiteindelijk
genoodzaakt waren om deze mee te nemen. Hierna kwam er niets noemenswaardig meer boven en
kwam er voorlopig een einde aan visdag één.
Tijdens het fileren van de vis werd met Sven nog de waterkaart van het gebied doorgenomen en
kregen wij nog wat stekken door. De andere groep kon ’s avonds weer uitvaren, maar grote vissen
bleven vooralsnog uit. Morgen weer een kans en dan eindelijk met twee boten.
DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2016
Iets meer bewolking vandaag en qua wind nagenoeg hetzelfde als gisteren. Vol goede moed
beginnen wij aan visdag twee. Het wordt weer een taaie dag en het is hard werken om de grote
vis(sen) te vinden. Uiteindelijk vangen Marcel, Mark en Simon de eerste Kabeljauwen van een meter
en toch ook een paar grove Koolvissen. De andere groep vangt verder niets noemenswaardig. Wat
verder opvalt, is de veel te hoge watertemperatuur en weinig tot geen stroming in het water.

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2016
Het weer lijkt op dat van gisteren, dus dikke prima. Na overleg gisteravond, besluiten beide boten om
wat verder weg te gaan. Ook na gesprekken met andere sportvissers, die dichtbij op “klein spul”
blijven steken. Ik liep zelf gistermiddag een beroepsvisser tegen het lijf en die vertelde dat de
vangsten, ook bij de beroeps, de laatste twee jaren niet geweldig waren. Volgens hem zijn de
klimaatveranderingen van grote invloed op de visvangst en visstand. Dat uit zich voornamelijk in de
hoge watertemperaturen. Toen wij er verbleven, was het water circa acht graden warmer dan normaal.
Verder is de populatie Skrei wat de Lofoten binnentrekt, met circa 50% afgenomen. Ook hier is de te
hoge watertemperatuur oorzaak nummer één. Wat volgt is een kettingreactie, want ook de Haring, de
orka’s en de Bruinvissen trekken in mindere mate het gebied binnen. Voor dit jaar was de Haring
slechts enkele weken in het gebied rondom Nusfjord te vinden en vertrok toen weer naar onbekende
bestemming. Als deze prooivis er niet of nauwelijks is, dan zijn de grote jagers (Koolvis en kabeljauw)
ook in veel mindere mate aanwezig en liggen deze veel verspreider in het gebied en dan ook nog in
zeer kleine concentraties. Tel daarbij nog eens het uitblijven van stroming op en dan wordt het hard
werken voor een visje.

Na een uur met deze beroeps te hebben gesproken, kreeg ik tot slot nog een mooie stek in de schoot
geworpen, niet ver uit de monding van de haven. Deze stek bracht ons veel goeds. Feitelijk iedere drift
werden hier prachtige Kabeljauwen gevangen en 90% van de vis werd weer teruggezet. Het kunstaas
deed werkelijk niets, dus alles werd gevangen met levend aas.
De andere groep deed het meer dan uitstekend en Marcel bleek vandaag de onbetwiste leider met de
eerste gevangen Heilbot van circa een meter. Deze werd vanzelfsprekend na de foto’s weer levend
teruggezet. Kortom, gezien de omstandigheden een topdag, afgesloten met een paar biertjes en
heerlijke Kibbeling, klaargemaakt door de beste visboer en eigenaar van de Lemster Vishal, Bjorn
Krist.
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2016
Een winddag en niet te zuinig ook. Vissen is geen optie, dus het wordt een dagje bergbeklimmen, en
sightseeing. Als volleerde bergbeklimmers lopen en klimmen wij kilometer na kilometer bergop en
bergaf en zelfs de nestor van de groep, Simon en negenenzestig jaren jong, klautert en klimt dat het
een lust is.
Aan het einde van de middag neemt de wind iets af en kunnen wij achter de berg nog een paar uren
vissen. Spectaculaire vangsten blijven uit, of het moeten een paar Roodbaarzen zijn geweest.
ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016
De wind is weer normaal, het zonnetje schijnt, dus het belooft weer veel goeds voor vandaag. De
groep van Marcel, Mark en Simon gaat terug naar de “Heilbotstek”, terwijl de andere groep weer
Kabeljauwen gaat takelen op het stekje van vrijdag. Na een uurtje krijgen wij via de walkietalkie door,
dat Simon aan het stoeien is met een grote Heilbot. De in de boot aanwezige gaf is te licht, dus vol
gas varen wij in hun richting om hulp aan te bieden.
Daar aangekomen ligt de “platte” al aan de oppervlakte en met behulp van onze (sterkere) gaf wordt
de vis aan boord gehesen. Het blijven toch magnifieke vissen en voor vele sportvissers – en dus ook

voor ons – de vis die je gevangen moet hebben. Na het meten (net geen 1:30m1) krijgt de bot zijn of
haar vrijheid terug en met ferme slagen verdwijnt deze uit het zicht. Simon zijn vakantie is dus
geslaagd en hij pakt verder de leiding in het klassement van de langste en zwaarste vis.
Wij blijven nog even hangen en varen dan weer terug naar de eerste stek. De rest van de dag brengt
ons nog een paar grove Koolvissen tot negentig centimeter en veel Kabeljauwen, waarvan twee net
de metergrens passeren. Een aantal Kabeljauwen wordt omgetoverd tot Kibbeling en met een paar
biertjes erbij, smaakt dit weer als vanouds.

MAANDAG 29 AUGUSTUS 2016
De laatste visdag, aangezien wij morgenochtend al vroeg moeten vertrekken. Een klein zonnetje en
windkracht vier zijn de omstandigheden voor vandaag. Wij besluiten om met beide boten terug te
gaan naar de “Heilbotstek”. David krijgt hier een prachtige aanbeet van een Heilbot, maar na een
seconde of tien valt de lijn slap. Weg vis. Voor de vanger enorm balen en de woordkeuze die daarna
kwam, is hier niet voor schrijven vatbaar. Daarna vertrekken wij naar de Nappstraumen. De
bodemstructuur is grotendeels zand, dus kans op Heilbot. Wat wij ook proberen, aanbeten blijven uit.
Wij varen weer terug en vlak in de buurt pakken wij nog wat vissen, onder andere enkele Schelvissen.
Rond de middag begint het nog meer te waaien en echt buitengaats vissen is dan al zo goed als
onmogelijk. De andere jongens hebben nog leuk Kabeljauw gevangen en komen ook terug. ’s
Middags besluit Mark om er alleen nog op uit te gaan, terwijl de anderen de spullen afspoelen,
schoonmaken en inpakken. Mark verspeelt nog zeker twee Heilbotten en vangt verder nog wat klein
spul en dan geeft ook hij de pijp aan Maarten. In de kleine supermarkt kopen wij al het bier op en die
laten wij ons verder die avond prima smaken.
DINSDAG 30 AUGUSTUS 2016
De dag van vertrek. Na het afrekenen van de diesel worden wij weer opgehaald door de taxibus. Via
Leknes, Bodø en Oslo, zetten wij rond 18:30 uur weer voet op Hollandse bodem. De bustaxi op
Schiphol brengt ons uiteindelijk weer in Gorredijk en Akkrum en is deze visvakantie ten einde.
CONCLUSIE
Nusfjord is een locatie met veel mogelijkheden en potentie. Vis zat er volop, maar de grotere vis liet
het over de gehele lijn toch afweten. De geluksfactor spreekt natuurlijk ook een rol en tot slot heet het
ook vissen en niet vangen, want ook in Nusfjord springen de vissen echt niet in de boot.
Per persoon mochten wij 15kg aan visfilets meenemen, maar dat werd bij lange na niet gehaald. De
vissen die het niet overleefden werden door ons meegenomen en voor het overige werd alles weer
netjes teruggezet, dus ook de twee gevangen Heilbotten.
De ervaring met Visreis.nl heeft ons allen positief verrast. Joris Nieuwenhoff heeft vanaf het begin, tot
zelfs na de vakantie, ons het gevoel gegeven dat de klant op de eerste plaats komt. De verleende
service, de communicatie en de organisatie is buitengewoon TOP. Visreis.nl kunnen wij u als lezer
dan ook zeer zeker aanbevelen! Voor een toekomstige visreis komen wij in ieder geval bij Visreis.nl
terug. Verder een dankwoord aan Pim Pos en John Smit voor alle verstrekte informatie en
behulpzaamheid.

Sportvissers die na het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Joris
Nieuwenhoff van Visreis.nl, of kijk op de website www.visreis.nl.
Groep Akkrum/Gorredijk,
Bjorn, David, Jacob, Marcel, Mark en Simon.
Akkrum, januari 2017.

