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Dat er grote vissen te vangen zijn in Noorwegen weet iedereen inmiddels wel, 
vooral in Noord-Noorwegen kan je als avontuurlijke zeevisser veel mooie en 

spannende momenten beleven. Kabeljauwen van (ver) over de meter, heilbotten 
van 150 cm en meer, beresterke koolvissen en hongerige zeewolven, in Noord-

Noorwegen kan het allemaal! Uiteraard liggen deze vissen niet zomaar voor 
het oprapen en moet je goed voorbereid te werk gaan. Een beetje geluk met het 
weer is ook wel erg fijn, je vist immers wel vanuit een boot op open zee of in de 

fjorden. Dat bleek wel tijdens mijn trip naar Loppa afgelopen oktober.

LOPPA: UNIEKE, 
BESCHUTTE LOCATIE

Michel Rijnberg, Rob 
 Verhagen en onderge-
tekende reisden begin 
oktober naar Loppa af 
om hier de nieuwste 

locatie van Visreis.nl eens stevig aan de 
tand te voelen! Loppa ligt recht tegen-
over Soroya, welbekend bij de meeste 
 Noorwegengangers en is een unieke locatie 
met veel voordelen. Zo is het een gebied 
waar haast altijd gevist kan worden, on-
geacht de weersomstandigheden en is de 
bodemstructuur bijzonder. Je vindt er grote 
dieptes, maar ook talrijke vlakke, ondiepe 
platen en onderwaterbergen. Je mag in de 
omgeving dus iedere vissoort verwachten. 

Ruige bergen met 
sneeuwbedekte toppen 
en adembenemende 
fjorden met een bijzondere 
bodemstructuur.

Wie naar Noord-Noorwegen 
afreist wil kneiters vangen, liefst 
een garagedeur. 

BESCHUTTE LIGGING
De reis is lang, maar verloopt voorspoe-
dig. De vliegreis van Amsterdam naar 
Alta blijkt het saaiste stuk te zijn. Eenmaal 
in Alta komt het besef dat je in een heel 
andere omgeving aangekomen bent, een 
gevoel dat gaandeweg de busreis steeds 
meer tot je doordringt. Ruige bergen met 
sneeuwbedekte toppen, adembenemende 
fjorden met hier en daar een huis maken 
het sfeervolle plaatje compleet. Moe, maar 
onder de indruk arriveren we op de locatie 
waar we door Cornelis en Patricia van de 
veerpont worden opgehaald. Loppa ligt 
in de provincie Finnmark, de noordelijkst 
gelegen provincie van Noorwegen. Finn-

mark ligt dan ook in zijn geheel boven de 
poolcirkel, dat wilt zeggen dat het in de 
winter eigenlijk de gehele dag donker is, 
maar in de zomer is het er 24/7 licht ge-
noeg om te vissen, prima locatie dus voor 
wie veel uren wil maken. 
Het grote voordeel van deze locatie is dat 
het tussen de fjorden ligt. Mede door de 
beschutting die het 10 kilometer lange 
eiland Silda biedt is het niet lang zoeken 
naar een stekje uit de wind, ongeacht 
de richting waar deze vandaan komt. 
Vissoorten zoals bijvoorbeeld heilbot, 
kabeljauw, koolvis, zeewolf, pollak en 
roodbaars kunnen in de fjorden prima 
belaagd worden. Sterker nog, de meeste 

Loppa Seafishing
Het Nederlandse echtpaar Cornelis en 
Patricia de Wilde woont al tien jaar 
in Loppa. Zij zijn zelf fervente jagers 
én vissers. Zij runnen hier naast hun 
bedrijf in de botenbouw en -onderhoud 
ook het viskamp Loppa Seafishing. 
Ze beschikken momenteel over twee 
accommodaties en twee boten. De 
huisjes zijn geschikt voor zes personen 
en zijn voorzien van een goede keuken 
waar je alles vindt wat je nodig hebt. 
Eetgelegenheden vind je hier niet, koken 
doe je dus zelf. De basisbenodigdheden 
kunnen in de plaatselijke supermarkt 
gekocht worden. Op de wand naast de 
keuken hangt een water-/dieptekaart van 
de omgeving. Iedere avond bepaal je hier 
de stekken voor de volgende dag, super 
handig. Uiteraard ligt een kleinere versie 
ook in de boot. Hengelsportmateriaal 
is te koop, maar probeer dit wel zoveel 
mogelijk van thuis uit mee te nemen. Het 
is een beperkte selectie aan materialen 

en de prijs ligt ook wat hoger dan 
bij ons. Prima voor als je iets 

onverhoopt vergeten bent of als je 
wat kwijtraakt tijdens het vissen, 

maar dat is een zeldzaamheid in dit 
gebied, dat hebben we gaandeweg 

deze week zelf ervaren.

vissen hebben we deze week weten te 
vangen in de luwte van de fjorden. 
Met weinig wind ben je binnen een 
half uurtje ‘buiten’, daar ligt het ge-
middelde formaat van de vissen nog 
hoger en kan je rekening houden 
met echt grote exemplaren. Wie 
droomt er nu niet van kabeljau-
wen en koolvissen van over de 
meter of heilbotten van meer 
dan 150 cm? 
Mocht de wind onverhoopt 
echt een probleem vormen, 
of wil je eens een dagje op 
het vaste land blijven? Op 
15 minuten lopen ligt een 
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ontzettend mooi bergmeer waar de 
forellen op je liggen te wachten. Vergeet 
dus niet je lichte spinhengel in te pakken!

HEILBOTKOORTS
Na een goede nachtrust 

brengt Cornelis ons naar 
het fileerhok. Wie graag 

wat vis mee naar huis 
neemt (max. 20 kg filet/

man) kan hier na 
een visdag de 

vis fileren en 
invriezen. 

Voor ons is dit echter minder 
van belang, wij fileren enkel 
een visje voor het avondeten 
en de rest gaat gewoon weer 
ongeschonden retour. Wat 
voor ons wel van belang is zijn 
de drijfpakken die ter plekke te 
huur zijn. Deze hangen in een 
verwarmde ruimte naast de 
fileertafels. De pakken zitten 
als gegoten, we hebben het wel 
anders meegemaakt! Na een 
dag vissen hang je de pakken 
en je handdoeken op in de 
droogruimte. De volgende 

ochtend is dan alles weer lekker droog en 
klaar voor een nieuwe visdag. 
Nadat we ons in de pakken hebben 
gehesen krijgen we van Cornelis uitleg 
over de boot en waar we op moeten letten 
wanneer we de haven in en uit varen. 
Waar we dan al zo lang naar uitkeken gaat 
nu echt gebeuren, de motor wordt gestart 
en we varen naar onze eerste stek. Het 
weer ziet er aardig uit, later in de week zal 
het helaas minder goed zijn. We profiteren 
hier dus gelijk van en varen richting open 
water, op zoek naar heilbotten. 
Iedere dag begint hetzelfde: Michel, onze 
schipper deze week, vaart ons naar een 
stekje waar we scholen koolvis verwach-

ten. Koolvissen dienen als aas voor 

eigenlijk alle vissoorten. Wanneer het 
scherm van de dieptemeter vol loopt met 
vis laten we de verenpaternosters zakken, 
meestal hebben we snel een emmertje vol 
koolvis. Dit is ons natuurlijk aas voor de 
visdag.

GIERENDE SLIP
Laten we eerlijk zijn, wie afreist naar het 
hoge noorden hoopt een kneiter van een 
vis te vangen. Een heilbot is dan toch 

wel dé ultieme sportvis die je daar aan 
de haak kan slaan. Wie in eigen land een 
grote bot vangt spreekt van een vloermat, 
bij een heilbot spreken we eerder van een 
garagedeur. Bij het vissen op heilbot kan 
je enkel speculeren hoe groot de volgende 
vis zal zijn. 80 cm… maar 180 cm is net zo 
goed mogelijk!
De heilbotten zoeken we op een van de 
plateaus die we in de fjorden en daar bui-
ten veelvuldig kunnen vinden. De diepte 

varieert van 10 tot 50 meter 
en de bodem bestaat 

meestal uit zand of 
kiezels met hier en 
daar een verdwaalde 
rotspartij.
Het vissen op heilbot 
kan op verschillende 
manieren. Zo kan er 
gevist worden met 
kunstaas en met 

natuurlijk aas. Het 
vissen met na-

tuurlijk aas blijkt 
deze week de 

meest effectie-
ve methode 
te zijn. 
Twee van de 
drie hengels 
worden 
voorzien 

van een 

zogenoemd heilbot-lood van 200 tot 
300 gram. Daaraan geknoopt een 1 mm 
nylon onderlijn met een enkele haak om 
de aasvis te fixeren en een dreg die in 
de flank van de aasvis geprikt wordt, dit 
voor het haken van de heilbot. Het geheel 
wordt op ongeveer 5-10 meter boven de 
bodem aangeboden en de hengel wordt 
afgesteund in de daarvoor gemonteerde 
hengelsteunen. 
Opvallend zijn de soms zeer flauwe aan-

beten, enkel een paar tikjes 
verraden dan de interesse 
in onze aasvissen. Nu moet 
je de heilbot over zien te 
halen door te bijten. Laat 
je aas wat zakken of breng 

het juist een paar meter omhoog, vaak 
zet de aanbeet nu wel door. Rob heeft dit 
spelletje duidelijk vaker gespeeld, hij weet 
de heilbotten keer op keer te overtuigen 
om zich op de aasvis te storten. Maar soms 
word je door een gierende slip geatten-
deerd op een aanbeet, zorg er maar voor 
dat je hengel goed afgesteund staat….
Om het eens met een andere techniek te 
proberen en tevens een groter gebied te 
bestrijken besluiten Michel en ik naast 
de afgesteunde hengels ook met shads te 
werpen. Op deze manier weten we ook 
enkele heilbotten te vangen, maar niet zo 
veel als met de aasvissen. De kabeljauwen 
blijken ook op de plateaus onze shads te 
waarderen, geen straf natuurlijk!

COMFORTABELE VISBOTEN
De door Cornelis zelf gebouwde boten 
zijn 6,6 meter lang en 2,7 meter breed 
en bieden ruimte genoeg voor 5 vissers, 
drie achter- en twee voorop. De kajuit 
op de boot biedt een groot voordeel als 
het weer wat minder is, je kan er lekker 
droog staan en ook je spullen passen 
er met gemak in. Het enige nadeel is 
dat deze kajuit wat meer wind vangt wat lastig kan zijn 
tijdens het driften. Een driftzak is aan te raden, maar dat is eigenlijk altijd handig wanneer 
je besluit driftend te gaan vissen. De 150 PK motor stuwt je met een indrukwekkende 
snelheid van 50 km/u richting de beoogde stekken, weinig tijdverlies met het varen dus. 
Verder zit er natuurlijk een GPS en dieptemeter op de boten en zijn de relingen voorzien van 
hengelsteunen die gebruikt worden tijdens het driften en vissen met natuurlijk aas. Voor de 
veiligheid zijn uiteraard ook de reddingsvesten aanwezig én AIS. Dit is een systeem dat zorgt 
voor interactie tussen schepen onderling en de instanties op de wal. Iedereen kan zo zien 
waar welk schip zich bevindt, veiligheid voorop!

Fireballmontage voor 
heilbot. 

Het weer zag er de eerste dagen 
nog aardig uit, zodat we buiten 
het fjord konden vissen. 

Vinden deden we 
ze altijd. Grote 
kabeljauw vingen we 
op dieptes van 10 tot 
100 meter. 

Heilbotlood van 
200-300 gram en een 
dode koolvis blijkt 
meest effectief. 

Lom lust ook wel 
een koolvisje.
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We weten deze week 21 heilbotten te 
vangen en dat terwijl we niet eens elke dag 
gericht op deze ‘deuren’ hebben gevist, een 
superresultaat natuurlijk!

EFFECTIEVE SHADS
Hoewel we op de aangeboden aasvissen 
ook grote kabeljauwen weten te vangen 
blijkt het (werpend) vissen met shads voor 
deze jongens toch wel het meest effectief. 
Afhankelijk van de diepte en de stro-
ming kiezen we shads van 100-300 gram. 
Deze laten we helemaal afzakken naar de 
bodem en vissen de shad dan gestaag naar 

boven. Aanbeten kunnen direct bij de 
bodem komen of zelfs pas op half water. 
Vandaar dat we dan ook steevast tot drie 
kwart van de waterdiepte omhoog vissen 
en pas dan de shad weer laten zakken. Een 
erg effectieve manier van vissen blijkt al 
snel.
De dieptes waar we de kabeljauwen 
zochten varieerden van 10 tot 100 meter, 
de ene keer zaten ze vrij ondiep, de andere 
keer moesten we ze wat dieper zoeken, 
maar vinden deden we ze altijd!

FIREBALLEN
Tijdens het vangen van de 
aasvissen zagen we regelmatig 

dikke vissen jagen op de dieptemeter. 
Onder, naast en zelfs midden in de school 
aasvis ontdekten we jagende vissen. Met 
de shad bleek het wel mogelijk deze te 
vangen, maar het hield niet over. Eenmaal 
jagend op de koolvissen bleken ze deze 
dan ook echt te verkiezen boven een shad. 
We waren er niet op ingesteld, maar met 
een beetje creativiteit fabriceerden we 

een zogenoemde 
fireball. Een fireball 

wordt veelvuldig 
gebruikt bij het 
vissen op snoek 
en meerval, 
waarom dan 

We vangen deze week 21 
heilbotten, terwijl we niet 
eens elke dag gericht op ze 
hebben gevist. 

Grote shads voor grote kabeljauw.
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niet bij het vissen op zee? Dit bleek een 
gouden zet te zijn. Met een actief geviste 

fireball wisten we deze jagende 
vissen veel gemakkelijker aan te 

zetten tot een aanbeet. Grote 
kabeljauw, lom, zeewolf, 

heilbot, 

ze stortten zich vol overgave op de 
fireball. We weten dus wat er bij onze 
volgende trip zeker niet mag ontbreken 
in de tackleboxen! Wat ook niet mag 
ontbreken is goed onthaakgereedschap. 
Een stevige tang met een lange bek mag 
niet ontbreken in je uitrusting. Net als 
een tang met een kortere bek en een 

goede kniptang, je gaat ze allemaal 
nodig hebben. Verder zijn kabelbinders, 
elastieken in verschillende soorten en 
maten, duck tape, secondelijm, schaartjes 
en een EHBO koffertje aan te raden. 

HET KAN NOG BETER!
De periode dat wij hier verbleven is het 
seizoen eigenlijk al gesloten voor de 
sportvissers. Andere viskampen hadden 
de boten al vast liggen aan de steigers. Het 
weer was erg onvoorspelbaar, een vlak-
ke zee hebben we niet echt gehad. Soms 
konden we net buiten het fjord vissen, 
maar wat verder weg bleek de gehele week 
niet mogelijk te zijn. De eerste twee dagen 

waren nog redelijk, daarna hebben we 
alle vormen van neerslag gehad. Gelukkig 
konden we met de soms erg stevige wind 
altijd wel ergens een plekje vinden waar 
we de boot gecontroleerd konden laten 

driften. En dat is werkelijk uniek voor een 
locatie in Noord Noorwegen!
We hebben een hele mooie visserij gehad 
en zeer mooie vissen weten te vangen. 
Toch zijn we er alle drie sterk van over-
tuigd dat het nóg beter 
kan! De absolute top-
stekken die toch net wat 
verder buiten het fjord 
liggen konden we helaas 
niet bereiken, erg jam-
mer. Zouden we er in de 
reguliere sportvis-pe-
riode gevist hebben en 
we wel die topstekken 
konden bereiken had-
den we die echt grote 
vissen zeker gevangen! 
Maar goed, het weer 
heb je niet in de hand 
en nu hebben we een 
reden om nog eens 
terug te keren naar 

De absolute  
TOPSTEKKEN, verder 

buiten het fjord,  
waren deze week  
ONBEREIKBAAR. 

deze zéér aangename, prettige 
en goed verzorgde locatie met 
een uitermate interessant en 
beschut visgebied.

In de beschutting van het eiland Silda 
is altijd plek te vinden om de boot 
gecontroleerd te laten driften.

Je kunt enkel 
speculeren hoe 
groot de volgende 
zal zijn: 80cm of 
180cm...

De actief gevist fireball 
verleidde ook zeewolf.  

GOED VOORBEREID!
Visreis.nl biedt al jaren diverse toplocaties over heel de wereld 
aan. Of je nu wilt gaan big game vissen onder de zon, zeevissen 
in Zuid-, Midden-, of Noord- Noorwegen of misschien wel 
achter de snoeken aan wilt in Denemarken of Ierland, voor 
elk wat wils bij Visreis.nl. Van de ruim 90 bestemmingen die 
Visreis.nl aanbiedt liggen er meer dan 20 in Noord Noorwegen. 
Joris Nieuwenhoff, eigenaar van Visreis.nl, timmert al jaren aan 
de weg om zijn klanten een onvergetelijke visreis te bezorgen, 
met succes zo blijkt wel uit de vele positieve berichten op social 

media als in de bladen. De locaties van Visreis.nl worden allen 
ook bezocht door ervaren vissers. Op deze manier kan  
Visreis.nl hun klanten goed voorlichten op wat hen te wachten 
staat. Denk dan aan wat de accommodatie biedt, welke 
vissoorten je op welke stekken je mag 
verwachten en hoe je de visserij het 
beste kan aanpakken. Beter voorbereid 
kan je dus niet van start gaan! 
Kijk voor meer info op: www.visreis.nl 

Hoe hoger naar het 
noorden, des te 
groter de koolvissen. 

Martijn Dekkers 

Goed onthaakgereedschap, maar ook 
secondenlijm en elastieken moet je bij je 
hebben. 
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