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Buitenland

Double Date in 
Denemarken
Op nog geen acht uur rijden van Nederland bevindt zich het Deense eiland Møn; een 
plek waar verrassingen wachten… Dat begint al meteen tijdens de heenreis. Nadat 
je van de ferry bent afgereden rijd je namelijk door de typische glooiende en redelijk 
monotone Deense landschappen en dan denk je dat heel Denemarken zo oogt. Op 
een kwartier afstand van je verblijfslocatie op dit eiland verandert de natuur echter 
plotsklaps in een schitterende bosrijke omgeving grenzend aan steile krijtrotsen aan 
de kust en waan je je in een decor van Lord of the Rings! Alleen deze spectaculaire 
ervaring is al een hele goede reden voor een bezoek aan dit unieke eiland.



tekst JORIS NIEuwENhOff

op snoek 
en zeeforel 

møn is met zijn 218 km2 ongeveer even groot als ameland. De imposante 

krijtrotsen van møns klint trekken al vele jaren wandelaars en fossielenzoekers 

aan uit alle windstreken, maar ook onder vissers is deze plek populair 

vanwege de goede mogelijkheden om op snoek en zeeforel te vissen. en terecht, want die 

aantrekkelijke combinatie om te kunnen vissen op twee zeer geliefde roofvissen kom je nu 

eenmaal niet zo vaak tegen in de praktijk! Onze interesse was gewekt en dus brachten wij 

afgelopen oktober met 7 man sterk een midweek door voor onze double date met de snoek 

en de zeeforel. We verbleven in een grote en comfortabele woning genaamd the Lodge: 

een oud en luxueus jachthuis midden in het bos. De zeeforelstekken liggen op een afstand 

van tussen de 5 en de 45 minuten rijden; afhankelijk van de richting en de kracht van de 

wind.  er is slaapplek voor 13 mensen zodat we dus ruimte genoeg hadden.

SNOEK

stege Nor is het brakke binnenmeer waar we het merendeel van onze visserij op snoek 

willen gaan uitoefenen. Het meer is 5 kilometer lang en maximaal 1,5 kilometer breed 

en kent verschillende diepe stukken maar vooral ook grote ondiepe zones. We hebben 

4 boten geregeld van elk 17 voet en met 10 Pk motoren. Perfecte boten om hier vriend 

esox achter de schubben aan te zitten. Ooit ging het brakke meer bij stege Nor door voor 

de allerbeste snoekstek van europa. sedert enige jaren doet het gerucht de ronde dat de 

snoekpopulatie niet meer is wat ze was… Pessimisten beweren zelfs dat de snoek hier in 

enkele jaren tijd nagenoeg uitgestorven zal zijn! Dat kunnen wij toch echt moeilijk geloven 

en daarom gaan we een dagje zelf eens testen of het de moeite waard is om mensen hier 

naar toe te sturen. 

al na een uurtje vissen weten we dat esox lucius hier 

alvast niet helemaal is verdwenen. Om half 11 komt 

namelijk het eerste bericht met foto binnen op de 

groepsapp, van tom en Patrick. tom had een grote 

kolk achter zijn jerkbait gezien bij een rietkraag 

en dus besloot het tweetal om dat plekje wat 

langer te blijven bestoken. Na een aantal worpen 

kon Patrick de vermoedelijke dader haken op een 

klein jerkbaitje: een prachtige en goed doorvoede 

vis van 99 centimeter. Direct daarna haakt sjoerd 

een mooie snoek van 85 centimeter op een kleine 

jerkbait. Ook hij ving zijn vis dicht tegen het riet en 

op ondiep water van nog geen 50 centimeter diep. 

Ons vertrouwen in dit prachtige meer is meteen 

hersteld!

Dat extreem ondiepe water brengt natuurlijk zijn 

eigen uitdagingen met zich mee. kunstaas gaat 

immers al snel net iets te diep, zelfs als het ondiep 

duikend is, en dan pak je vuil en wier met je haken. met hoog geviste, ongelode shads, 

M
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niet te zware jerkbaits en swimbaits lukt het echter net om niet vast 

te komen zitten. We krijgen heel wat actie. met name op de ondiepe 

delen krijgen we de hele dag lang een flink aantal volgers, die we in het 

kristalheldere water maar al te goed kunnen zien. kijken mocht maar 

aankomen overduidelijk niet: het haken van de snoeken blijkt immers 

niet zo makkelijk. We hebben het gevoel dat er best wat dressuur 

aanwezig is op dit water waardoor de snoeken voorzichtig zijn. Dat is 

op zich niet erg, zolang de visser zich maar weet aan te passen om de 

vissen iets anders aan te bieden. We bergen de standaardkunstaasjes 

– grote pluggen, swimbaits en jerkbaits – dus wijselijk op en schakelen 

over op kleiner spul: jerkbaitjes en spinnerbaits. Op zoek naar wat werkt. 

Ik heb zelf de hele dag met een extra doodaashengel (blankvoorn) 

achter de boot gevist – dressuurdoorbreker numero uno op veel 

wateren! – maar vreemd genoeg heb ik daar de hele dag geen tik op 

gekregen.

Het aantal volgers loopt in de middag wel wat terug maar tegen de 

avond neemt dat langzaam weer toe. Uiteindelijk vangen de meesten 

van ons snoek. In totaal hebben we die dag (in het geval van tom en 

Patrick een halve dag want die gingen na drie snoeken weer lekker 

zeeforellen) met 4 boten meer dan 50 volgers gehad en hebben we 8 

snoeken gevangen. De kleinste was 70 en de grootste 99 centimeter. 

We hebben de hele dag door actie gehad. maar het was geen makkelijke 

maar wel een mooie en vooral leerrijke dag met redelijke vangsten. De 

ideeën voor een volgende trip zijn door deze ervaringen nu al talloos: 

grote en kleine streamers, heel langzaam slepen met freelined doodaas, 

good old polderspinners en zo verder.

stefan en Nick hebben zich de laatste dag van 

onze trip volledig geconcentreerd op de kleinere 

meertjes in de directe omgeving van de camping en 

het appartement waar we verbleven. Deze watertjes 

zijn maximaal 300 meter lang en 150 meter breed 

en zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor 

vissers. alleen de gasten van de camping en de 

vakantiewoningen mogen hier op aanvraag vissen. 

Ze visten er zowel struinend vanaf de kant als vanuit een roeiboot en 

wisten met z’n tweetjes het mooie aantal van 16 snoeken bij elkaar te 

harken. De formaten zijn er wat kleiner dan op het grote stege Nor, 

maar de grootste vis was toch nog altijd 95 centimeter. een mooi 

resultaat en een duidelijk teken dat op deze kleinere meren minder 

sprake is van dressuur en er zeker goed te vissen is!

ZEEfOREl

Voor de visserij op zeeforel is dit een unieke locatie. Het gemiddelde 

formaat van de zeeforel is op møn namelijk beduidend groter dan op 

veel andere locaties in Denemarken en dat is de reden dat hier veel 

vissers naar toe komen om hun ‘zeeforel-geluk’ te beproeven, vooral in 

het voorjaar. Wij waren er midden in de herfstvakantie en wij hebben in 

drie dagen vissen ongeveer 20 andere vissers gezien. en dat valt voor 

de grootte van het eiland en de beschikbare visstekken heel erg mee. 

Het voordeel van møn is dat het een eiland is. Dat brengt mee dat als er 



wind staat, er altijd wel een plek is waar de wind 

minder aanwezig is en je dus praktisch altijd op 

zeeforel kan vissen. Voor de zeeforelvisserij is 

dat een belangrijk gegeven. Wel is het zo dat als 

er een oostenwind staat dit invloed heeft op de 

kwaliteit van het water. een harde oostenwind 

laat namelijk de krijtrotsen afbrokkelen en 

daardoor wordt het water melkachtig van kleur. 

De oostenwind stuwt het water vervolgens langs 

beide zijden van het eiland waardoor het gehele 

gebied langs de kust troebel wordt. Dat is de 

enige situatie waar het vissen op zeeforel vrijwel 

kansloos is. Uitzonderingen zijn er echter altijd: 

de bekende Deense zeeforelvisser Jens Bursell 

vertelde ons over een locale specialist die zijn 

allergrootste vissen steevast ving als het water 

er als chocolademelk uitzag. Doorzetten is 
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Het uitzicht -tussen de bomen door- naar 
beneden op de zee is hier echt geweldig. 
Eigenlijk zoals het hele eiland Møn één en 
al natuurpracht is.
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dus de boodschap, maar wie de moed in zijn schoenen voelt zinken 

onder deze omstandigheden kan natuurlijk altijd nog gaan snoeken tot 

het zeewater weer helder is. Het water kan gelukkig ook heel snel weer 

opklaren. We hebben dit zelf ervaren; op de middag van aankomst bleek 

de zee enorm troebel te zijn, maar de volgende ochtend was het water 

weer perfect voor het vissen op zeeforel.

We visten hier met een 2,7 tot 3 meter hengel met een werpgewicht 

tot 30 gram, in combinatie met een 3000 of 4000 molen met een 

14/100 dyneema lijn en een fluo carbon voorslag van 35/100 van ruim 

een meter. Verder zijn een waadpak – voorzien van stevige schoenen 

met een goede zool – en een waadstok noodzakelijk want er liggen 

serieuze rotsen onder water waar je anders echt niet veilig overheen 

komt.

De zeeforel staat bekend als de vis van de 1000 worpen en krijgt soms 

zelfs de fanatiekste vissers klein, maar deze dagen hebben we geluk 

of loon naar werken, als je het zo wilt noemen. We zoeken de oostkant 

van het eiland op omdat er een zuidwesten wind staat. Precies op 

de kop waar de wind om de hoek van het eiland draait proberen we 

ons eerste geluk. en na iets meer dan een uur sta ik al de eerste 

zeeforel te drillen. Precies op de kop waar een kleine baai naar rechts 

draait en er een onderwaterstructuur in zee uitsteekt, is het raak. 

alle zeeforellen die we vangen worden op plekken met structuur 
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gevangen. een paar grote rotsen of een rif onder water zijn dan ook 

ideale plekken om te proberen zeeforel te vangen. met behulp van de 

satellietbeelden van Google maps heb je die hotspots zo opgespoord. 

Daarop kan je immers tot op de meter nauwkeurig de verschillende 

onderwater strekdammen en structuren zien liggen. 

We vissen met zogenaamde Line thru sandeels van 19 gram in 

combinatie met het door de al genoemde Jens Bursell ontwikkelde 

release systeem. Dit is een kleine plastic connector die er voor zorgt 

dat de kleine dreg optimaal gepositioneerd is bij een aanbeet en de 

vangkans van 40 % naar gemiddeld ruim 80 % gaat. en dat is voor deze 

visserij indrukwekkend te noemen. Patrick heeft tijdens deze dagen 

zelfs 100 % van zijn aanbeten weten te verzilveren! Dit kleinood is voor 

de serieuze zeeforel visser dan ook een absolute must-have.

tom die hier al meerdere keer is geweest en deze stekken en visserij beter 

kent dan de rest, ziet dat Patrick - die op 10 meter naast hem vist - na een 

paar uren al 4 zeeforellen heeft gevangen terwijl hij zelf nog op 0 staat. 

Langzaam waden we door het water en ook ik heb aan het einde van de 

dag vier zeeforellen mogen vangen. maar door zijn vasthoudendheid weet 

tom aan het einde van de dag toch ook de eerste 3 exemplaren, waaronder 

ook een grote, te vangen. soms is het dus ook echt noodzakelijk om op 

doorzettingsvermogen deze visserij te blijven uitvoeren. Je krijgt ze niet 

gratis, althans meestal niet. De tweede avond gaan tom en Patrick op 

precies dezelfde plek nog een paar uurtjes struinen. Gek genoeg zijn de 

rollen dan precies omgedraaid: tom vangt maar liefst 4 forellen en lost 

er een paar, terwijl Patrick geen tik krijgt. Volstrekt onverklaarbaar want 

beide heren vissen schouder aan schouder met hetzelfde materiaal en 

delen, zoals het goede vismaten betaamt, alle ervaringen.

Ook de derde dag vist ons team weer gericht op zeeforel. Het weer is 

prima evenals de troebelheid van het water. Compleet helder water is 

ook niet optimaal: dan zien die o zo schuwe zeeforellen ons trucje te 

goed. Het mag dus best een beetje troebel zijn want dat is vaak het 

beste. De wind en de golven brengen ons vandaag naar møns klint 

precies bij de imposante en steile krijtrotsen van dit eiland. al snel zijn 

we vriend zeeforel weer op het spoor en vangen we gedurende de dag 

verschillende exemplaren waarvan ook weer een aantal 50+ vissen. er 

zitten ook meerdere goudbruin gekleurde vissen bij met een haakbek: 

fenomenaal mooie dieren. Patrick vangt vlak voor het einde van onze 

trip nog een schitterende exemplaar van 63 cm wat het teken is om 

deze midweek in opperbeste stemming en met in totaal 24 zeeforellen, 

waarvan heel wat tussen de 50 en de 63 cm, af te sluiten.

De conclusie is dat de zeeforelvisserij erg goed is geweest en ook de 

snoekvisserij hoewel deze zeker niet makkelijk maar zeker succesvol 

was. met 24 snoeken en 24 zeeforellen is dit een mooie driedaagse 

trip geweest die voor velen van ons voor herhaling vatbaar is. De eerste 

plannen voor komend jaar zijn al weer gemaakt. Vraag is nu alleen nog 

wanneer. In het voor- of in het najaar? Of allebei? Voor double-dates 

zijn wij natuurlijk altijd te vinden!

Joris Nieuwenhoff

Visreis.nl

Deze locatie is ideaal voor roofvissers die van een uitdaging 

én van afwisseling houden. De zeeforelvisserij is niet 

makkelijk maar kan wel heel mooie aantallen en dito 

exemplaren opleveren. Je kan met je eigen caravan, tent 

of camper naar de camping – op wandelafstand van een 

aantal hotspots! – gaan. maar je kan ook verblijven in de 

forest- of familie cabins. Dit zijn perfecte verblijven voor 

niet al te veel geld. Wil je het wat comfortabeler hebben 

en niet op de camping zitten, dan zijn er nog twee mooie 

vakantiewoningen voor respectievelijk 13 en 4 personen vlak 

bij de camping beschikbaar.

een visvergunning is in Denemarken strikt noodzakelijk. 

Zowel voor het zeevissen als het zoetwatervissen is hij 

verplicht. Je kan hem eenvoudig online bestellen en 

afrekenen op www.fisketegn.dk. Zorg dat je hem ook bij je 

hebt samen met een identiteitsbewijs. Je dient beiden te 

kunnen tonen als hiernaar wordt gevraagd. en voor de prijs 

hoef je het niet te laten. Voor een bedrag rond de 25 euro heb 

je al een jaarvergunning. De maand en week vergunningen 

zijn vanzelfsprekend nog voordeliger.

kijk voor meer informatie over deze locatie ook op:
www.visreis.nl/mon-denemarken-zeeforel-en-snoek
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