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Zeevissen in Noorwegen 
Programma 

• Introductie 

• Waarom Noorwegen? 

• Korte introductie van het land 

• Voorbereiding van de visreis 

• Van Zuid naar Noord, locatiekeuze 

• Het vissen zelf: 

– REGIO 

– SEIZOEN 

– VISSOORT 

– TECHNIEK EN MATERIALEN 
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Introductie – Joris Nieuwenhoff 

• Roofvissen; vnl op zee 

• Internationaal georiënteerd 

• Afwisselend / uitdagend 

• Actieve visser 

• ‘Het complete avontuur’ 

• Veelal ‘zakelijk’ voor Visreis.nl 
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Waarom Noorwegen? 

• Prachtige en indrukwekkende natuur 

• Servicegerichte bevolking 

• Makkelijk bereisbaar 

• Enorme diversiteit in visserij; 

– Van kleinere vis tot mega heilbot, kabeljauw en koolvis 

• Vissen mogelijk in elke “opstelling”;  

– Gezin / weekend / week / fun / semi-professioneel 

• Zowel vanaf de kant als vanuit de boot 

 

Kortom: Altijd een topbestemming mits je je goed voorbereidt! 
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Noorwegen in het kort 
• Enorm land qua lengte (Noord - zuid = ong 2450 km) 

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

• Wanneer in het jaar en waar? 

• Ervaring met het vissen? 

• Ervaring met varen? Veiligheid en vaarbewijs! 

• Veel vangen of groot vangen? 

• Budget? 

• Auto/boot of vliegtuig? 

• Zelf regelen of georganiseerd? 

 

Een vistrip naar Noorwegen? 
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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) 
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Zuid 

• Natuur is lieflijker 

• Biedt de meeste diversiteit qua vissoorten 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 

• Veelal voordeliger 
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Midden 

• Natuur is sprekender, meer rotsen en minder groen 

• Biedt iets minder diversiteit qua soorten en visserij (nog steeds 

veel) 

• 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 



Almelosche Hengelaarsvereniging “Vischlust” 

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 
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Zuid – Midden – Noord Algemeen 

• Hoe hoger in Noorwegen des te: 

– ruiger de natuur 

– extremer de weersomstandigheden 

– zwaarder de materialen 

– minder vissoorten 

– minder bijvangst en gerichter je vist 

– hoger de prijs 

– groter de vis 
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Vissoorten,  

materialen en 

technieken 
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Algemeen 
• Visserij is (bijna) altijd driftend vanuit de boot 

• Vanaf de kant – langere hengels ivm werpen 

• Vanaf de boot – kortere hengels ivm  

• Start je dag met aasvis vangen 

• Plan je visdag! Eb en vloed 
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Techniek pollak 
• Veelal bij rotsen / stroming 

• Pilker, lepel, spinner, shad (niet te groot) 

• 20 – 40 gram werphengel 

• Mono / fluo carbon onderlijn 0,3 – 0,5 mm 
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Techniek koolvis 
• Veelal in scholen of onder scholen aasvis 

• (Speed) jiggen (enkele haak) 

• (Grote) shad, pilker, bottom ship, gummi mak, takel 

• 50 – 150 gram werphengel tot 2.4 meter 

• Mono / fluo carbon onderlijn 0,5 - 1 mm 

• In stroming of op open zee 100 - 150 meter  
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Techniek roodbaars 
• Diepte en drop off! 

• Voor grote roodbaars vroeger in het seizoen op 100 - 200 meter 

• Hoe noordelijker hoe groter 

• Gewicht met 2 a 3 enkele haken met stukken vis 

• Grote exemplaren,  pilker met vis 

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

• Diepte / geulen  

• Voor grote leng vroeg in het seizoen op 100 tot 2000 

meter van Bergen tot Leka. 

• Running boom met gewicht met 1 wapperlijn en enkele 

haak met halve makreel / hele haring 

• Nadeel: niet terug te zetten 

• Groot: 10 – 30 lbs boothengel, molen of reel, 15 kilo + 

dyneema, onderlijn 1 mm nylon / fluo carbon 
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Techniek kabeljauw  

• Zo snel mogelijk? Bottom ship of pilker 

Eventueel nog een gummi mak als bijvanger 

• Zo groot mogelijk? Groot kunstaas of levend aas 

• Vis op structuren en niet per se op fishfinder 

• Snel: 100 – 200 gram pilkhengel, molen, 10 kilo+ dyneema, 

onderlijn 0,7 mm nylon / fluo carbon 

• Groot: 15 – 30 lbs boothengel, molen of reel, 20 kilo + 

dyneema, onderlijn 1 mm nylon / fluo carbon 
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Techniek zeewolf 

• Hoofdzakelijk begin van het seizoen met koud water 

• Aflopende dieptes 20 tot 30 naar 40 en 50 meter later in het 
seizoen, stenen ondergrond met mosselen 

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

• ‘Stuiteren’ 

• 100 – 200 gram pilkhengel 

• Stok voor tanden! 

• Gevlekte zeewolf is mazzel 
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Techniek heilbot 

• Verschillende opties 

• Levend aas op takel (dobber / lood) 

• Werpend met shads 

• Grote shads driftend in onderste waterkolom 

• Trollen met grote shad of grote plug 

• Kijk ook eens de DVD ‘Halibut Queen’ 

• Van 1 uur voor tot 1 uur na eb of vloed 

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

• Plateaus (met drop offs) en lange driften 
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Complete set materiaal  

• Werphengel 20-50, 50-100, 100-200 gram 

• Boothengel 10-20 en 20-30 lbs  

• Onderlijnen 0,3 tm 1 mm 

• Jigs, pilkers, shads, dead bait rigs / takel 

• Paternosters platvis en aasvis 

• Running boom, havfiskeboom 

• Losse haken, gummi maks 



Drie belangrijke factoren om je visdag voor te bereiden: 

 

1. Getijde 

2. Weer 

3. Locatie / stekken 

 

Getijde is bepalend voor de type visserij 

 

Stroming – kunstaas 

Geen stroming – natuurlijk aas 
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GETIJDEN IN NOORWEGEN 

HTTP://KARTVERKET.NO/EN/SEHAVNIVA/ 
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http://kartverket.no/en/sehavniva/


WEERSVOORSPELLINGEN WWW.YR.NO 
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http://www.yr.no/


WWW.KART.KVASIR.NO KLIK OP ‘SJOKART’ 
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http://www.kart.kvasir.no/
http://www.kart.kvasir.no/


HEILBOT 
 

HEILBOT MINIMUM 80 CM EN MAXIMUM 120 CM 

 

GROTERE VISSEN BUITEN DE BOOT 

HOUDEN EN FOTOGRAFEREN  
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KLEDING 
 

• MUTS, SJAAL, WANTEN / VISHANDSCHOENEN 

• (THERMO)KLEDING IN DUNNE LAGEN OPBOUWEN 

• WATERDICHTE JAS EN BROEK 

• WATERDICHTE LAARZEN / SCHOENEN MET RUBBER 

ZOLEN 

• CAP, ZONNEBRIL 

• DROOGRUIMTE ! 
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GRENSBEPALINGEN 
 

- IEDERE DEELNEMER VANAF 18 JAAR MAG: 

 1 LITER STERKE DRANK EN 1,5 LITER BIER OF   

 2 LITER BIER EN 3 LITER WIJN (TOT 22 %) OF  

 5 LITER BIER INVOEREN.  

 

- PER PERSOON VANAF 18 JAAR 200 SIGARETTEN OF 250 GRAMTABAK.  

- VANAF 13 JAAR 10 KILO VLEES / KAAS EN ANDERE ETENSWAREN 

 

- VERBODEN IN TE VOEREN ZIJN AARDAPPELEN, PLANTEN, DELEN VAN 

  PLANTEN, DRUGS, WAPENS, ETC. 

- ALLE INVOER IS OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. 

- OFFICIEEL MAG MAXIMAAL15 KILOVISFILET PER PERSOON WORDEN MEE 

  GENOMEN UIT NOORWEGEN!!! 
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Tips 

• Denk op voorhand na of je vis wilt meenemen 

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

• Altijd je mobiel mee! Plus nummer eigenaar. Beter dan 

marifoon! 

• Fileren: schoonspoelen met zeewater, direct in vriesbox 

• Alcohol  op de boot is geen goed idee! 
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