buitenland

Zweedse verrassing
Dit voorjaar hadden Dietmar en Carmen Isaiasch opnieuw Zweden in de agenda staan.
De reis ging ditmaal naar het noordelijk deel van dit prachtige waterrijke en roofvisrijke
land. In de minder door sportvissers bezochte provincie Hälsingland beleefden ze vervolgens
een verrassende week met lekker veel vangsten. Een exclusief verslag.

H

]et was weer eens zo ver:
april en mei kwamen
eraan en dat betekent voor
Nederlandse roofvissers een stille
maand met weinig roofvis. Om niet
uit vorm te raken zetten we in deze
twee maanden geregeld Scandinavië
op onze lijst van bestemmingen. Ditmaal werd het wat je noemt een lastminute. We koppelden de boot aan,
pakten de hond onder de arm en wat
hengels en kunstaas en weg waren we
richting Kiel. De nachtelijke Color
Line veerboot bracht ons comfortabel naar Oslo. We konden ons tijdens
de reis heerlijk ontspannen, met
volop ruimte en vertier aan boord, en
dat was wel prettig met nog een lange
rit naar Zweden voor de boeg.
In de afgelopen twintig jaar hebben we het land van Ikea, Abba en
Volvo en al vele malen bezocht. In die
gevallen betrof dat telkens de meren
en rivieren van de zuidelijke provincies. Nu pakten we het anders aan
en richtten het vizier noordwaarts.
Hälsingland is als provincie niet zo

bekend bij laaglandse roofvissers
want het heeft met zijn 80% oppervlak aan bossen verhoudingsgewijs
minder viswater. Dat bosareaal maakt
dat je sowieso op wat autokilometers moet rekenen om er wegwijs te

raken. Maar ken je er eenmaal de
weg, dan ligt er een enorm potentieel
aan weinig bevist water voor je open,
waar de woorden ‘overbevissing’ of
‘dressuur’ onbekend zijn. Daarover
zo meer.

Chartreuse en groen waren top. De beste shads van de reis:
Fork Tail 18 cm, Salt Shaker 5 inch, Tiddler Fast en Zander Pro.

Een nieuw water met nieuwe ontdekkingen stond op de agenda.
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Opgeladen

Ferry Kiel-Oslo
Het is weer eens wat anders: reizen naar Zweden, maar dan op een uiterst comfortabele manier via Noorwegen. Met de Color Line ferry kun je in 20 uur naar
Oslo varen en onderweg uitrusten van de autokilometers. De boten vertrekken
om 14.00 uur en komen de volgende ochtend om 10.00 uur aan in Oslo. Dan
heb je in ieder geval een goede nachtrust kunnen meepikken. Daarna staan je
nog zo’n zeven uur autorijden (met trailer en boot) te wachten naar het Bergviken meer. Uiteraard kun je ook sneller naar Zweden reizen en via andere routes
of veerboten.
Voor meer informatie over de ‘Noorwegenroute’: www.colorlineferries.nl

Trondheim
Östersund

Bollnäs
Bergviken
Bergen
Oslo
Stockholm

Kristiansand

Hirtshals

Kiel

530 km
Bremen

Hamburg

Utrecht

Nadat de veerboot ’s morgens in Oslo
was aangekomen, reden we vandaar
richting Zweedse grens en onze eindbestemming Bollnäs, een uurtje of
zeven kachelen met een trailer achter de auto over provinciale wegen
van west naar oost. Maar we waren
tenslotte op vakantie en hadden de
tijd. Gelukkig valt er dan voldoende
te zien onderweg in dat mooie land
en zijn prachtige natuur, bossen en
meren. Geen moment hebben we
ons verveeld, tot het einddoel ‘Flottarvillan’ aan het Bergviken meer.
Dat huis was wel even een verrassing.
Het telde zes slaapkamers, twee grote
badkamers, een reusachtige keuken
en woonkamer. Ondanks die grote
keuken kon je natuurlijk ook buiten
de deur terecht voor een bijzondere
maaltijd; dat deden we bij Erik & Billan in het nabijgelegen Kungsholmen,
waar je bij een fantastisch uitzicht op
het meer kon dineren. Kortom; een
perfecte locatie.
De boot kon op een veilige plek
worden ondergebracht en dat was
een geruststellend gevoel, want soms
maak je dat anders mee. De steiger
ligt direct achter het huis en er is
stroomvoorziening gemaakt, zodat
je elektromotor en fishfinder elke
avond opgeladen worden. Plaats
genoeg aan de steiger voor twee
boten, want bij de verhuurder kun je
ook een boot huren als het nodig is.
De Bergviken is een van de grootste
meren in de provincie Hälsingland.
Dit meer krijgt zijn watertoevoer net
als de kleinere meren rondom van
de rivier Ljusnan. Deze rivier diende
voeger vooral
als transportweg

voor de houtindustrie. Tegenwoordig
is hij helaas nogal verdeeld door
diverse stuwen. Zo’n stuw ligt ook
aan het Bergviken meer en daar kun
je tevens een helling aantreffen om
de boot gratis te traileren, op zo’n 5
minuten rijden van het huis.

Ondieptes
In het huis hangt een grote waterkaart van het meer, die je zeker moet
bekijken, want die biedt belangrijke
informatie. Zweden ligt bezaaid met
grote meren die allemaal grote vissen
kunnen opleveren, maar het is niet
altijd eenvoudig om ze te vinden. Met
een goede waterkaart echter ontdek
je al snel wat mogelijke hotspots.
De Bergviken heeft een gemiddelde
diepte van 20 meter met uitschieters
naar 50 meter. Dit zou bij veel meren
tot een taaie visdag kunnen leiden,
maar de Bergviken kent gelukkig veel
variatie waaronder fraaie ondieptes
rond het eiland Storön, dat je vanuit
je woonkamer ziet liggen. Verder is
er een visrijk deel waar de rivier het
meer instroomt. Als het wat meer
geregend heeft en de rivier meer
stroming in de Bergviken veroorzaakt, trekt met name dat deel steeds
meer vis aan. Die monding ligt in
de buurt van het huis en dat droeg
er toe bij dat ik nog nooit zo weinig
heb hoeven tanken tijdens een weekje
vissen. Ver hoefde je niet te varen!
Tussen die monding van de rivier
en het eilandje Käringholmen kun
je mooie driften maken en verticaal
vissend snoekbaars vangen in de
gaten van tussen de vijf en acht meter

De eerste verrassing: een kanjer van een huis aan het prachtige meer.
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Met een goede waterkaart
echter ontdek je al snel wat
mogelijke hotspots
diep. Met jerkbaits en shads vingen
we plenty snoek in de oeverzone;
meestal de wat kleinere kleinere
exemplaren, maar hier kon je ook al
grotere vissen treffen. Bij de meeste
meren is dat anders; daar vang je na
de paaitijd tot in de zomer en herfst
alleen nog de snoek tot 60 cm in de
oeverzone. De grotere vissen tref je
meestal op het open water buiten
die zone. Ook op de Bergviken trekt
een deel van de grote vis het wijd op,
maar het instromende rivierwater
houdt heel wat grote vis in de buurt
van die bron. Voedselbron welteverstaan, want waar de kleine vis in
grote aantallen zwemt, daar ligt de
grote roofvis ook graag in de buurt.
Over voedsel gesproken: wie naast
kunstaas ook eens wat doodaas wil
inzetten, kan hier eenvoudig en succesvol met een telescoophengeltje
op de steiger op blankvoorn, alver of
ruisvoorn vissen.

Wind
Terug naar het open water: wie met
kunstaas slepend wat grote snoek wil
vangen, moet het zoeken in de buurt

De gevaarlijke bodem, met veel aasvissen!



Vanuit het kleine haventje aan het huis is het niet ver
naar de stekken.

Snoek in vele gedaantes, vormen en lengtes;
deze was 105 cm, trollend gevangen.
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Op de ondiepere plateaus heb je met grote
swimbaits zoals Castaics of Replicants,
of met XL-pluggen als de Grandma en Jake
de grootste kansen
van de weinige plateaus. De beste
plateaus waren de Lillgrundet en Bollotgrund en die bij Lillön en Lökstenen. Op deze plekken gaat de diepte
van 30 meter ineens snel naar vijf
tot acht meter. Deze stekken moet je
zeker in je gps vastzetten en zigzag
afvissen. Niet zelden komt de eerste
vis na enkele malen over dezelfde
stek te zijn gegaan. Elke dag moet
je het weer even uitvinden. Jagen ze
op de platen achter de baars aan, of
liggen ze achter de randen boven de
taluds om later de platen te bejagen?
Hier heb je met grote swimbaits zoals
Castaics of Replicants, of met XLpluggen als de Grandma en Jake de
grootste kansen. Eén ding is zeker;
deze ‘baarsplaten’ worden zelden
bevist omdat ze midden in het meer
liggen en ook geduld vergen om ze
goed af te vissen. Maar als je dat doet,
ligt succes onder handbereik.
Voor de lokale sportvissers is nog
altijd het eiland Storön een veelbezochte stek. Veel verder gaan de
meesten niet. ‘Gelukkig’ werden wij

door de sterke wind gedwongen het
wat dichter bij huis te zoeken, maar
de tijd dat de wind het toeliet wat
verderop te vissen, vingen we daar
enkele knappe vissen op de plateaus.
Het weer is sowieso vaak bepalend.
Ook nu weer. Niet alleen de wind,
maar ook de temperatuur. Wie verwacht nu dat het in Zweden in één
dag van 30 graden terugzakt naar
negen graden? En vervolgens dat
een ijzige oostenwind ons vijf dagen
in zijn greep hield? Vaak heeft dit
desastreuze gevolgen voor de vangsten, maar ondanks dit alles mochten
we na een week vissen absoluut niet
klagen. Zo vingen we alleen al binnen bereik van ons huis, in de bocht
van het meer – eigenlijk tussen het
zandstrand bij ons huis en rondom
restaurant Kungsholmen – al verticalend 290 snoekbaarzen tot 80 cm aan
toe. De gemiddelde lengte was vanaf
midden 50 tot begin 70 cm. Deze
vissen waren flink levendig en gaven
goed partij; pure fun!
Ook al leverde het trollen een paar

snoekbaarzen op, bij het slepen op
snoek visten we voornamelijk met
XL kunstaas. Dit bracht ons in het
genoemde deel van het meer een
grootste Esox van 105 cm in de boot.
Een half dozijn hard vechtende
negentigers konden we ook strikken,
en die zijn altijd goed voor de nodige
adrenaline.
Weer een ander specifiek deel van
het water lag nota bene vlakbij onze
steiger. Dit prooivisrijke gebied

Wat een meer, wat een vissen…
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herbergde niet alleen snoekbaars
en baars, maar ook een paar mooie
snoekdames, zoals Carmen op de
voorlaatste dag kon aantonen met
de vangst van een 120 cm grote vette
snoek. Deze pakte ons favoriete
snoekbaarsaasje van deze trip; een
18 cm lange Fork Tail in Lemon
Tiger uitvoering. Vanwege het bruinige veenwater hadden we vooral
chartreuse, geel, oranje, firetiger,
lime en lemon tiger kleurpatronen
bij ons.

Bezaaid
Je dient er rekening mee te houden
dat het waterdeel bij de monding
van de rivier en zeker ook voor het
huis bezaaid ligt met boomwortels
en veenhout. Je gaat hier geheid wat
kunstaas aan verliezen. Ook als je
goed oppast, verlies je toch vijf tot
tien aasjes op een dag. Maar wat wil
je? Dankzij die obstakels barst het
er ook van de roofvis! En ze knalden hierdoor ook met overgave op
onze shads. Om de verliezen wat
draaglijker te maken, hebben we
met zwaardere jigkoppen gevist. In
plaats van 15-grams loodkopjes bij
zes meter diepte, monteerden we 25
of 30 gram. Hierdoor stonden onze
lijnen absoluut recht naar beneden
en konden op we minder vastlopers
rekenen. Je kon zodoende directer
voelen of je contact met hout had en
reageren. Met een paar slingeromwentelingen van je molen of reel zat
je 30 tot 60 cm boven het hout te
vissen. Daarna probeerde je natuurlijk wel steeds bodemcontact te zoeken, maar dat is een normaal risico
dat je neemt en het is nodig voor je
kunstaasoriëntatie aangaande het
bodemverloop.
De shads hoefden niet veel actie te
krijgen. Zeker bij de vorkstaartshadjes kun je de hengel rustig stilhouden of slechts lichte bewegingen
meegeven, terwijl je met de schoepstaartshad wat meer actie kunt creëren. Vooral bij de vorkstaartjes kreeg
je keiharde knallen op je hengel bij
aanbeten. Je hoefde de shad niet per
se voor de bek van de rovers te hangen; ze kwamen hem heus wel halen,
ook al hing de shad een meter boven
de boomstronken.
Samenvattend en alles overziend,
kwamen we op een fantastische
week op nieuw Zweeds water uit,
waarbij we bijna maagdelijk vis

Informatie
Meer info over deze locatie:
Cordes Travel
www.cordestravel.nl
www.zeevisland.com
tel. 0031 - (0)493310103
tel. 0031 - (0)6-83948265
Zelfs de hond had een leuke vakantie!

water aantroffen. Met meer dan
300 snoekbaarzen, een serie mooie
baarzen en 24 snoeken, waaronder
enkele zeer fraaie exemplaren, was
dit een verrassende ervaring die
voor herhaling vatbaar is. Moeten
we nog vermelden dat we hier terug-

komen? Hmmm, laat ik dan volstaan
om ook namens Carmen dit te zeggen: één week was te
Dietmar Isaiasch

De grootste was weer eens voor Carmen!
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