
Visverslag van 11-04 t/m 18-04-2014 Hellesoy 

We zijn een gezelschap van acht collega’s uit 

de provincie Groningen,  per jaar soms 

wisselend van samenstelling. Vanaf 2000 elk 

jaar naar Noorwegen, begonnen in Sandbrygja 

(Masfjordnes), Hitra, Stavang,  Tregde, 

Lyngdal en een paar jaar Bjorne Vag 

(Farsund). Vorig jaar een keer Noorwegen 

overgeslagen en met vier man naar Langeland 

(Denemarken) geweest. Langeland via Cordes 

Travel. Is ons prima bevallen op een paar 

stormdagen na. Maar dan kan je op Langeland nog leuk strandvissen. 

Dit jaar een week Hellesoy geboekt bij Cordes Travel van 11-04 t/m 18-04. Dit jaar niet 

met acht, maar met zes mannen gegaan. Het gezelschap bestond uit Bert, Jan, Chris, Bart, 

Wout en ikzelf, Leen. 

Donderdag 10 april, omstreeks 07.30 uur vertrokken uit Winschoten. Een hele relaxte rit 

gehad naar Hirtshals. Voor de Elbetunnel een kwartiertje langzaam rijden, verder geen 

oponthoud.  Omstreeks 19.00 uur aangekomen bij de terminal van de Fjordline  in 

Hirtshals en om 21.30 uur afgevaren met MS Bergensfjord richting Stavanger.  

 De Bergensfjord is een veerboot gebouwd in 2011, super de luxe. 

Na de nodige slaapdrankjes in de kooi gegaan. Heerlijk geslapen, 

alleen Bert bezorgde Bart een doodschrik. Bert sliep boven Leen 

en Bart aan de andere kant in het onder bed. Bert klom midden in 

de nacht na een toiletbezoek op het trapje naar zijn kooi. Edoch 

het trapje zat niet goed en Bert lazerde met trap en al op Bart. Leen had waarschijnlijk 

genoeg slaapdrank want die had niets vernomen.  

Vrijdag 11 april, heerlijk uitgeslapen en omstreeks 13.15 uur aangekomen in Bergen. De 

douane had voor ons geen belangstelling (gelukkig want we hadden wel iets te veel bier 

bij ons)en na een uur aangekomen in Hellesoy.  

We werden ontvangen door de vrouw van 

beheerder Peter. Nadat wij onze spullen hadden 

uitgepakt en we instructie van Peters’ zoon 

Marcel over de boten hadden gehad, omstreeks 

16.00 uur het water op en gevist tot 19.30 uur. 

Veel koolvis, enkele gullen en pollakken, wat 

schelvis en wijting en steenbolk. 

Zaterdag 12 april, regen en veel wind, dus 

wachten op beter weer. In de namiddag nog 

gevist, niet te ver weg. De vangst was niet spectaculair, wat klein spul. 



Zondag 13 april, nog behoorlijk veel wind en een enkele bui. Bert, Jan en Leen vingen 

niet veel, maar wel mooie pollakken en een koolvis van 83 cm, een roodbaarsje, een paar 

wijtinkjes en schelvisjes.  

Maandag 14 april, harde noorden wind, te hard om uit varen. Bart en Wout hebben nog 

wat vanaf de steiger gevist, maar dat leverde niet veel op, 1 koolvisje. Verder wat 

gewandeld en geklaverjast. 

Dinsdag 15 april, mooi zonnig weer, afnemende wind. Redelijk op tijd het water op en 

direct doorgestoomd naar open zee. Er stond een enorme deining waardoor je de andere 

boot soms boven je zag en even later zag je de boot geheel verdwijnen om na  een poosje 

weer zichtbaar te worden. Er werd wel gevangen, koolvis, gul en pollak.  

 

 Na een poosje toch maar wat beschutting gezocht, want Chris werd zeeziek. Na wat 

zoeken vonden Bert, Jan en Leen een stek bij het einde  van een landtong. Voor deze 

landtong liggen diverse rotseilandjes waar het water van open zee op dendert.  Aan de 

luwzijde hiervan leuk kunnen vissen. We driftten van 50m-70m naar 120 m, een mooie 

steile wand. Dit leverde grote pollakken, gullen en koolvissen op. Elke track was raak. Op 

het moment dat het dood tij werd, was de visserij ook gebeurd.   

Woensdag 16 april, helaas weer harde zzw-wind en zwaar 

bewolkt.  Het was niet mogelijk om te vissen, dus Bert, 

Bart, Jan en Wout een tripje naar Bergen en Chris en Leen 

bleven bij het huisje. Wat jammer toch! 

Donderdag 17 april, weer veel wind en regen. Alvast wat 

opruimen en spullen inpakken. In de loop van de morgen 

kwam Peter langs en zei dat de wind en de regen rond de 

middag af zouden  nemen. Omstreeks 12.00 uur de pakken aan en 

de hengels mee, in de boten en het water op. Gevist midden op het 

water recht voor Hellesoy Rorby. Heel diep maar geen beet. 

Hierna toch weer verkast naar de stek van dinsdag.  En wederom 

elke track raak met mooie pollakken, gullen en natuurlijk koolvis. 

Naarmate de middag vorderde werd het weer steeds beter. Helaas 

moesten we op tijd weer terug, want vrijdag vertrokken we weer 

richting Groningen en er was nog het een en ander op te ruimen. 



Vrijdag 18 april, alles opgeruimd en de aanhanger ingeladen en omstreeks 11.00 uur 

vertrokken richting Bergen. Omstreeks 13.15 uur ingescheept op MS Stavangerfjord 

(zelfde boot als de Bergen, bouwjaar 2013). We verlieten Noorwegen met schitterend 

weer en de voorspelling was dat het de komende week mooi weer zou blijven.  Wij 

hadden dus gewoon domme pech. Maar kort samengevat is Hellesoy een geweldige 

locatie, mooie huizen, prima ruime en zuinige boten, goede begeleiding en service van 

Peter en zijn familie. Het enige wat grotendeels ontbrak was het juiste visweer. De 

terugweg weg heel relaxt afgelegd, geen oponthoud. Hellesoy ziet ons zeker nog een 

keer, hopelijk dan met goed weer. 

 

Bert, Bart, Jan, Chris, Wout en Leen 


