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Vissen in Midden Zweden
“ Whoehoeoeoeoe...
That’s a… that’s a huge one! 
A 100 cm+, definitely! ” 

Dit zijn de klinkende woorden van onze visgids 
Lars. We zijn halverwege onze visweek en we 
zitten in een gammel houten roeibootje op een 
Zweeds riviertje te vissen. Ik achterin, Bert voor-
in en Lars in het midden. Bert is juist bezig met 
het drillen van een snoek. “Niet zo’n hele grote 
hoor” zegt hij nog.

bestelling?
Roofvis op

Ik film en daar is de kolk als de vis voor het eerst het oppervlak ranselt. 

Dan klinken die legendarische woorden van Lars. Ondanks dat het niet 

mijn vis is, zal ook ik die woorden niet snel vergeten. Uiteindelijk vangt 

Bert zijn eerste metersnoek en zet hij z’n nieuwe PR op 103 cm en 10 

vette kilo’s. Een verslag met foto’s heb je in ons vorige nummer al in 

“Grootformaat” gelezen. Dat onze trip een succes is geworden mag dui-

delijk zijn. In dit artikel neem ik je mee naar Midden Zweden. Een fantas-

tisch gebied waar je beslist eens heen zou moeten gaan!

Ik sprak met de mannen van Fishing Sweden en die vroegen mij enkele 

zaken, om te bepalen welke bestemming voor mij goed zou zijn om heen 

te gaan. “Wat wil je gaan vangen”? Allemachtig, wat wil ik gaan vangen? 

Ik ben al blij als ik vis en vooral mooie vis vang, kan het op bestelling 
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ofzo? Dat laatste is natuurlijk niet zo, maar het komt, als ik onze trip 

achteraf bekijk, toch wel akelig dicht bij de waarheid. Ik neem wat dingen 

met de heren door, zoals mijn favoriete vis technieken en de soort. We 

willen ons het liefste op snoek richten, maar we zijn niet vies van dikke 

baarzen en dito snoekbaarzen natuurlijk. 

Voorbereiden

Voorbereiding is 90% van het succes. Ik laat de Google maps en kaarten 

zoekerij op internet graag aan Bert over. Zelf neem ik contact op met 

Ronald Cassee, inmiddels redactielid van ons magazine en Zweden ken-

ner pur sang met ruim 25 jaar ervaring. Hij heeft goede ideeën en waar-

devolle tips. Zo bepalen we een tijdstip: eind mei. Aangezien we naar 

midden Zweden gaan moet je niet te vroeg zijn, anders ligt er nog ijs en 

sneeuw. Dat werkt niet lekker voor de vangsten. Op basis van de vragen 

en antwoorden bepalen we met Fishing Sweden onze locaties aan het 

Storsjön meer bij Arsunda en als tweede helft het meer Zuid Dellen. In 

het eerste meer gaan we voor de snoekbaars en in het tweede voor de 

snoek. Toch op bestelling dus? We zullen zien… Nadat we de locaties 

weten wordt het tijd om de dieptes en interessante plekken te bestude-

ren. Weliswaar heb ik voor elke dag een lokale visgids geregeld, 

maar niets is zeker, het is en blijft vissen. Het is een lange winter 

geweest en een koud voorjaar tot nu toe. Ik neem toch nog maar 

even contact op met de ‘locals’ en hoor dat daar nog ruim 70 cm 

ijs ligt. En dat op een uitgestrekt meer waar het diep is en best wat 

wind kan staan. Mmmmm… Gaan we niet te vroeg, kunnen we het 

nog verzetten? Als oppeppertje krijg ik van onze aanstaande gids Mikael 

vast wat foto’s van pas gevangen vissen, van het ijsvissen op Storsjön. 

Die geven de burger moed. Ze zitten er dus wel, want snoekbaarzen van 

boven de 7 kilo lijkt me wel wat. Voor dat snoekbaarzen in de eerste helft 

van de week nemen we verticaal- en dropshot spul mee. Ook natuurlijk 

het nodige grote plug - en shad werk voor de snoek, want die zitten ook 

in Storsjön. Voor South Dellen is het snoek wat de klok slaat en daar 

concentreren we ons op met groot kunstaas. We vertrekken tenslotte op 

zondag 19 mei en komen op de seizoensopening op zaterdag 25 mei 

weer terug in Nederland. Het is 1500 km rijden en mede daarom gaan 

we vliegen. Bij aankomst op de luchthaven staat de huurauto bij Herz 

gereed en kan de tocht naar Arsunda beginnen. 

Storsjön

Arsunda ligt een klein eindje van de snelweg die vanaf Stockholm naar 

het noorden voert. Het is vanaf de luchthaven een goeie anderhalf uur 

rijden, dus dat is prima te doen. We komen aan net na vieren en tot onze 

verbazing staat onze gids Lars al op ons te wachten. Even begroeten, 

de laatste verhalen uitwisselen en dan zegt Lars: “Gaan jullie zo mee het 

water op?” Man, we zijn net aangekomen, ik dacht dat we pas morgen 

zouden gaan vissen. Nee, hier in Zweden blijft het lekker lang licht, dus 

we gaan nog effe. Snel de spullen in het huisje, omkleden, hengels erbij 

en drie kwartier na aankomst stappen we in de mooie Tracker boot van 

Lars. We gaan nog even een uurtje of twee, drie vissen. Verticalen staat 

op het programma. Snoekbaars is in Storsjön het hoofddoel, want er 

zitten hier onwaarschijnlijk grote exemplaren. Ik heb me laten vertellen 

dat dit meer één van de beste zo niet het beste snoekbaars water van 

Zweden is. Nog niet eens zozeer qua aantallen, maar wel zeker qua 

formaten. Wat is dat toch met Zweedse wateren. In ons land hebben 

we toch ook veel en prima viswater? Waarom lijkt het dan in Zweden 

zoveel beter? Is dat alleen omdat het gras bij de buurman altijd groener 

is? Tuurlijk, voor een deel zeker wel, maar toch… In Zweden is veel min-

der visserij druk. Zowel van beroep als sport. In heel veel meren is zelfs 

geen visserij met netten toegestaan of alleen op heel beperkte schaal en 

op aangewezen locaties. Zo ook in Storsjön. Vissen die de 9 kilo grens 

passeren worden hier met regelmaat gevangen. Nee, natuurlijk niet elke 

week, maar ik heb teveel foto’s van dikke vissen gezien om ernstige twij-

fels te hebben. We hebben dus goeie hoop. Maar goed, terug naar het 

meer. De zon is al aardig gezakt, we verticalen met shads en ik besluit 

om er een spiering aan te prutsen. Blijkbaar moet het dat zijn vanavond, 

want kort erna beukt er iets op mijn hengel. Ik heb een mooie dril met 

enkele runs door de slip. Mooie sport op mijn verticaal stok. Na enige tijd 

Zweden is het grootste land van Scandinavië; het is 11 keer zo 

groot als Nederland en 15 keer zo groot als België.

De middelste provincies van 

Zweden heten samen Svealand, 

of Midden-Zweden. Schitterende 

meren, uitgestrekte dennenbos-

sen, bergen, wouden en de 

typische rode houten huisjes 

(stuga’s) kenmerken dit deel van 

het land. 

Het land is bezaaid met meren, 

van klein tot heel groot en in 

totaal zijn het er circa 96.000! 

Wij bevissen dit keer de meren 

Storsjön vlakbij het plaatsje 

Årsunda en Zuid Dellen, circa 

200 kilometer noordelijker.

Zuid Dellen

Storsjön

ZWEDEN

Tekst Ingmar Boersma
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De BBQ plaats aan het stand

recht voor ons huisje.

Bert ving in de avond werpend 

deze fraaie 87 cm snoek

Even wachten op de steiger voordat 

Lars met de boot komt.

Lars kan goed vissen en goed 

barbecuen!

Een van de 3 ondiepere meren in de 

buurt; zat mogelijkheden voor casten.

Gelijk naar aankomst gaan we 

nog even vissen. Die avond 

vangen we slechts één vis, een 

snoekbaars. Dit was ook gelijk 

de grootste snoekbaars van de 

hele visweek.
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komt de vis boven en ik vang de enige vis van die avond. Maar wel een 

toffe. Achteraf zelfs de grootste snoekbaars van onze visweek, maar dat 

weten we dan nog niet. Het begint dus al goed en vol goeie moed varen 

we iets na achten terug naar de steiger. Lars maakt op één van de aan-

gelegde plaatsen op de bbq een heerlijk maal voor ons klaar met eland 

vlees en heerlijke aardappeltjes. Een prachtige ondergaande zon, wat wil 

je nog meer. Wat kan het leven mooi zijn!

Ontwikkelingshulp

De volgende dag vissen we met Mikael die in de buurt een hengelsport-

zaak heeft. Hij neemt ons mee met zijn boot en we beginnen te trollen op 

snoek. Dat schiet niet op en na enkele uren schakelen we over op snoek-

baars. Da’s beter, want op diverse stekken plukken we mooie vissen van 

de bodem. Wederom verticalend. Dan blijkt ook dat de lokale vissers 

weliswaar prima weten hoe ze moeten vissen, maar dan vooral op hun 

eigen manier. Dropshotten? Nou, daar hebben ze nog niet zoveel kaas 

van gegeten. Ik moet Mikael zelfs de dropshot knoop voordoen en even 

later gaat mijn dropshot montage richting bodem. Ook dit werkt, want 

wederom komen snoekbaarzen van mooi formaat in de boot. Prachtig 

donker getekende vissen en aan licht spul zoals wij dat bij ons hebben, 

geweldige sport. We hebben ook nog eens schitterend zonnig weer, dus 

wat wil je nog meer. Tussen de middag stoppen we even voor de lunch 

en varen we naar een eilandje in het meer. Ook hier is een BBQ plaats 

waar we gebruik van maken en tot mijn stomme verbazing blijkt hier ook 

een hutje te staan waarin notabene een vrij toegankelijk Wifi netwerk 

beschikbaar is. Ja, in Zweden is de standaard hoog. Hoeveel vissen we 

vandaag uiteindelijk vangen, weet ik niet meer. Het zijn er zeker vele tien-

tallen, maar wat doet het ertoe hoeveel precies? We hebben een topdag 

en niet alleen maar vanwege de vangsten!

Snoek op Storsjön

Het is inmiddels dinsdag en vandaag vissen we met Dennis. Met hem 

gaan we naar de andere kant van het meer, onder de brug door. Hier is 

het ondieper en er zijn meer eilandjes en baaien. We gaan proberen om 

snoek te vangen. En eh… Dat blijkt nog niet zo mee te zitten. Na een 

uurtje of twee krijg ik de eerste vis op mijn Bulldawg, een snoekje van 

een centimeter of 60. In elk geval zijn we van de nul af. We blijven in die 

buurt rond varen en ik denk na een uurtje of twee wederom een aanbeet. 

“Deze is wel zwaarder dan de vorige, maar geen topper nog hoor.” Ik ben 

niet helemaal wakker denk ik, want er komt wel degelijk een mooie vis 

boven. Het is een mooie snoek, wel mager trouwens, dus vandaar dat ze 

niet zo zwaar aanvoelde. Maar de vis brengt wel exact een meter op het 

lint. Jieieieiehhhaaaaaa!!! De eerste Zweedse metersnoek van deze trip is 

een feit. Geweldig. Zou dat spreekwoord van die schapen over de dam 

nu ook hier gelden? Nou, dat geldt wel degelijk, echter niet meer voor 

Storsjön, want die dag laten de snoeken het hierbij. En dat ondanks dat 

de stekken voor snoek er hier veelbelovend uit zien, dat de dieptes zeer 

aantrekkelijk zijn en dat ook de gestegen watertemperatuur prima lijkt. 

Bert’s nieuwe PR

Nee, ik ga niet opnieuw dat verhaal vertellen. Maar wel even wat 

achtergrond, is nuttig om te weten. Het is inmiddels woensdag en 

vanmiddag zullen we verkassen naar onze nieuwe locatie. Maar de 

ochtend zullen we nog vissend door brengen. Vandaag regent het 

zowaar en er staat ook een lekker briesje. En dat nu is een probleem 

op Storsjön. Het is een fantastisch meer om te vissen, maar door zijn 

grootte wel behoorlijk wind gevoelig. Een krachtje vier dwingt je al om ge-

richt bepaalde stekken te kiezen en anderen te laten liggen, maar vanaf 

krachtje 5 wordt met name verticaal vissen op snoekbaars een lastige 

klus. En dat snoekbaarsvissen is nu juist waar je hier vooral voor komt. 

Jammer dus en iets om rekening mee te houden. Aan de andere kant, 

Zweden heeft zo veel water dat er in de buurt altijd wel een alternatieve 

stek te vinden is. Zo’n alternatief vinden we vanochtend dus ook samen 

met Lars, die ons meeneemt naar zijn “geheime riviertje”. Nee, hij wil niet 

zeggen waar het precies is. Beetje jammer, maar ik respecteer het wel. 

Vissers zijn allemaal hetzelfde… Wij ook dus… Die middag rijden we nog 

eens een kleine 200 kilometer en komen we aan bij het prachtige South 

Dellen.

Maagdelijk water

Dellen is een in tweeën gedeeld meer, 

verbonden door een kanaal. Hierdoor 

ontstaan Noord- en Zuid Dellen. Wij vis-

sen op Zuid Dellen waar snoek, baars 

en forel zit. Er vist hier vrijwel niemand 

en als er gevist wordt, dan is het op fo-

rel. Snoekvissen doen ze hier niet in de 

buurt, dus je kunt gerust over maagde-

lijk water spreken. Maar, eerlijk is eerlijk, 

snoek en dan vooral grote snoek kun je 

in Nederland uitstekend vangen. Ik kan 

zelfs, als ik heel eerlijk naar de cijfers kijk, niet eens een land noemen 

waar je grotere snoeken met een redelijke kans op succes beter kunt 

vangen dan in Nederland! Waarom vissen mensen dan in Zweden, Noor-

wegen, Ierland of Canada op snoek? Zeg het maar. Sowieso de aantal-

len. Die zijn als je een beetje geluk hebt in Zweden en zeker in Canada 

toch echt wel hoger. Maar het formaat… Maar gaat het bij vissen niet óók 

nog om andere dingen dan alleen vangen? Voor mij wel in ieder geval. 

Omgeving, rust, ruimte, stilte; zaken waar wij in ons land wel degelijk 

minder van hebben dan dat je bijvoorbeeld in Zweden hebt. We zitten 

op Zuid Dellen en dat is werkelijk schitterend gelegen. Het is een diep 

meer met ook wat baaien en eilandjes, maar dit is vooral een meer voor 

trollen met groot kunstaas. Prima wat mij betreft, want daar had ik ook 

om gevraagd. Bovendien; voor de liefhebbers van kleiner water, meer 

ondieptes, eilandjes en baaien zijn er drie andere meren op maximaal 

10 minuten rijden. Als we de volgende ochtend vertrekken is het nog 

behoorlijk fris. Er hangt mist over het water en de watertemperatuur is 

roofvis op bestelling? vissen in Midden Zweden

      We verbazen ons 
hier wel een beetje over 

de manier van vissen. 
Als we het over “ontwik-

kelingshulp” hebben, 
dan geldt dat begrip 

         hier beslist ook 
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een stuk lager dan in Storsjön. Was het water daar rond 12 graden, hier 

starten we met hooguit 8 graden. Dat loopt wel op en de volgende dag 

met zonnig weer wordt het ook een krappe 12, maar toch. Je ziet gelijk 

het verschil. Dellen is een diep en helder water. Er zit onvoorstelbaar 

veel snoek en het valt me op dat je hier blijkbaar, net als in Storsjön, per 

water of watergedeelte aardig kunt bepalen wat voor vis er wel en niet 

gevangen kan worden. 

Trollen met succes

We verbazen ons hier wel een beetje over de manier van vissen. Als we 

het over “ontwikkelingshulp” hebben, dan geldt dat begrip hier beslist 

ook, althans gezien vanuit onze Hollandse visserij. We trollen met acht 

hengels tegelijk, waarvan er twee in downriggers geplaatst zijn. Oké, dat 

is nog één ding, maar al snel komen we, als de eerste snoek gehaakt 

wordt, tot een andere conclusie die ons niet zo bevalt. Omdat het bin-

nendraaien en weer uitzetten van acht hengels nogal wat tijd kost, gaat 

Johnny niet van het gas als we een snoek haken. Op trolsnelheid door 

tuffen terwijl je staat te drillen geeft mij een beetje “big game visioenen”. 

Voeg daar ook nog eens bij dat de meeste van zijn hengels zo’n beetje 

(zee)boothengels met dito reels erop zijn en u begrijpt dat wij na enkele 

snoeken toch eens met Johnny zijn gaan praten over “onze manier van 

vissen”. Vissend met minder en in elk geval lichtere hengels, gaat de Ne-

derlandse visser zeker meer bekoren. Wij hebben eigen spul meegeno-

men en dat moet je dus beslist ook wel doen, zoals nu blijkt. De belofte 

van snoek wordt vandaag , en ook de volgende dag trouwens, beslist 

waargemaakt. Regelmatig zien we gigantische “bollen” met aasvis op 

de dieptemeter. Geweldig, nog nooit zoiets gezien in dergelijke hoeveel-

heden. Daar moet toch snoek huizen. En jawel hoor, daar komt er weer 

eentje. Ook hier ben ik weer de tel kwijt geraakt. En in de twee dagen 

dat we vissen op Dellen vangen we weer tientallen snoeken. De kleinste 

is ergens in de zestig, maar veruit de meeste vissen zijn zeventigers, 

tachtigers en negentigers. We vangen ook nog vier meter snoeken, dus: 

zou het een leuk snoek water zijn?

Ook werpend

Na de eerste dag besluiten we om na het eten nog met een kleinere boot 

het meer op te gaan. We hebben wat eilandjes gezien waar je tussen-

door kunt varen. Hier is het niet diep, zo tussen 1 en 3 meter. Hier gaan 

we werpen en na twee worpen pakt Bert al zijn eerste vis. Ook vanavond 

vangen we leuk en Bert is spekkoper met een mooie dikke dame van net 

geen 90 cm. Zoals gezegd biedt Zuid Dellen voor het werpen beperkte 

mogelijkheden, maar aan het einde van  de tweede visdag bezoeken we 

samen met onze gids Johnny de drie eerder genoemde, dichtbij gelegen 

meren. Deze zijn kleiner en ondieper en bieden veel meer opties voor 

werpend vissen dan Dellen. Veel en schitterende baaien en ondieptes 

waar je uitstekend werpend met van alles terecht kunt. Ook kun je op 

Rechterpagina: de visboot van Knosas.

Onder van links naar rechts, Deze volledig uitgeruste 

Linder boten zijn te huur - Een mooie snoekbaars -

Even lunchen op zo’n eilandje - Doorgang tussen 

twee meren in de buurt.
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deze andere meren terecht als je snoekbaars wilt vangen. Op Zuid Dellen 

zit geen snoekbaars, maar die kun je dus dicht in de buurt prima vangen. 

Is Zuid Dellen het beste meer voor veel en grote snoek? Ik heb geen idee. 

Vast niet, er zijn zo ontzettend veel meren in Zweden, dus er is heus wel 

een beter meer denkbaar. Maar denk je eens in: Een schitterende omge-

ving, vrijwel niemand die er vist, lekker stil om je heen en plenty snoek om 

te vangen. Dat is toch fantastisch! Natuurlijk moet je de omstandigheden 

een beetje mee hebben en moet je wat stekken kennis hebben. Maar ik 

meen te kunnen zeggen dat ik op Dellen nu wel enkele leuke stekken 

weet te vinden waar je goed snoek kunt vangen. Daar komt bij dat onze 

gids Johnny bereid was om zowel voor Dellen als voor de overige drie 

meren op een kaart aan te geven welke stekken je kunt bevissen. Iets 

wat beslist niet iedere visgids doet! De stekken kaarten heb ik uitgewerkt 

tot een pdf-document dat voor belangstellenden beschikbaar is. Hier-

over meer onder “informatie”.

Roofvis op bestelling?

Ja, dat is achteraf gezien weldegelijk een juiste samenvatting van onze 

trip gebleken. Voor snoekbaars gingen we naar Storsjön en die vingen 

we daar ook. En ook nog eens in leuke aantallen en mooie formaten. 

En voor de snoek gingen we naar Dellen waar ook de snoekbelofte is 

waargemaakt. Schitterende snoekbaarzen en snoeken hebben we tij-

Bert met een mooie snoek op de boot 

van Knosas.

dens onze week vissen in Zweden mogen vangen. Mooi getekende vissen. Fraaie groene snoeken 

met mooie stippen op de flank en erg mooi donkere snoekbaarzen. Wat ik het liefste zou willen? Tja, 

nog eens terug en dan het liefste met mijn eigen visboot. Kun je met je eigen spul vissen waar je aan 

gewend bent en mocht je dan stekken kennis nodig hebben, dan kun je altijd nog een gids huren en 

die bij jou in laten stappen. 

Informatie

Wij regelden onze trip met de mensen van Fishing Sweden, www.fishingsweden.com. Inmiddels 

zijn sinds dit voorjaar de locaties waar wij gevist hebben opgenomen in het programma van visreis 

buro “Cordes Travel”, www.cordestravel.nl.  Als je dus wat wilt, kun je een en ander bij hen infor-

meren en boeken. Onze visgids Lars op Storsjön heeft ook een eigen website waar je eens kunt rond 

neuzen: www.outbackfishing.se. Onze andere gids Mikael heeft in Gävle, vlak aan de snelweg in 

de buurt van Storsjön, een mooie hengelsportzaak. Altijd handig en hij is ook een uitstekende gids 

met veel lokale kennis. De site van zijn winkel is: www.gavlefiskredskap.se

Ten slotte, de site van onze gids in Zuid Dellen, www.knosas.se. Voor Dellen en de overige meren 

kun je ook een compleet uitgeruste Linder 440 huren met 5 PK motor, elektromotor, hengelsteunen 

en dieptemeter. Dit huren kan via Stenö camping and seeresort, maar ze werken samen met de gids 

en accommodatie verhuurders ter plaatse. Zoals gezegd heb ik van Zuid Dellen en de drie dichtbij 

gelegen meren kaarten met aangegeven stekken in pdf-formaat beschikbaar. Helaas waren de gidsen 

van Storsjön “te druk” om mij deze info te geven, dus heb ik hiervan wel een kaart, maar zonder ste-

kinformatie. Hoe dan ook, als je eens wilt vissen in Midden Zweden op roofvis? Ik kan je het van harte 

aanbevelen. Ik ga het beslist nog eens doen en wacht daar dan geen veertien jaar meer mee!

Ingmar Boersma


