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Heilbot op zijn 
'snoekbaars'; 
diagonaal met shads 
loeiharde aanbeten 
incasseren!

HEILBOTMANIA! 
SPINNEN OP HEILBOT
Voor menig Noorwegenvisser staat het vangen van een heilbot bovenaan het 
verlanglijstje. Niet zo gek: heilbotten zijn prachtige, roofzuchtige ‘platvissen’ die 
beresterk zijn… en ook nog eens heel groot kunnen worden. En daarvoor hoef je vaak 
niet diep te vissen, integendeel! Zandplaten van 10-50 meter diep zijn favoriet. Voor 
kleinere heilbotten, maar ook voor megaplatten van dik 2 meter lang. Gericht vissen op 
heilbot met spinhengels en shads is ontzettend gaaf…. en ook nog eens heel effectief!

WWW.
BEET.NL

EXCLUSIEVE VIDEO VIND JE OP

(KLIK OP VIDEO IN DE MENUBALK)
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Geen garagedeur, wel topsport!

E
en week zeevissen in Noorwegen 
staat vrijwel elk jaar op de 
agenda. Afgelopen jaar kon-
den Juul Steijn en Hans Sibbel 

(Lebbis) door privéomstandigheden 
niet mee, maar nu zijn ze weer van 
de partij voor een nieuw avontuur! 
Stef Jansens en zijn maatje Roelant 
Snijder gaan ook mee – niet alleen om 
te vissen maar ook om te filmen en het 
bijhouden van een dagelijks ‘liveblog’ 
op roofvisnet.nl. De voorpret is zoals 

gewoonlijk weer superleuk, potentiele 
stekken worden op voorhand al nauw-
keurig bekeken op de Navionics app… 
en uitgeprint meegenomen, je weet 
maar nooit! Een goede voorbereiding 
is het halve werk. Dat geldt natuurlijk 
ook voor het materiaal. Molens en reels 
volgespoeld met 15 tot 25/00 braid, 
jigkoppen met sterke haken in diverse 
gewichten van 40 tot 140 gram (en 
zwaarder voor het geval dat), shads in 
diverse maten en soorten én niet te ver-
geten driftzakken!
Dit keer willen we ons echt focussen op 
de visserij op heilbot – met relatief licht 
spinmateriaal, maar ook met zwaar-
dere hengels met aasvissen, al gaat de 
voorkeur uit naar het werpend vissen. 
We willen die aanbeet voelen!

❱ NON STOP VISSEN!
De grote vraag is of het dit jaar zal 
lukken om heel gericht heilbot te van-
gen. We hadden tijdens eerdere trips 
wel heilbot gevangen, maar dat waren 

merendeels toch ‘lucky shots’ 
geweest tijdens de visserij op 
kabeljauw en koolvis. De loca-
tie waar we nu heen gaan, het 
gloednieuwe Jaeger Adventure 
Camp in Kastneshamn, net 
boven de Lofoten, zo’n 200 km 
zuidelijk van Tromsø, ziet er op 
papier super uit met dieptes 
tot over de 300 meter… maar 
ook heel interessante ondiepe 
plateaus en baaien. Het mooie 

Driftcontrole
Een van de meest essentiële zaken is het controleren van de drift, en dat gaat maar met één ding: een grote driftzak, vaak zelfs twee! Vooral bij veel wind of stroming (zeker als die elkaar versterken) onmisbaar! De drift wordt daar-door afgeremd, waardoor je niet alleen langer een hotspot kunt bevissen, maar zorgt er vooral ook voor dat je met minder zware jigkoppen kunt vissen wat de presentatie ten goede komt. Zo’n driftzak moet wel ijzersterk zijn, kwaliteit dus! Bijvoorbeeld die van BFT of Illex.

Driftzakken zijn écht essentieel hier!

〉〉 We willen die  
aanbeet voelen...! 〈〈 

De bijhengel met 
aasvis zorgt zo nu 
en dan voor een 
enorme glimlach!
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Tekst Arnout Terlouw foto’s Arnout Terlouw en Stef Jansens



van de locatie is dat je van daaruit alle 
kanten op kan, ook als er onverhoopt 
veel wind mocht staan. Wind waar we 
tijdens mijn laatste twee trips geen 
gebrek aan hadden. Wat dat betreft 
zien de weersvooruitzichten er heel 
wat beter uit! Een graadje of 12-15 en 
een licht briesje van 2-4 m/s. Ideaal! 
Tel daar bij op dat zo eind juni de zon 
niet ondergaat en je dus 24 uur per 
dag zou kunnen vissen. Dat klinkt als 
muziek in onze oren!
We staan dan ook te trappelen van 
ongeduld als we op de luchthaven van 
Tromsø  aankomen. Het vooruitzicht 
van 7 dagen ‘non-stop’ vissen maakt 
dat we zo snel mogelijk op weg willen 
naar Kastneshamn, zo’n 3 uur rijden. 

Maar helaas, die vlieger gaat niet op. 
Wat blijkt? Onze twee hengelkokers 
en twee tassen zijn achtergebleven in 
Oslo en worden op zijn vroegst mor-
gen eind van de dag nagebracht, wat 
een domper! Een hele dag niet vissen 
'no way!' Juul en ik besluiten daarom 
de volgende morgen om 06.00 uur in 
de ochtend, weer richting Tromsø te 
rijden om de hengels dan maar zelf 
op te halen. Even na 12.00 uur zijn we 
weer terug, met hengels en tassen. We 
willen nu maar een ding: het water 
op! Een kleine twee uur later, na wat 
noodzakelijke instructies van onze host 
Trond Jaeger, stuiven we dan eindelijk 
onze beschutte baai uit met onze 
gloednieuwe, supersnelle Kaasbøll 
boten. Het feest kan beginnen!

❱ HEILBOT!
Plan is om eerst wat steile taluds en 
plateaus in de buurt te verkennen op 
de aanwezigheid van aasvis, (grote) 
kabeljauw en koolvis. Een mooie, 
gekende stek ligt direct om de hoek, 
maar het scherm van de Garmin fish 
finder blijft op wat plukjes vis na ang-
stig leeg. Zo ook bij een paar andere 
punten even verderop richting Andørja. 
We maken toch een paar driften, maar 

veel bijzonders levert het 
niet op. 

Ik had al op de diep-
tekaart gezien dat 
vlak voor onze neus, 

Spinvissen
Spinhengels van 50 tot 140 gram en een lengte van 2.10 tot 2.50 meter zijn ideaal, zeker als ze een relatief zachte top hebben, zoals de Daiwa Daiwa Saltiga Spin 2.10 m, 50-135 gram, met daarop een (zoutwaterbestendige) 5000/6000 model molen met daarop minimaal 200 meter 20/00 tot 25/00 braid. Wij gebruikten met name Berkley Spiderwire Smooth 8. Je kunt zelfs lichter gaan als de diepte en stroming/drift het toelaten. Er zijn genoeg voorbeelden van hele grote heilbotten die op dit lichte materiaal zijn gevangen! 
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Lekker licht 'pielen', 
reken maar dat iedere 

vis gas geeft!

Op een kaal, ondiep 
zandplateau kun je 
zomaar zulke kastelen 
verwachten.



〉〉 Dit moet een 
dikke zijn! 〈〈 

vis gaven de grotere vissen niet thuis. 
Hier gaat het beter, want na eerst een 
paar kabeljauwen te hebben gevangen 
op een heuveltje op de plaat vangt ook 
Roelant zijn eerste heilbot. Een kleintje, 
maar hij is er niet minder blij om! En 
ondanks de afwezigheid van scholen 
aasvis een hoopgevend begin, wat de 
toon zal zetten voor de rest van de 

dagen. 
Bij terugkomst horen we van Trond dat 
volgens de lokale (beroeps)vissers de 
aasvis nog diep zit en dat alles dit jaar 
wat later is dan normaal. Dat wordt 
bevestigd als ik ’s avonds een berichtje 
krijg van een bevriende Fransman, 
Alban Choinier, die de dagen voor ons 
op Andørja heeft gezeten en meldt 
dat de grote koolvissen nog niet zijn 
gearriveerd en dat zij de meeste vissen 
ondiep hadden gevangen op 10-30 
meter met daarbij een paar heilbot-
ten en enkele kabeljauwen tot 18 kg. 
Kortom, de keuze is niet zo moeilijk dit 
keer… we zullen ons morgen focussen 
op het bevissen van de ondiepe baaien, 
platen en plateaus.

❱ MIDDERNACHTVISSEN
Maar de vis-/vangdrang is te groot en 
na een goede maaltijd gaan we vlak 
voor middernacht toch nog even naar 
de nauwe doorgang bij de brug. Als 
we daar aankomen zien we zwermen 
meeuwen duiken en het water kookt 
van de kleine koolvis! 100 meter voor 
de brug kleurt het scherm rood en 
vliegen onze shads richting brug, waar 
de stroming flink onderdoor knalt. 
Het duurt niet lang of onze lichte spin-
hengels worden kromgetrokken. Geen 
grote, beresterke koolvissen waar op 
gehoopt, maar wel mooie, hongerige 
kabeljauwen die in het lage zonnetje 
prachtig tekenen op de foto’s. Moe 
maar voldaan zijn we na een uurtje of 
wat weer in het huisje. We genieten 
met een welverdiend biertje nog wat 
na en zien hoe de zon alweer achter 
de bergen tevoorschijn komt. Je zou zo 
weer het water op gaan!
Na een paar uur slaap te hebben gepakt 

in de Dyrøy Sundet zelf, een mooie, 
lange vlakke plaat ligt met dieptes 
van zo’n 25-50 meter… dan maar daar 
gaan driften in de hoop op een heilbot. 
Aanvankelijk gebeurt er weinig, maar 
het windje van 4 m/s uit het noorden 

en onze driftzakken zorgen voor een 
perfecte drift wat vertrouwen geeft. 

Na eerst een paar kleinere kabel-
jauwen, haakt Juul na een half uur 

driften een duidelijk betere vis. 
Heilbot? Zijn lichte Shimano 

Grappler jighengeltje gaat 
hoepelrond en dan zien 

we de vis in het heldere 
water: inderdaad heilbot 
en een mooie ook! Even 
later kunnen we een don-
kere platvis bewonderen 

van dik over de meter en 
zo’n 15 kg zwaar. Die grijns 
van Juul gaat er die middag 
niet meer vanaf! 
Een uur later driften ook 

Stef en Roelant over de 
plaat. Zij waren eerst naar 

de brug bij de Mjøsundet 
gegaan en hoewel het 

daar barstte van de 
kleine kool-

Enorm harde aanbeten, 
explosieve, onstopbare runs 

en lange drills. Of heilbot de 
allermooiste sportvis is? Hij 

komt in ieder geval in de 
buurt!

Met de bloedsnelle Kaasbøll boten 
ben je binnen maximaal een half uur 
varen op de mooiste stekken!
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Techniek
De techniek is simpel en lijkt veel 
op het werpend vissen op snoek 
en snoekbaars met een shad. Werp 
je shad (schuin) voor de drift uit 
en wacht tot de loodkop de grond 
raakt en vis je shad dan gelijk-
matig, op redelijke snelheid een 
paar meter binnen. Stop dan even 
en laat de shad met een strakke 
lijn weer gecontroleerd naar de 
bodem zakken en herhaal dit tot 
bij de boot. Laat daar de shad nog 
even op half water hangen! Om zo 
te kunnen vissen is heel belang-
rijk dat de drift niet te snel gaat, 
vandaar de driftzak(ken)! Je kunt 
natuurlijk ook met een zwaardere 
loodkop ‘verticalend’ vissen, maar 
daarmee bestrijk je minder water 
en is de actie minder aantrekke-
lijk. Maar ook zo maak je kans op 
heilbot! Vertrouwen in wat je doet 
is alles. Op de ondiepe zandpla-
ten en baaien is soms heel wei-
nig andere vis te vinden van een 
beetje formaat, je vist hier vaak 

op inactieve 
heilbot-
ten die 

op de 
zand-

bodem 
liggen te  

rusten.

met zoveel mogelijk geblindeerde 
ramen, gaan we de volgende morgen 
vroeg op pad naar wat verder gelegen 
plateaus, met onze snelle boten is 
het nauwelijks 20-30 minuten varen. 
Hoewel we op het eerste plateau 
redelijk wat aasvis zien, leveren de 
driften daar niets op. Wij besluiten 
om een lange drift tussen wat eilan-
den te maken waar zo’n 15-25 meter 
staat, terwijl Stef en Roelant een ander 
plateau verkennen. Onze drift levert 
ook niets op maar al snel krijg ik een 
enthousiast telefoontje van Stef dat 
Roelant bij zijn eerste worp een bak 
van een zomerkabeljauw heeft gehaakt 
die dik over de 20 kg gaat! Later horen 
we dat er totaal geen aasvis op de plaat 
zat.
Wij besluiten terug te gaan naar de 
plaat voor de deur en daar vangt Juul 
heilbot nummer twee. We nemen een 
korte pauze tijdens doodtij van laag 
water en gaan met opkomend 
water weer de 
zee op. Het 
plan is om 
naar 
een 

plaat noordelijk van de brug 
over de Dyrøy Sundet te gaan 
waar 30-50 meter staat, direct 
grenzend aan diep water. Een 
stek met potentie… Op de weg 
verkennen we ook nog even 
een plaat in de Sundet zelf. 

Het scherm laat redelijk 
wat aasvis zien en al snel 
horen we Hans “Ja!” roe-
pen. Ook Hans heeft zijn 
eerste heilbot binnen. Op 
de plaat bij de brug doet 
hij dat nog eens over als 
ik probeer de boot in een 
goede positie te manoeu-
vreren voor een drift 
langs de buitenste rand. 
We vangen wat aasvissen 
en even later hangt er ook 
een koolvis buitenboord 
die we laten meedriften. 

Dat levert een heilbot op voor Juul en 
even later mag ik ook mijn eerste bot 
bijschrijven op een Gunki G Bump shad 
voordat we verkassen naar een plateau 
het fjord in. Een onregelmatige plaat 
met een paar ondieper punten waar 
we redelijk wat aasvis omheen zien. Bij 
een van die punten krijg ik een belletje 
van Stef met de mededeling dat Roelant 
al meer dan 5 minuten in gevecht is 
met een heilbot op zijn lichte spinhen-
geltje. Op vrijwel datzelfde moment 
staat Juul plots met een kromme hen-
gel en een gierende slip. Dit moet een 
betere vis zijn! Dat klopt ook, 
een dikke vis van 122 cm 
en 24-25 kg zwaar. De 
plaatjes en brede glim-
lach zeggen genoeg. 
Even later horen 

Een voorzichtige 
aanbeet op half 
water resulteert 
in deze regel-
rechte bak van 
een koolvis!

Uitgestrekte (zand)platen met dieptes van 15-60 
meter, dat zijn de hotspots!

ZEEVISSEN
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dat de vis van Roelant 120 cm lang is. 
Top dus! 

❱ ONE MAN SHOW
De dagen erop maken we lange visda-
gen van 12 uur of meer, en blijven met 
shads en aasvissen de ondiepe platen 
afvissen in de hoop op meer heilbot en 
op een beduidend groter exemplaar. 
Dat eerste lukt heel aardig, maar de 
spreekwoordelijke garagedeur krijgen 
we niet te zien. Als een dag de wind 
wat meer opsteekt driften we een grote 
ondiepe baai in die achterin droogvalt 
met eb. Ik vang een heilbotje en we 

missen een paar 
aanbeten, maar 
Stef en Roelant vinden aan de andere 
kant van de baai een berg kabeljauw 
die zich daar schijnbaar tegoed doet 
aan krabben op nog geen 10 meter 
water. Het heeft veel weg van snoek-
baarzen en Stef en Roelant vermaken 
zich prima met het lichte materiaal! 
De volgende morgen bevissen wij die 
stek ook en dan blijkt er wel degelijk 
ook heilbot te liggen en we vangen drie 
kleintjes in korte tijd, en eentje die mijn 
supersnel binnengeviste shad tot de 
boot volgt en er dan alsnog vol opknalt 

en vervolgens losschiet. Prachtig om te 
zien in het heldere water wat hier nau-
welijks 7 meter diep is!
De een na laatste dag concentreren we 
ons op de verre plateaus in de hoop op 
een grote heilbot, maar eerst bevissen 
nog een baai op aanraden van Trond. 
We maken een paar prachtige, lange 
drifts richting kant en ik vang daar 
kort achter elkaar drie heilbotten van 
rond de meter en los een betere vis. 
Onderweg naar het grote plateau belt 
Stef die met haast overslaande stem 
vertelt dat hij een ‘verdwaalde’ koolvis 
heeft gevangen van 122 cm! Bizar!

Op de laatste 
dag haakt Hans  

een gigant! Na een 
onhoudbare 

run breekt de 

lijn...

Dit moddervette 122 cm lange gevaarte 
pakte Juuls aasvis zonder pardon!

Deze fantastische visserij in zo'n adembenemende 
omgeving, dat gaat nooit vervelen!

ZEEVISSEN
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〉〉 Een aanbeet vol 
in het zicht! 〈〈 

Arnout Terlouw   

Jaeger Adventure Camp
Dit is een gloednieuwe bestemming van DinTur. De bouwac-tiviteiten zijn nog niet afgerond, maar er zijn straks 5 grote huizen beschikbaar geschikt voor 6 personen, drie daarvan met groot balkon met schitterend uitzicht! Op dit moment lig-gen er drie 24ft Kaasbøll boten met 150 pk en een kleinere van 19,5 ft met 75 pk. Perfecte, snelle en 

stabiele vismachines!  
Kijk voor meer info op:  
WWW.DINTUR.NO/HOLIDAY-IN-NORWAY/
KASTNESHAMN-SEAFISHING-AND-DIVING/ 

Op het grote plateau zien we nu wel 
aardig wat aasvis en met een licht kab-
beltje maken we de ene na de andere 
drift. Het is blijkbaar mijn dag want ik 
vang nog eens drie heilbotten op mijn 
Gunki shads tot 114 cm en als bonus 
een megakabeljauw van 129 cm op een 
koolvis! Het is genieten zo midden op 
het water met een zee als een spiegel, 
zeker als Juul even later ook nog een 
mooie heilbot vangt voordat de wind 
er helemaal uitvalt. Driften is er nau-
welijks meer bij op de spiegelgladde 
zee. Backtrollend met groot, zwaar 
rubber dicht tegen de bodem levert 
nog een kabeljauw op, maar de actie 
lijkt voorbij. Het kan geen feest blijven!

❱ TOETJE OP ZICHT
Helaas hebben Stef en Roelant andere 
verplichtingen en gaan daarom een 
dag eerder naar huis. Wij nemen het 
er nog even van. Het wordt een mooie 
afsluiter met nog eens 3 heilbotten in 
de boot, wat het totaal op 32 heilbotten 
deze week brengt, veruit de meeste op 
licht materiaal en shads gevangen. In 
een ondiepe, zanderige baai vangt Juul 
nog een mooie heilbot waarvan hij de 

aanbeet niet snel zal vergeten! 
Vissen in 10 meter water ziet hij de vis 
achter zijn shad aankomen, volgt het 
een tijdje, inspecteert dan de kunstaas-
jes van mij en Hans en verdwijnt dan 
voor even onder de boot, Juul sputte-
rend achterlatend. Een paar seconden 
later ziet hij de heilbot plots toch weer 
onder de boot vandaan komen en 
vol op zijn shad klappen. Kicken! Het 
commentaar heb ik maar even gefilmd 
voor het nageslacht. Maar daarmee is 
de kous nog niet af! Driftend langs de 
scherpe rand van het uitgestrekte 
plateau zie ik in mijn ooghoek hoe 

Hans tot drie keer toe een aanbeet mist 
voordat de vis er vol voor gaat en zijn 
hengel dubbelklapt. Binnen no time 
wordt er 40-50 meter lijn van de spoel 
getrokken. Dit hebben we nog niet 
meegemaakt! Hans kan 
weinig doen en 
de vis neemt 
nog een 
paar kor-
tere runs, 
waarna 
de hen-

gel ineens terugveert. Lijnbreuk! 
Waarschijnlijk kapotgeschuurd op de 
scherpe rand… Misschien was het de 
gehoopte garagedeur, misschien een vis 
van 140 cm, we zullen het nooit weten. 
Hans is er even kapot van… Al met al 
was het een 
superweek 
in goed gezel-
schap! Bedankt 
mannen!

Heilbot, de koning van de 
Noorse kustwateren!

Tot in de puntjes uitgeruste 
vismachines!

Het kamp ligt aan de haven, in een 
sprookjesachtige omgeving!
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http://www.dintur.no/Holiday-in-Norway/Kastneshamn-Seafishing-and-Diving/
http://www.dintur.no/Holiday-in-Norway/Kastneshamn-Seafishing-and-Diving/
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