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Avontuur op  de Glomma
Het is inmiddels niet meer geheel onbekend dat Noorwegen de Nederlandse 

en Belgische snoekvissers behoorlijk veel te bieden heeft. Dat ontdekten ook 

Rob Kraayeveld en Bram Bokkers. Zij deden goede zaken op de Glomma.

De Glomma is met een lengte van 604 
kilometer de langste rivier van Noor-
wegen. Hij ontspringt bij Aursund in 
de provincie Sortrondelag en eindigt 
vlakbij Oslo in zee. De Glomma staat bij 
veel vliegvissers bekend om zijn grote 
bestanden aan vlagzalm. Maar wat niet 
of bijna niet bekend is, is dat je er ook 
verschrikkelijk goed op roofvissen zoals 
snoek, snoekbaars en baars kunt vissen, 
en zeker in de stukken stroomafwaarts 
tussen Kongsvinger en Sarpsborg. De 
Glomma slingert hier door het prachti-
ge Noorse landschap. De ene keer smal, 
snelstromend en met veel rotsblokken, 
de andere keer heel breed, heel lang-
zaam stromend en met enorme velden 
fonteinkruid.
Met deze kennis in ons achterhoofd, was 
het natuurlijk niet tegen dovemansoren 
gezegd, toen wij van de redactie de vraag 
kregen gesteld of wij naar Noorwegen 

De rit door het noorden van Duitsland 
verloopt vlot en we zijn dan ook ruim op 
tijd in Kiel om de boot te nemen naar 
Oslo. Na een overtocht van ongeveer 
20 uur komen we om 10 uur aan op de 
kade van Oslo, om binnen anderhalf uur 
daarna al op de plek van bestemming te 
zijn. De eigenaar van ons onderkomen 
voor de komende negen dagen staat 
al op ons te wachten, een vriendelijke 
Noor met de naam Sveinung Hansen. 
Sveinung verwelkomt ons hartelijk. We 
kunnen de boot bij het huisje neerzet-
ten, hetgeen wel erg makkelijk is in 
verband met het opladen van de accu’s. 
Binnen een uur is alles uitgeladen en in 
orde gebracht, want we willen toch nog 
even het water op. Onze eerste vraag aan 
Sveinung is dan ook hoe de visserij mo-
menteel is? Helaas is hij de afgelopen 
weken zelf niet het water op geweest, 
omdat het verschrikkelijk slecht weer 
was. Bovendien staat het water ook nog 
eens 2,5 meter lager dan normaal. Of 
dat goed klinkt? We zullen het wel zien. 
In elk geval is het nu mooi windstil weer 
en een graad of 18. En dat zal de rest van 
de week zo blijven. Op een paar minu-
ten rijden van ons huisje bevindt zich 

ook een helling. Die vormt echter ons 
eerste, maar tevens enige probleem deze 
week. Doordat het water een paar meter 
is gezakt, moet ik met mijn Volkswagen 
Caddy van het asfalt af om mijn boot te 
water te laten. Dat gaat goed, maar als 
we terugkeren van het vissen, krijg ik 

mijn boot er niet uit, omdat mijn auto 
begint te slippen op het losse gravel. We 
koppelen daarom de trailer met boot af, 
rollen de lier ook weer af en monteren 
die aan de trekhaak. Vervolgens draaien 
we de trailer er dan met de lier uit. Dat 
kost wel een hoop zweet, maar het gaat 
goed.

Plukken fonteinkruid
Sveinung heeft ons een paar plekken op 
de kaart aangewezen, waar we het deze 
korte middag maar eens moeten probe-
ren. Op het water aangekomen zien we 
dat het water wel heel erg laag staat. 
Overal liggen de wierbedden droog en 
aan de randen daarvan staan de plan-
ten dan een metertje onder water. We 
besluiten aan de overkant van de rivier 
 – eigenlijk is hier geen spraken meer van 
een rivier, maar eerder van een klein 
meer – een strook af te vissen die heel 
snel afloopt van 1 meter naar 3 tot 4 me-
ter en waar een soort dik gras voor ligt en 
hier en daar een paar plukken fontein-
kruid voor staan. Wind is er deze mid-
dag niet en dat zal zo de hele week blij-
ven ook. Gelukkig stroomt de Glomma 
en kunnen we wel driften maken, ook al 

gaat het niet snel. Bram begint met een 
Torob en ikzelf kies voor een blauwzil-
veren Striker. We hebben nog geen hon-
derd meter van de stek afgevist, als Bram 
een mooie aanbeet krijgt, maar de vis 
schiet los. Nog geen vier worpen verder 
vangt hij echter een mooi getekende vis 

wilden gaan om te kijken hoe het nu wer-
kelijk met de snoekstand op de Glomma 
was gesteld. Probleem was alleen het tijd-
stip waarop we moesten gaan. Het wordt 
uiteindelijk eind september, omdat ik 
begin oktober andere verplichtingen heb 
en het eind oktober wel eens te koud kan 
zijn en de vis misschien te diep zal liggen 
om leuk met jerkbaits te kunnen vissen.

Uitvalsbasis
Onze uitvalsbasis is Skjeggeby Gård ge-
worden, liggend ongeveer 100 kilometer 
ten zuiden van Oslo en 10 minuten met 
de auto vanuit Sarpsborg. We hebben 
besloten om mijn boot mee te nemen, 
hoewel de eigenaar van Skjeggeby Gård 
zelf ook prima boten heeft. Er gaat ech-
ter niets boven je eigen boot met alle toe-
ters en bellen, alleen weten we niet of er 
een helling in de buurt is. Maar die gok 
wagen we.

De Glomma heeft ‘t!

Het water stond extreem laag en dus was het 

oppassen geblazen bij het varen. Soms was het 

zelfs verstandiger om te lopen.

Uit het overvloedig voorkomende fonteinkruid.
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van zo’n 70 centimeter. Een beter begin 
van je trip kun je niet hebben.
Een paar honderd meter verder besluit 
Bram een topwater lure aan zijn speld 

te hangen, een Chatter Beast van Ilex, 
omdat hier de planten tot vlak onder het 
oppervlak staan en hij constant groen 
haakt met zijn Torob. Prachtig zoals dat 

ding door het oppervlak gaat! Het lijkt 
me echt gaaf als hij hier een aanbeet op 
krijgt. Waarschijnlijk heeft een snoek 
mijn gedachten geraden, want met een 
sprong van zeker een halve meter de 
lucht in wordt vrijwel meteen een aan-
val gedaan op Brams kunstaasje. Hoewel 
hij hem volledig mist, worden we gek, zo 
mooi is dit om te zien!
Na een drift van ongeveer vijfhonderd 
komen we aan bij een plaat waar zeer 
veel fonteinkruid staat. Ik kies ervoor 
om met een grote streamer te gaan vis-
sen, die ik zelf gemaakt heb op een steel 
van een verfkwast en die goed te vissen is 
met een baitcaster. Hier vangen we een 
flink aantal vissen, waaronder een van 
99 centimeter en een van 1,03 meter. 
Wat opvalt, is dat de streamer het beste 
tot zijn recht komt, als ik hem tergend 
langzaam tussen de planten door vis. 
Dan wordt hij met veel geweld gegrepen. 
Het begin van onze trip mag er wezen! 
En we zijn benieuwd hoe de rest van de 
rivier zal zijn.

is zo’n vijftien meter diep en de scholen 
vis zwemmen op een meter of tien. We 
tuigen de hengels op met grote shads en 
zware loodkoppen, trekken tien meter 
lijn van de molen en zetten die vast in de 
lijnclip. Op deze manier vangen we een 
flink aantal snoeken. Het zijn mooi ge-
tekende vissen, waarvan de meeste rond 
zeventig centimeter lang zijn. In deze 
baai vangen we ook onze eerste mooie 
snoekbaarzen verticalend en wat dat 
betreft zijn we blij dat we onze verticaal 
hengels meegenomen hebben. Deze stek-
ken vissen we de dagen hierna regelma-
tig af. Met goede resultaten.

Een comfortabel huisje direct aan het water.

Werpen leverde het meeste en de grootste vis op.

Vonden we op het diepere water scholen 

prooivis, dan vonden we ook de snoek.
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Met de neus op de feiten
De volgende dag zijn we om negen uur 
op het water en besluiten om stroomop-
waarts te varen en de stek van de vorige 
dag tegen de avond nog even mee te pik-
ken. De rivier is hier heel anders, veel 
smaller met veel rotsblokken en sneller 
stromende stukken. Hier en daar pro-
beren we het op mooi ogende stekken, 
maar wild is het niet. Het is hier dan ook 
heel anders dan op de stek van de vorige 
dag. We vangen wel een visje, maar niet 
groot. We worden weer eens met de neus 
op het feit gedrukt dat het niet altijd 
feest kan zijn. Toch zullen we ook op 
dit stuk rivier deze week nog een paar 
mooie vissen vangen. In de avond probe-
ren we nog een stuk van de stek van de 

vorige dag en wederom vangen we een 
paar dikke vissen. Het blijkt ook de rest 
van de week een superstek te zijn.
‘s Avonds is er overleg in het huisje en 
we besluiten voor de komende dagen ver-
der stroomopwaarts te gaan in de rich-
ting van Furuholmen, een dorpje van 
een paar huizen. Hier splitst de Glomma 
zich. Rechtdoor is het water heel breed 
en er staat betrekkelijk weinig water, 
gemiddeld een metertje of drie, maar er 
loopt wel een soort geul doorheen met 
een diepte van een meter of vijf. Links-
af vinden we een doodlopend stuk van 
ongeveer tien kilometer lang, waarvan 
de eerste paar kilometer niet veel meer 
is dan een heel ondiepe plaat met hier 
en daar dode bomen onder water. Hier 
zullen we dus alleen maar stapvoets 
overheen kunnen varen met Bram op de 
punt voor het geven van aanwijzingen. 
In dit gedeelte van de Glomma moet 
ook goed snoekbaars zitten. We probe-
ren het maar eens. De bomen zijn op dit 
stuk een probleem. Niet dat we er hon-
derden tegenkomen, maar als je over 
twee meter water vaart en die boom zit 
dertig centimeter onder water, dan kun 
je echt niet hard varen. Eenmaal in het 
diepere water aangekomen, is het weer 
zoeken naar vis. Veel planten staan hier 
niet en het is vaak diep tot in de kant. 
We hadden van een paar Nederlanders, 
die hier een keer gevist hadden, gehoord 
dat zij snoek vingen boven zeer diep wa-
ter in de buurt van scholen prooivis. Ook 
wij komen scholen kleine vis tegen met 
daarom heen grote vissen, hetgeen goed 
te zien is op de dieptemeter. Het water 

De boten van Sveinung Hansen.

De Noorse snoeken blijken echte vechtersbazen 

te zijn.



Avontuur op de Glomma

PB 11

Informatie
Wij reisden op verzoek van het 
grote, in hengelsportreizen gespe-
cialiseerde Duitse bureau Angel-
reisen.de naar Noorwegen.

Angelreisen.de
Möllner Landstraße 18
22111 Hamburg
Duitsland
00-49-40-7360570
www.angelreisen.de
team@angelreisen.de

Angelresisen.de is een samenwer-
king aangegaan met Visreis.nl:
www.visreis.nl
0172-685041

Snoek op de verticaalhengel
Ook gaan we een paar keer dat hele grote 
en brede stuk van de Glomma op en boe-
ken verticalend zeer goede resultaten. 
Weliswaar geen snoekbaars, maar wel 
snoek. De bodem is op dit brede stuk zo 
glad als een biljardlaken. Daar vangen 

we niets, maar vroeger werden er veel 
bomen over de Glomma vervoerd, waar-
van er heel wat zijn gezonken. Komen we 
zo’n boom tegen op de dieptemeter, dan 
kunnen er twee dingen gebeuren. Ofwel 
krijgen we twee keiharde aanbeten – wat 
vaak het geval is – en staan we tegelijk 
twee snoeken te drillen, ofwel zitten we 
meteen vast.
Trollen blijkt ook zeer goed te werken op 
dit stuk, mits we in de geul trollen. Op 
deze manier kunnen we veel vis vangen, 
weliswaar geen echte grote, maar wel aan-
tallen! De Baby Dehptraider is hier super.
Ook op dit stuk van de Glomma vinden 
we uiteindelijk enorme bedden met fon-
teinkruid, alleen werkt het weer niet 
mee: geen zuchtje wind, 20 graden en 
doordat de Glomma hier zo breed is bijna 
geen stroming. Desondanks vangen we 
hier een paar hele mooie en dikke vissen, 
wederom op de streamer. Op dit stuk van 
de rivier staat zoveel fonteinkruit dat je 
hier dagen kunt vissen, zeker als het wa-
ter een paar meter hoger staat. Op som-
mige plekken zijn de bedden wel een paar 
kilometer lang en een paar honderd me-
ter breed.
Al met al moet ik zeggen dat de Glomma 
een superrivier is. Mogelijkheden te over, 
want je kunt op allerlei manieren je vis 
vangen. Wij hebben het gedaan met de 
vliegenhengel, met oppervlaktekunstaas, 
met jerkbaits, verticalend en trollend. En 
dat terwijl de omstandigheden nog niet 
eens meezaten. Wat ook is opgevallen, is 

En snoekbaars zit er ook voldoende.

dat alle grote vissen werpend zijn gevan-
gen. We hebben in totaal zo’n honderd 
snoeken gevangen, waarvan negen boven 
de meter en drie van 99 centimeter, een 
stuk of dertig snoekbaarzen waarop we 
nog niet eens veel op hebben gevist en 
nog een twintigtal baarzen waaronder 
een paar dikke veertigers. Het beste kunst-
aas was deze vakantie die grote streamer, 
terwijl de Striker het ook goed deed. Al 
met al een trip om nooit te vergeten. Mede 
dankzij Sveinung Hansen en zijn vrouw.

Rob Kraaijeveld

Een streamer bleek zeer gewild.


