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Verslag vistrip naar Denemarken van 19 tot 15 oktober 2019. 

 

Op zaterdag 19 oktober vertrokken we in alle vroegte welgemoed met twee auto’s naar het door ons 
gehuurde huisje bij Nab dat dicht bij Faaborg ligt.   
We dat zijn Leo de Jong, Raymond van Aalst, Theo de Kuiper, John Vije en Gerrit Werff.  
Na aankomst bij het huisje en het uitpakken van de bagage was het tijd voor de maaltijd. Daarna was 
het niet meer de moeite om nog te gaan vissen ook omdat het vroeg donker werd. 
Het huisje dat ruim en comfortabel is, staat tussen een aantal gelijke huisje en ligt op een helling 
direct aan een inham met een strandje. 
Het strandje is direct bereikbaar vanaf het huisje. 
 
Zondag 20 oktober 2019. 
Het was somber weer met een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten. We besloten om het 
dichtbij het huisje te proberen.  
Leo zag kans om een groenlander aan de spinhengel te vangen terwijl Theo en Gerrit er een losten. 
Er bleek dus vis te zitten.  
Na een kop koffie besloten we om naar Husby strand te gaan. Daar prima omstandigheden maar 
geen vis. Ook andere vissers vingen daar niks. 
Op de terugweg visten we nog bij Agernaes bij het haventje aan de toegangsweg naar Helnaes waar 
Gerrit er een loste. 
 
Maandag 21 oktober 2019. 
Het was opnieuw druilerig weer met zo nu en dan wat regen. We visten de hele dag met wat pauzes 
in de baai bij het huisje.  
John ving een groenlander net als Theo. Leo loste er een en Gerrit ving een groenlander en loste er 
een. 
 
Dinsdag 22 oktober 2019. 
Het weer zag er veelbelovend uit. De zon scheen in ieder geval. 
We begonnen bij de kerk van Lundeborg aan de oostkust. Een mooie stek waar goed wadend gevist 
kan worden. Alleen Raymond zag kans om zijn eerste zeeforel, een groenlander te vangen. Hoera!  
Toen er verder geen aanbeten volgden en de wind behoorlijk aantrok, besloten we naar de 
noordkant bij Flyvesandet te verkassen. 
Het is een eindje rijden maar het is een prachtige stek, waar meer vissers actief waren.  
Tot zes uur doorgevist zonder een stootje. Ook de andere vissers hadden dit probleem. 
 
Woensdag 23 oktober 2019. 
Vandaag weer fraai weer. We begonnen bij het haventje van Agernaes. De wind bleek langs de kust 
te staan waardoor er behoorlijke golven liepen. Tot de middag gevist maar geen aanbeten of andere 
tekenen van de aanwezigheid van forel. 
Opnieuw de lange rit naar het diagonaal tegenover Agernaes gelegen Flyvesandet ondernomen.  
John ving daar een groenlandertje en haakte een postzegel platvis. Verder geen aanbeten.  
Wel zagen we een grote forel die zich even aan de oppervlakte vertoonde. Helaas buiten het bereik 
van de vliegenhengel. 
 
Donderdag 24 oktober 2019. 
De morgen begon nevelig. Gevist bij het huisje waar Gerrit een groenlander ving en een loste. 
Omdat de stevige wind in de loop van de dag ruimde en meer in de baai stond na de lunch naar 
Bojden gegaan. Daar geen enkele activiteit te bespeuren. 
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Even doorgereden naar het haventje van Agernaes en daar tot het eind van de middag gevist. Gerrit 
zag daar kans om er twee te lossen. 
 
De vangsten vielen deze keer zwaar tegen. Al wat er gevangen én gelost werd waren 
groenlandertjes. (dit is een zeeforel kleiner dan 40 cm) 
Gevangen: John 2; Leo 1; Raymond 1; Theo 1 en Gerrit 2. 
Gelost: John 0; Leo 1; Raymond 0; Theo 1 en Gerrit 5. 
 
Een mogelijk verklaring voor het aantal geloste vissen door Gerrit is dat hij weerhaakloze streamers 
had en dat de erg beweeglijke en springende groenlanders zich gemakkelijk van de weerhaakloze 
haak kunnen ontdoen. 
 
Vrijdag 25 oktober 2019. 
Omdat de meerderheid er niets voor voelde om nog een paar uur te vissen vertrokken we direct 
nadat het huisje was schoongemaakt. Ten gevolge van wat fileleed deden we ongeveer 14 uur over 
de terugreis. 
 


