
 

Zeeforel trip Funen voorjaar 2018 

Na alle voorbereidingen was het na de Pasen ineens zover, we mochten!!!! 

Dinsdagochtend in alle vroegte naar Funen getogen met Hans Böhm, Gerrit Werff, John Vije 

en Jan Keur. 

Na een voorspoedige reis in de middag aangekomen bij de hengelsportzaak in Middelfahrt, 

waar Hans nog een vergunning moest kopen (en na 15 minuten de 2e omdat de eerste 

ineens kwijt was!!??:) 

Bij de Spar in Horne de sleutel opgehaald van het huisje op het vakantiepark Egsmarken

 
ten zuidwesten van Faaborg, spullen inruimen, de traditionele Goulash soep met brood naar 

binnen werken en gelijk maar vissen op de stek vlakbij het vakantiepark. 

 



 

Het weer was intussen, na een natte paar laatste uurtjes iets opgeklaard, maar al snel 

kwamen de buien weer terug en met een straffe Oosten wind schuin op de kant niet echt 

lekker vissen. Maar ja, we waren er en daar hadden we al geruime tijd naar uitgekeken en 

over gedroomd wellicht?? 

Uiteindelijk moe en zonder Zeeforel (John had wel een knorhaan) naar ons tijdelijke 

onderkomen voor de komende dagen waar Jan werd ingewijd in de “wondere wereld” van 

Klaverjassen. Tot zover dag 1. 

Dag 2. 

Vanwege de windrichting (Zuidwest) naar de Noord oost kant van Funen gereden en de stek 

die bekent staat als “Flyvesandet” bevist. Omstandigheden waren prima. 

 

De sfeer leek wel tropisch echter met temperaturen van amper 8 graden voelde het nét ff anders!! 

John was de eerste die een zeeforel aan de lepel ving, en gelijk een mooie 50’er 

 



 

Niet veel later zagen John en Jan eindelijk vis actief binnen werp afstand en zowel Jan als 

John kregen beet, John haakte een mooie en even later op aanwijzen van Jan die gezeten op 

een steen een vis had gespot, Gerrit ook. 

 

Niet veel later maakten we hans er op attent dat er nog een aan de oppervlakte aasde en na een 

perfecte worp van Hans hing de forel meteen!! 

Op tijd terug gereden om te eten en daarna de haven van Boyden nog ff “leeg te trekken”  

Harde wind op de kop en dat betekende hard werken maar wel vis actief in het relatief ondiepe 

water van de haven!! Gerit haakte er al snel 2 (waarvan 1 dikke 50’er) redelijk snel achter elkaar, Jan 

kreeg ook aanbeten en bijna in het donker verspeelde hij er een helaas!  

Op naar het huisje waar we de dag nog eens herkauwden en waarna de “Klaverjas college” voor Jan 

gewoon verder ging. Geen slechte dag tot dusver, kan beter maar zeker ook slechter qua vangst 

dan… 

Zeeforel tussenstand, Gerrit 3 st. Hans 2 st. John 1 st en Jan nog visloos!! 

Dag 3 

De windrichting was eindelijk naar wens om op de geliefde stek van met name Gerrit te kunnen 

vissen. Nakkebolle fjord (wat zeer correct door John en conform het stekkenboek “Langemarken” 

werd genoemd!) was vorig voorjaar voor Gerrit, Hans en John een zeer productieve zeeforelstek en 

dus waren de verwachtingen hoog gespannen!! De vele regen van de afgelopen dagen hadden het 

parkeer grasveldje tot een waar moeras omgetoverd, een moeras waarin Hans na een mooie 360’er 

muurvast in de modder kwam te zitten. Met vereende krachten de Peugeot van Hans vlot gekregen 

en veilig op het verharde deel geparkeerd. Na een stevige wandeling (een van de vele die week!!!) op 

de stek aangekomen, en niet veel later was het Hans die scoorde met de lepel!! 

 



 

Ook was Gerrit productief en misten John en Jan wat aanbeten, maar de hoge verwachtingen waren 

al snel getemperd!! 

 

In de middag besloten om vanwege de draaiende en aantrekkende wind naar de oostkant van Funen 

te gaan. Het werd de bekende stek Elsehoved waar we redelijk confortabel in de luwte konden staan 

bij de stormachtige westen wind. 

Eindelijk loon naar hard werken voor Jan en een zei het wat magere vis van net 40 cm was zijn deel 

 

’s avonds vanwege de lange vermoeiende dag en de harde wind niet meer gevist. 

 



 

Na de nodige inkopen bij de Spar, zou Jan Spaghetti maken “à la Sicilliana”  

Met een goed glas Italiaanse wijn 

was het voor iedereen een “una 

grande festa culinaria”  

Zeeforel tussenstand; 

Gerrit 4 

Hans 3 

John 1 

Jan 1 

 

En de “Klaverjas College” ging 

verder…… 

 

 

 

 

Dag 4. 

Wederom door de windrichting de stek bepaald en vanwege de westen wind de stek aan de 

Oostkant van Funen gekozen en genaamd Risingehoved bij Dinestrup Strand en de 

omstandigheden zagen er werkelijk “vangtastisch” uit!! 

 



 

Mooie stranden, blakende zon en uit de wind heerlijke temperaturen, en vakantiewoningen 

vlak aan het strand, deden ons verlangen naar zonnige zomeroorden een stuk zuidelijker in 

Europa, echter er moest gevist worden,…. op Zeeforellen,…. liefst veel……………… 

Helaas, op deze stek allemaal een vette blank. Verkast naar Helnaes stek bij de camping 

Helnaes Strand aan de Gamlehaven, maar ook hier een vette blank en ook ’s avonds na het 

eten wederom in de haven van Boyden wel vis actief, wel aanbeten en lossers, maar geen vis 

in t netje 

 

Zeeforel tussenstand bleef uiteraard het zelfde, Gerrit 4, Hans 3, John 1 en Jan 1, en de 

“Klaverjas College” ging ook nu weer  verder…… 

Dag 5. 

Alweer de 5e dag deze zaterdag op Funen, denkend aan de vette blanks van de dag eerder, waren we 

allemaal gebrand op revance. Een harde Zuid-Oosten wind maakte het dat we eindelijk de” lang 

afgehouden” stek “Husby Strand” zouden bevissen. Het was vandaag de Go Fishing wedstrijd met 

heel veel vissers op de been, zo ook op Husby Strand. 

Dat het vliegviswereldje klein is bleek ook hier weer want we ontmoeten NK Vliegvissen “coryfee” 

Bram Zanis en zijn maat die donderdags waren aangekomen op Funen en ook vangsten genoteerd 

hadden die niet echt “om over naar huis te schrijven” waren. Dat we Bram en maat al na een klein 

uurtje terug zagen lopen beloofde niet veel goeds en dat bleek. Vissers genoeg op deze beroemde 

stek, echter liet de vis het volledig afweten!!!  

 

Verkast naar Helnaes, mooi in de luwte van de hoge kant,  ook hier veel vissers op de been die net als 

wij al behoorlijk wat kilometers in de benen en op de teller hadden staan echter ook zij zonder vis!!! 

En wij…??? Je raad ’t al, wederom een vette blank voor ons 4’en, zelfs na het intussen traditionele 

avondje aan Boyden Haven. Oh ja, de “Klaverjas College” ging nog steeds verder……. 



 

Dag 6. 

Onze laatste visdag op Funen en we zouden de stek Nakkebolle Fjord, beter bekent als Langemarken 

wederom met een bezoek vereren. 

Het was voortreffelijk weer en hoopvol gestemd gingen de vliegen en lepels te water. 

We kregen wat aanbeten, “ze zitten er” riep Gerrit enthousiast, Hans waadde ogenschijnlijk 

kilometers ver de fjord in, het zonnetje deed haar koperen “duit in ’t zakje” maar de vis??........... 

 

Jan kreeg het te kwaad, de slopende week eiste haar tol, en hij was toe aan een 

“schoonheidsslaapje” in het heerlijke zachte droge weewier 

 

Uiteindelijk, ondanks de aanbeten en lossers, ook deze dag weer geen vis in ’t netje 

Ook ’s avonds in de Boyden Haven, waar iedere voorgaande avond wel actie te zien was, geen teken 

van leven meer!! 



 

Résumé, 

Zeeforel eindstand; 

Gerrit 4 st., Hans 3 st., John 1 en Jan ook 1 st. Na 6 dagen intensief vissen tot laat in de avond een 

zeer magere score, maar wel een zeer mooie week met gelijk gestemde “Broeders in Petrus” een 

goede accommodatie (we zijn niet veeleisend) natjes, droogjes en een “Klaverjasser” geboren dankzij 

de wijze lessen van Hans, Gerrit en John. 

Funen, altijd een taaie “tante” die haar “Zeeforel geheimen” lastig prijs geeft, maar waar het altijd 

een magisch aantrekkingskrachtig genot is om naar terug te blijven keren!! 

 

 

We’ll be back!!! 

 

Gerrit, Hans, John en Jan 

 


