
1	  

	  

Vissen	  in	  Denemarken	  	  2012	  

	  
Van 14 t/m 21 april 2012 

Reisverslag van Cor K.  Miske en Klaas C. Berghuis. ( de oudste en de jongste neef van 
elkaar,  binnen de nakomelingen van Cornelis Miske en Aafke van der Laan) 

Reden voor deze reis: de visvakantie van 2011 is zo fijn geweest Klaas en Cor besloten in 
2012 weer  samen naar Denemarken te reizen voor een visvakantie. Zo gezegd zo gedaan. 

We boeken weer bij reisorganisatie Cordes Travel , die veel visvakanties organiseert naar 
Noorwegen, IJsland en Denemarken. 

 

"Service en kwaliteit is het belangrijkste voor 
ons...." 

"U bent onze gast en zeker géén klant...." 

Wij zijn Linda en Raffie (Raphael) Cordes en wonen sinds 2003 in Noorwegen, 
voorheen woonde wij in het mooie Vlissingen in Nederland. Na 8 jaar in Noorwegen te 
hebben gewoond, verhuizen we per 1 Juli 2011 weer terug naar Nederland, lees >hier< 
waarom. Ons doel van onze emigratie naar Noorwegen was om een reisburo te starten 
voor de Nederlandse, Belgische en Duitse toerist met als extra specialisatie 
sportvisvakantie's. Inmiddels hebben we méér dan 200 accommodaties in ons 
programma waar men kan vissen verdeeld over de landen, Noorwegen, IJsland 
en Denemarken. Alle vakantiehuisjes zijn van goede kwaliteit en van alle gemakken 
voorzien. Tijdens uw vakantie zijn we 24/7 bereikbaar en u heeft altijd kontakt met die 
personen waar u uw vakantie bij heeft geboekt. We hebben gèèn onpersoonlijk 
callcenter, bij Cordes Travel bent u "gast" en géén klant. Om alles goed te organiseren 
zijn wij officieel agent voor de Color-Line, Fjordline, Icelandair en Avis. Beide vissen 
we ook voor het Penn Team en zijn 8 jaar visgids geweest in het gebied rondom Bergen, 
we hebben dus échte eigen ervaring en weten dus precies wat de sportvissers verwachten 
van een visreis in Noorwegen, Denemarken of IJsland.  
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We gingen weer naar Langeland in huisje B9 (verwachten we)  te Tryggelev en de boot was 
weer een Fisk 530 

                       

 

 

 

Klaas ging met de voorbereidingen aan de slag. Wat nemen  we mee? Er is nu een weekmenu 
gemaakt. We willen niet afhankelijk zijn van de openingstijden van een winkel op Langeland. 
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Het weekmenu is geworden: 

Zaterdag 14 april: Macaroni met geraspte kaas en vla 

Zondag 15 april:  Chinese tomatensoep, schnitzel, sperzieboontjes, aardappels, pudding 

Maandag 16 april:  Erwtensoep met roggebrood met katenspek en flensjes 

Dinsdag 17 april:  Vis , worteltjes en aardappelpuree, vla 

Woensdag 18 april:  Visfilet, Chinese gebakken rijst met zoetzure saus, kroepoek, satésaus, 
vla 

Donderdag 19 april: Viskoeken met aardappel (Jumbo recept), tomatensaus,  pudding 

Vrijdag 20 april: Zalmfilet in bladerdeeg , aardappelpuree speciaal met appelmoes en 
appelmoes na. 

Zaterdag 21 april: Shoarma menu in Groningen  

 

Materiaal: 

Welke hengels gaan weer mee? Welke materialen moeten we nog aanschaffen? Cor wilde nog 
graag nieuwe molens!!!!! Welke technieken wilden we graag vissen?  

Op  3 maart  ging Klaas  naar de open dag van Cordes Travel te  Mijdrecht.  Er was veel 
informatie en Klaas sprak met enkele gasten die ook een reis geboekt hadden naar 
Denemarken. Kennis gemaakt met een Belgisch stel, familie Goethals, uit Sint Nicolaas, die 
in juli 14 dagen in hetzelfde huisje zitten dan wij. Veel informatie uitgewisseld en email 
adressen aan elkaar gegeven. 

Zaterdag 14 april. 

We vertrekken om 10 voor zes vanuit Groningen. Heerlijk op tijd. Om half 7 passeren we de 
Duitse grens. Om 10 uur rijden we Denemarken binnen. Het gaat voortreffelijk. De file stond 
aan de andere kant i.v.m. wegwerkzaamheden. Die kunnen we dus volgende week zaterdag 
verwachten. 

Om 12.30 uur arriveren we bij Haus en Boot. Het was weer een drukte van belang. Rainier en 
zijn vrouw waren aanwezig. Ze waren in goede gezondheid en waren verheugd ons weer te 
zien.  Afgesproken dat we om 14.30 uur terug kwamen om de boot spullen op te halen. Eerst 
de auto uitladen. 

We konden niet in B9 want de keuken was nog niet klaar.  Het huisje waar we nu zaten was 
Osterevoll nr. 66. Een prachtig huisje. 

We hebben de bootspullen gekregen, snel naar OKE om te tanken en dan door naar 
Bagenkopf. Alles aangesloten en naar buiten om te vissen.  
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Zondag 15 april. 

Ontbijten en alles klaar maken om te vissen. Heet water mee voor een cup of soup. Cor zijn 
favoriete smaak: kippensoep. 

Vissen met kunstaas en meegenomen garnalen.  Het waaide nog stevig. Van Cor mochten we 
vandaag geen aas kopen. Dat hoorde niet zo. Matige vangsten. 

   

Maandag 16 april. 

Het waaide hard en er waren bijna geen boten uit. We zijn vanaf het strand gaan vissen te 
Vogtsbjerg. Een prachtig gebied, waar een rif voor de kust is. Duidelijk te zijn aan het 
lichtgroene water. Cor heeft een nieuwe strandhengel gekocht, inclusief molen! 

 

 

Later in de middag is de zee op dit punt veel rustiger geworden. Tegenvallende vangsten. 
Maar een prachtige plek om te zijn. Mooie stenen gevonden e.d. 

Om 19.00 uur weer thuis. 

Dinsdag  17 april. 
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Stevige  wind maar we gingen de zee op. Golven van 1 tot 2 meter kwamen we tegen. De boot 
slingerde en stampte en kwam soms met een harde klap weer terug op het water. Een enkele 
keer werden we op een golf  20 tot 30 meter meegenomen. Een raar gevoel: geen controle te  
hebben over de boot. We zijn weer terug gegaan naar Bagenkopf. We hadden meer werk 
onszelf vast te houden dan hengels vast te houden. 

We gaan weer naar Vogtsbjerg. Cor heeft eerst in Bagenkopf een nieuw hengelstandaard 
gekocht ! We moesten vandaag vissen voor een maaltijd. Het lukte nauwelijks, 2 kleine 
platvissen. Maar we hadden vis bij de maaltijd. In roomboter gebakken….hmmm, lekker. 

 

Woensdag 18 april 

Goed weer en dus de zee op. Een uitstekende visdag. We driften tussen de witte vuurtoren en 
de radarpost. Diepte ongeveer 10 – 15 meter. 

Verschillende maten vis werden er gevangen. We hebben 20 kg. vis mee naar huis genomen. 
Dan hadden we in elk geval voor woensdag en donderdag voldoende te eten. Klaas zijn 
grootste was 2,5 kg en Cor zijn grootste was 1,8 kg. Geweldige dag gehad. De overige vis is 
voor de diepvries en gaat mee naar Groningen.   
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Bij thuiskomst foto’s nemen, vis schoonmaken, lekker eten en napraten. Met op de 
achtergrond muziek van Queen en Dire Straits. 

 

Donderdag 19 april 

Het waaide te hard om te gaan vissen op zee.  We gingen vandaag Langeland over, op weg 
naar het noordpunt. Een geweldig tocht langs Skovsgaard, Spodsbjerg , Tullebolle, Tranekaer 
naar Lohals. 

Prachtige molens, kastelen, kerken, landschap, e.d. 
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Een prachtige dag waarbij we een klein beetje de indruk hebben gekregen van Langeland. 

 

Vrijdag 20 april. 

Vandaag weer vissen op de Langebaeltsont. Het waaide nog stevig en we besloten min of 
meer voor Bagenkopf te gaan vissen. Het ging goed. Cor had een topdag want hij heeft 100% 
meer vis gevangen dan Klaas. 
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We besloten om 16.00 uur weer terug te gaan. Het was gaan regenen. Dus alles nog nat 
meegekregen. De boot schoongemaakt en gauw de bootspullen weer naar Haus en Boot 
gebracht. Zo, we hadden weer ruimte om de auto in te pakken. Wat een spullen in en uit 
laden… het was hard werken. 

 

Thuis alles laten drogen in de kamer en bij de kachel. We hadden nog zalmfilet in bladerdeeg 
in de diepvries zitten, en de diepvries moest toch leeg. 

S’avonds nagepraat over de week en van alles en nog wat. De DVD van ons bezoek in 2011 
bekeken en nog de DVD: Zeevissen in Denemarken. We hadden al weer zin in volgend jaar, 
maar dan iets later dan in 2012. 

 

We hebben een prachtig vakantiehuisje tot onze beschikking gehad. O 66 als we dit weer 
willen hebben. 
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Zaterdag 21 april. 

07.30 opstaan. Ontbijten en alles inladen. Het paste er gemakkelijk in! Nog even naar Haus en 
Boot om de huissleutel te brengen. We vertrokken om 09.00 uur. Om 12.00 uur waren we in 
Duitsland en om15.00 uur in Groningen. Een voortreffelijke reis. 

Heerlijk shoarma-menu bij Cor gegeten en daarna naar Zwolle. 

Net als in 2011  is het weer een fantastische week geweest en 2013 is weer geboekt ! 
Uiteraard weer bij Linda en Raffie van www.cordestravel.nl  

Cor Miske en Klaas Berghuis 


