
 De precieze volgorde van de 
etappes lag nog niet vast. Enkel het 
verblijf in het hotel aan de Otra was 
op voorhand geboekt, vermits we de 
terugtocht hadden gepland via Kristi-
ansand. De rest van de trip zou be-
paald worden door de weersomstan-
digheden. Als je met zalm of zeefo-
rel in het programma zit, ben je im-
mers afhankelijk van vers water…en 
vers water kregen we. Een beetje 
regen is altijd welkom en van een 
plensbui raken we zowaar in jubel-
stemming. 

 Tussen Larvik en Oslo viel het 
er met bakken uit, wat ons logischer-
wijze deed besluiten om maar 
meteen door te rijden naar Molde. 

De grilse-run zou nu wel op gang 
komen, maar… Even voorbij Lille-
hammer hield het op met regenen, in 
Dombås kwam de zon er door en in 
Molde waren ze al bijna vergeten 
wat het woordje ‘regen’ betekende. 
Men had er de droogste junimaand 
sinds mensenheugenis achter de rug 
en het zeer actieve regenfront dat het 
zuiden van het land al dagen 
‘teisterde’ zou volgens de voorspel-
lingen pas over een paar dagen een 
beetje naar het noorden opschuiven. 
Foute gok dus. 

 Een grilse zat er deze keer niet 
in, de zeeforellen waren door het 
heldere weer veel moeilijker te ver-
schalken dan anders en het zat er dus 

dik in dat ook onze tweede etappe in 
het water zou vallen. Gelukkig zijn 
we al vaker in Noorwegen geweest, 
waardoor we alles een beetje kunnen 
relativeren. Het aantal positieven 
ervaringen overtreft ruimschoots de 
teleurstellingen en we blijven vol-
doende enthousiast om ook anderen 
te overtuigen van het enorme poten-
tieel van dit prachtland. Bovendien 
hadden we een extra troef in han-
den… 

Hedmark 
 Wie Hedmark een beetje kent, 
denkt meteen aan de Trysilelva, 
Glomma en Rena, maar voor de 
avontuurlijke vliegvisser er zijn nog 
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tal van andere, minder bekende rivie-
ren en meren die beslist de moeite 
zijn om eens te exploreren. Hedmark 
staat vooral bekend om z’n mooie 
vlagzalmen, maar de kans op een 
specimen forel zit er ook altijd wel 
in. Ik kan me voorstellen dat iemand 
die voor het eerst plannen maakt 
voor Hedmark, figuurlijk verzuipt in 
het gigantische aanbod aan viswater 
of, om het iets abstracter uit te druk-
ken, een acute aanval krijgt van ich-
tyologische hyperventilatie. Maar ja; 
ergens moet je beginnen en één van 
de manieren om enigszins zicht te 
krijgen op de situatie, is bijvoorbeeld 
het doornemen van het artikel ‘In the 
spell of the Norwegian grayling’ 
door Hans van Klinken, terug te vin-
d e n  o p 
http://www.rackelhanen.com/eng/10
069.htm. Het betreft hier de moeder 
van alle Hedmark artikels en het zou 
pretentieus overkomen om hier met 
andere woorden nog eens hetzelfde 
te vertellen. 

 Wie z’n zinnen heeft gezet op 
de Glomma of de Rena, wordt extra 
verwend. Enkele jaren geleden heeft 
O.T. Ljøstad een fantastische gids op 
de markt gebracht. Dit handig, maar 
vooral praktisch naslagwerk is be-
doeld voor  de sportvissers 
(voornamelijk vliegvissers) die niet 
al te veel leergeld willen betalen 
en/of die hun vistrip van thuis uit zo 
goed mogelijk en redelijk gedetail-
l e e r d  w i l l e n  p l a n n e n . 
‘Glommaguiden’ beschrijft ‘slechts’ 
het gedeelte van de Glomma tussen 
de bron en Elverum, maar ook de 
Rena vanaf Storsjø tot aan de samen-
vloeiing met de Glomma. Alles sa-
men goed voor bijna 300 km rivier. 
Als je weet dat de Glomma op som-
mige plaatsen, met de eilanden mee-
gerekend, tot meer dan een halve 
kilometer breed kan zijn, lijkt mij het 
nut van een degelijk naslagwerk 
overduidel i jk .  De vol ledige 
‘Glommagids’ bestaat uit een twee-
talig handboek (Noors én Engels), 27 
gedetailleerde kaarten die ieder on-
geveer 10 km rivier beslaan en een 
CD-rom. 

 De boekeditie van de Glom-

magids bevat de volgende informa-
tie: 

• hoe de rivier te bevissen van janua-
ri tot december 

• de vissoorten 
• hoe de meest visnamige plaatsen te 

ontdekken 
• wat te doen wanneer de vis niet bijt 
• plaatselijke reglementering 
• hotels, motels, hutten en vakantie-

huisjes 
• culturele activiteiten en beziens-

waardigheden van de streek 
 
Op de kaarten (in geringde map) 
staan o.m.: 

• stroomsnelheid 
• waterdiepte, aangeduid met ‘zeer 

diep’, ‘diep’, ‘doorwaadbaar’ en 
‘ondiep’ 

• potentieel interessante stroken zo-
als stroomnaden, pools, uitlopen 
van pools enz. 

• hoogte t.o.v. zeeniveau 
• hotels, motels, hutten en vakantie-

woningen 
• postkantoren, kruidenierszaken, 

superettes en tankstations 
• plaatsen waar men een vergunning 

kan kopen 
• aanduiding van de wegen die naar 

het water leiden. 
 
De CD-rom bevat: 

• 400 gedetailleerde luchtfoto’s. De 
foto’s zijn vaak zo gedetailleerd dat 
men de stenen op de rivierbodem 
kan zien. 

• foto’s van de rivier vanuit een boot 
of vanaf de plaats waar er een weg 
tot aan de rivier reikt. 

• Foto’s van hotels, motels, hutten en 
vakantiehuisjes 

 Iedere vierkante centimeter 
rivier wordt als het ware op de ene of 
andere manier belicht. Wat je in de 
Glommagids niet terugvindt zijn de 
plaatsen waar de kanjers zitten en 
waar supervangsten gegarandeerd 
worden. De Glommagids behoort tot 
mijn favoriete badkamerlectuur. Je 
leert er van op afstand de rivier mee 
lezen. Door de verschillende delen 
van de gids naast elkaar te gebruiken 
kan je je een zeer goed beeld vormen 
van hoe de visserij op een bepaald 
stuk zou kunnen zijn. De foto’s van 
de CD-rom zijn in pdf-formaat en 
kunnen makkelijk afgeprint worden. 
Als je de prints van het gebied waar 
je van plan bent naar toe te trekken 
in plastic mapjes steekt en bundelt in 
een ringmap, ben je niet langer af-
hankelijk van je PC en heb je een 
uiterst compleet naslagwerk waar-
mee je ook ter plaatse uit de voeten 
kan. 

Plan trekken 
 Even terug naar onze wissel-
vallige vakantie van vorig jaar. Van-
uit Molde vertrokken we naar Røros, 
waar we op aanraden Van Hans van 
Klinken een tweetal dagen op de 
Håelva zouden vissen. Hans had ons 
een aantal jaren geleden al verteld 
over zijn mooie vlagzalmvangsten; 
bovendien was de rivier qua formaat 
nog een beetje ‘overzichtelijk’. De 
eerste avond leverde mij vlak onder 
de hangbrug bij Hånesset Camping 
een paar mooie vissen, waaronder 
eentje van 50 cm op. Andy ving bij 
één van de Piano Lakes een nieuw 
persoonlijk record. Met 44 cm ver-
pulverde hij zijn oude Ardeense re-
cord en ook David, die met z’n eer-
ste Noorse vlagzalmen een nieuw 
hoofdstuk aansneed, was zeer aange-
naam verrast. De tweede dag begon 
onder een loodgrijze hemel en het 
duurde niet lang voor de hemelslui-
zen opengingen. Ondanks de zond-
vloed wisten we toch allemaal enke-
le mooie vissen te bemachtigen, 
waaronder opnieuw eentje van iets 
boven de vijftig. Het feit dat we na 
de vispartij onze tent terugvonden in 
een plas water liet echter niet veel 
goeds vermoeden voor de volgende 
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De Glommaguiden “Een onmisbaar in-
strument voor iedere Hedmarkfanaat”. 



dagen. 

 Onze volgende bestemming 
was Klara camping in Trysil. Bij 
onze aankomst onweerde het ver-
schrikkelijk. Er was geen enkele 
cabin meer vrij en geen van ons had 
er zin in om met zo’n weer in een 
tent te kruipen. Dan maar meteen 
door naar Rena Camping, bij de sa-
menvloeiing van Glomma en Rena. 
Hier was nog wel een cabin vrij en 
dit bleek achteraf geen overbodige 
luxe te zijn. Het deel van de Glom-
ma tussen Elverum en Rena had ik 
al een paar keer eerder bevist en ik 
kende dus een paar stekken waar bij 
een normale waterstand uitstekend 
vlagzalm te vangen was. Om intus-
sen bekende redenen stond het wa-
terpeil van de Glomma en de Rena 
ruim een halve meter boven het ge-
m i d d e l d e  z o m e r p e i l .  D e 
‘superstekken’ waren niet langer te 
bereiken. Meestal blijf je dan als een 
gek rondrijden om toch maar ergens 
een stuk rivier te vinden dat nog 
enigszins bevisbaar lijkt en er bo-
vendien ook nog visnamig uit ziet, 
maar met de Glommagids wordt al-
les een stuk eenvoudiger. Tijdens 
ons vijfdaags verblijf in Rena was 
het waterpeil in de rivier nog eens 
met 90cm gestegen en ondanks de 
talrijke onweders (tot 6 stuks op 24 
uur) wisten we toch steeds weer 
nieuwe stekken te vinden waar we 
vlagzalm konden vangen; niet zo 
groot als anders, maar toch… 

Extra lichtpuntje 
 Gedurende een aantal jaren 
experimenteer ik met sedge pupa en 
emerger patroontjes. De sedgehat-
ches op mijn thuiswater zijn bijlange 
niet zo uitbundig als op sommige 
Scandinavische rivieren – de Rena 
bijvoorbeeld is op dit gebied legen-
darisch - maar wel voldoende intens 
om er de nodige aandacht aan te be-
steden. Een patroontje dat hieruit is 
voortgevloeid, is de Seal’s Fur Pupa, 
een variant op de ‘Raider’, gekend 
van de Engelse reservoirs. Dit vlieg-
je ziet er niet uit, maar het is om te 
beginnen belachelijk eenvoudig te 

binden en bovendien 
is het bij ons een kil-
ler van de bovenste 
plank. Een van mijn 
voornemens voor 
deze Hedmarktrip 
was om deze vlieg 
eens uit te proberen 
als een mogelijk al-
ternatief voor de 
Scandinavische abso-
lute nummer één, de 
‘Superpupa’ en wat 
blijkt: dit vliegje was 
de absolute favoriet 
van alle leden van de 
groep. We vinger er volop vis mee 
onder de meest ongunstige omstan-
digheden, zowel dead drift als 
‘streaking’. Persoonlijk bind ik het 
vliegje in twee kleurcombinaties: 
olijfgroen/donkergroen voor overdag 
en kaneelkleurig/donkerbruin voor 
de evening rise. 

Benodigheden: haak Kamasan B400 
12-16. Binddraad: bruin. Achterlijf-
je: seals fur (a: ginger of golden oli-
ve / b: licht olijfgroen). Rib: uitge-
rokken medium pearl mylar. Thorax: 
fiery brown seal’s fur. Alles goed 
uitkammen met Velcro en te lange 
haartjes wat bijknippen. 

 Laat u vooral niet afschrikken 

door de negatieve klimatologische 
berichtgeving in dit artikel. Zo’n 
slecht zomerweer hadden zelfs de 
Noren in geen honderd jaar meege-
maakt. Van al de vistrips die ik tot 
dusver in Scandinavië heb doorge-
bracht, was dit de eerste keer dat we 
last hadden van een langdurige re-
genperiode. Meestal zijn de Scandi-
navische zomers best te genieten. 
Voor meer informatie over de Glom-
magids, maar ook voor vangstmel-
dingen (in het Noors) en een heel 
interessant fotoarchief, kan je terecht 
op www.glommaguiden.com 

 

Meer moet het eigenlijk niet zijn, maar er zitten nog veel 
grotere. 
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Als ik mensen uit een paar dozijn vliegen laat kiezen met welke vlieg 
ze zeker nooit zouden willen vissen, kiezen ze meestal deze. Bij mij is 

het net omgekeerd. 


