WOUT VAN LEEUWEN
NOORWEGEN LUSTRUM FESTIVAL
Maandag 9 tm 16 mei 2016
POWERED BY VISREIS.NL
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De Reis:
Minimaal 14 deelnemers en maximaal 26 deelnemers
Inschrijven is mogelijk tot eind februari 2016 maar vol = vol.
De reis bestaat uit:
- Centrale eerste bijeenkomst bij Wout Van Leeuwen
- Nederlandstalige begeleiding ter plaatse
- Retourtransfer Bodo naar Saltstraumen
- We hebben verschillende woningen beschikbaar bijna allemaal met tweepersoons slaapkamers
- Handdoek, bedlinnen en eindschoonmaak inbegrepen
- Boot Kvaerno 19 voet met 60 PK 4 takt motor en GPS / fishfinder met maximaal 4 vissers per boot
- Afsluitend gezamenlijk diner in het restaurant
- Persoonlijk fotoboek na afloop van de reis voor iedere deelnemer

Kosten van deze reis bedragen € 895,- per persoon
Individuele inschrijving is ook mogelijk! Indeling blijft op basis van een gedeelde twee- of
vierpersoonskamer. Voor 3 en 2 personen per boot zijn persoenen in een de tarieven op aanvraag.

Bijkomende kosten:
Kosten voor de vlucht. Hoe eerder men boekt hoe lager de prijs! De verwachting is dat dit bedrag
tussen de 350 en 450 euro uitkomt. Zodra het minimum aantal personen is bereikt kunnen we de
eerste tickets vastleggen. Voor de vlucht is 2 x 23 kilo bagage en 8 kilo handbagage per persoon
voorzien. De vlucht wordt ingepland om op 1 dag vanaf Amsterdam naar Oslo te vliegen en
vervolgens direct door naar Bodo. Heenreis op maandag 9 mei en terug op maandag 16 mei 2016.
Verder nog:
- Eigen verzorging
- Benzine voor de boten
- Drankjes tijdens diner
Vanzelfsprekend zijn er weer leuke prijzen te winnen voor de mooiste en grootste vissen! Deze 5e
editie belooft weer een gezellige en mooie visreis te worden dus wacht niet te lang en schrijf je in
want VOL = VOL!
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Saltstraumen
Gebied
Vlak onder de Lofoten in een imposante en mooie omgeving ligt
de grootste en sterkste getijdestroom ter wereld. Saltstraumen!
Deze toplocatie ligt hier valk naast. ’s Werelds grootste en hardst
stromende getijdestroom. Praktisch iedere visser heeft deze
locatie op zijn bucketlist staan en wij hebben bieden je de
mogelijkheid om hier te kunnen vissen. De Saltstraumen zorgt
voor een immense getijde stroom waardoor zich op deze locatie
onder water een waar banket aandient voor de aanwezige
jagers. Ze hangen in de stroom en wachten rustig af tot een er
een geschikte maaltje voorbij komt en slaan dan genadeloos toe.
Hier verzamelt zich altijd vis. Kabeljauw, koolvis en heilbot zijn
de voornaamste rovers in deze stroom. Maar reken ook op
roodbaars, zeewolf, schelvis op andere stekken. Je gaat het hier
allemaal vinden.

Naast de Saltstraumen zelf zijn er verschillende stekken zoals Oddgrunnen, Kjerkgrunnen,
Gronholmen en de grote hoeveelheid kleine eilanden die direct voor de kust liggen en op slechts 15
tot 30 minuten varen te bereiken zijn. Direct naast de eilanden liggen onmetelijke dieptes tot wel
500 meter op slechts enkele honderden meters. De structuurverschillen rondom deze locatie zijn
extreem en groter dan op de gemiddelde locatie. Vandaar dat hier onder water ook een weelderige
flora en fauna leeft. Het voedselaanbod is immens en de stroming voert iedere dag weer nieuwe
voeding en dus ook nieuwe rovers mee.
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Het vissen in de Straumen doet vermoeden dat je heel zwaar moet vissen, maar dat is niet zo.
Gewone shads die anders ook gebruikt worden, zoals de Cutbait, Wide Eye of Crazy Daisy tot zo’n
400 gram zijn hier ook perfect. Aangezien de boot op de stroom meedrijft is het aas nooit ver
verwijderd want die gaat met dezelfde stroom mee. Je vist dus in principe gewoon direct onder de
boot. Mocht je een aanbeet krijgen is de drill extra heftig door de stroom waar de gehaakte vis
zeker gebruik van maakt.
Naast het vissen vanaf de boot wordt hier ook vanaf de kant gevist. Daarbij worden grote
koolvissen, heilbot en kabeljauw gevangen. Dit is een van de weinige plaatsen in Noorwegen waar
je met je strandhengel heilbot kunt vangen. Dus neem gerust die zware strandhengel mee als ook
een paar runningbooms of zip gliders. Het vissen vanaf de kant geeft echt een andere dimensie en
is erg leuk.
Saltstraumen ligt voor de visserij ideaal. De goede visstekken bevinden zich zowel op korte als ook
op langere afstand varen. Dat betekent dat als het weer probeert spelbreker te zijn er altijd in de
fjord zelf gevist kan worden. Daarmee is de kans dat er kostbare visdagen verloren gaan erg klein.

Verblijf
We hebben hier de beschikking over een aantal woningen die allen vlak bij het water en dus ook bij
de boten liggen. De woningen zijn allen voorzien van gratis draadloos internet en bieden veel
comfort. De keukens zijn volledig ingericht met koffiezetter, fornuis, waterkoker, koelkast, borden,
bestek en de grotere modellen beschikken ook over een vaatwasser. Tevens is er een
vriezerruimte, fileerplaats met stromend water en afstelruimte in het service gebouw. Het complex
ligt direct aan het water en dus ook bij de boten.
De door ons gereserveerde woningen zijn:
Oteren; max 4 personen, 35 m2, 1 slaapkamer met twee
stapelbedden, 1 woonkamer en een douche/toilet combi
Litjrosta: max 8 personen, 80 m2, 3 slaapkamers met elk
2 eenpersoonsbedden, en een mezzanine met 2
eenpersoonsbedden, 1 woonkamer en een douche / toilet
combi, keuken met vaatwasser
Sundan: max 4 personen, 60 m2, 2 slaapkamers met elk
2 eenpersoonsbedden, 1 woonkamer en een douche / toilet combi, keuken met vaatwasser
Oksebasen en Revet: max 6 personen, 55 m2, 3 slaapkamers met elk 2 eenpersoonsbedden, 1
woonkamer en een douche / toilet combi
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Voor alle woningen zijn handdoeken en bedlinnen inbegrepen evenals de kosten voor water,
elektra, verwarming en eindschoonmaak. Er is een kleine gespecialiseerde hengelsportwinkel bij de
receptie met alle noodzakelijke en wenselijke aanvullingen op het arsenaal. De dichtstbijzijnde
supermarkt ligt op een korte wandeling de brug over op ongeveer 10 minuten. Er is een service
ruimte met overdekte fileerplaats en stromend water, vriezerruimte en afstelruimte.

Vissen
Er is sprake van een zeer afwisselende bodemstructuur waar je naast heilbot, kabeljauw en zeewolf
onder meer zeeduivel, roodbaars en koolvis kan verwachten. Er wordt zelfs vanaf de kant gevist in
de stroom waarbij er kabeljauw, koolvis en heilbot gevangen wordt. Vergeet dus niet om ook een
strandhengel mee te nemen om eventueel ’s avonds nog een poging te wagen.
Onder de scholen koolvis op de diepere gedeeltes azen de kabeljauw en heilbot. Al met al zijn alle
voorwaarden voor een perfecte visserij aanwezig. Je vist op dieptes van 20 tot 200 meter waar
zowel grote als kleine vissen rondzwemmen. Om hiertussen onderscheid te maken is de grootte
van het (kunst)aas doorslaggevend. Er worden ook hier regelmatig heilbotten gevangen! Vergis je
niet. De heilbotvisserij is er een voor doorzetters maar het maken van uren is de sleutel tot succes.
Vanaf juni tot en met oktober zijn deze prachtige vissen regelmatig te vangen maar ook als we er in
mei zijn hebben we een redelijke kans als we een beetje mazzel hebben met de watertemperatuur.
Ter plaatse is een lokale gids beschikbaar die Engels spreekt en bij een volle bezetting van de
groep zijn er 2 Nederlandstalige personen van de organisatie die je kunnen voorzien van de laatste
informatie met betrekking tot de hotspots en het te gebruiken materiaal en methode.
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Materiaal
Qua boten maken we gebruik van 19 voet Kvaerno aluminium boten met 60 PK motor. Alle boten
zijn standaard uitgerust met fishfinder en GPS plotter, zeekaart, peddels, zwemvesten en 10
hengelhouders. Het tanken voor de boten vindt plaats in het viscamp zelf en is na afloop van de
vakantie cash af te rekenen. Deze boten laten niets te wensen over en bieden een hoge mate van
vaarcomfort en de 60 PK biedt voldoende kracht om snel en comfortabel op de gewenste visstek te
geraken.

Het vissen gebeurt met hengels van 20 tot 30 lbs. Wil je zeker weten dat je de echt grote vissen ook
naar boven kan krijgen adviseren we om de 30 lbs. hengels te kiezen. Daarbij kan als reel een
Okuma A 5 II Andros gebruikt worden. Tegenwoordig wordt er ook steeds meer met krachtige
zeemolens gevist zoals de Okuma Raw II of Shimano Twinpower 6000+ of Daiwa Saltiga.
Het beste contact heb je met dyneema. Je voelt dan namelijk precies wat er onder aan je lijn op
grote diepte gebeurd. De trekkracht van de dyneema is 25 kilo + om serieus weerstand te kunnen
bieden aan een grote vis tot 100 kilo. Het beste is het om minimaal 300 maar liever nog 500 meter
lijn op je reel of molen hebben. De onderlijnen die hier gebruikt worden hebben een dikte van 1 tot
1,2 mm.
Pilkers / shads variëren van 250 tot 600 gram afhankelijk van de diepte en de stroming. Als je het
jiggen zat bent kun je makkelijk overschakelen op haring, makreel of koolvis als aas aan een
takelsysteem. Dit systeem werkt uitstekend voor heilbot en grote kabeljauw of koolvis. De grootste
vissen worden over het algemeen met dit systeem gevangen.
Zorg voor een gebalanceerde hoeveelheid aan pilkers en shads. Er is ter plaatse een kleine winkel
waar je een en ander kunt vinden maar deze zijn vanzelfsprekend kostbaarder dan hier in
Nederland. Met name de verschillende gewichtsklassen zijn van belang. Je verspeelt over het
algemeen relatief weinig materiaal omdat je niet strak tegen de bodem vist..
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Maar het is ook leuk om met een “lichter” setje te gaan spinneren / pilkeren op wat “kleinere”
soorten. In de ondiepere gedeeltes is met licht materiaal een zeer leuke visserij op gul en koolvis te
beleven. Onder licht materiaal verstaan we een medium spinhengel van 50 tot 150 gram met
bijbehorende pilkers.
PS. Het is een eeuwenoude traditie dat degene die een heilbot van 50 kilo of meer vangt een
sprong in de haven doet. Aan deze traditie geven we tijdens deze reis dan ook graag opvolging!

Seizoen
Het seizoen begint in april en loopt door tot oktober. Het weer is in deze regio altijd een
dominerende factor. Derhalve raden we je dringend aan om een visoverall mee te nemen of te
huren. Als wij hier in mei naar toe gaan ligt er gegarandeerd nog sneeuw. Zorg dus voor serieuze
en warme viskleding. Vergeet daarbij niet de handen en het hoofd. Het is verstandig om te kleding
op te bouwen in lagen om zodoende (indien nodig) ook wat uit te kunnen trekken.
Naarmate je verder in het seizoen komt, worden je visdagen korter. In mei en juni is het 24 uur per
dag licht aangezien de zon helemaal niet ondergaat en naarmate de zomer vordert, zal de zon
uiteindelijk ’s nachts wel ondergaan. De lange dagen in deze periode zijn een prettige
bijkomstigheid bij deze locatie. De weersgesteldheid in noord Noorwegen kan grillig zijn en binnen
een uur tijd volledig omslaan. Daarom is het van belang om voor elk vertrek altijd te informeren naar
het laatste weerbericht en de voorspellingen.
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Voor de heilbot geldt dat deze bij watertemperaturen vanaf 4,5 graden steeds dichter en vaker
onder de kust komt. Naarmate de watertemperatuur dus hoger is, komt de heilbot dichter onder de
kust om te azen. Mei is niet de allerbeste periode maar biedt nog steeds interessante
mogelijkheden.
De zeewolf is in deze periode in grote mate aanwezig en een graag geziene gast. Deze lelijke maar
o zo lekkere vissen blijven telkens weer een bijzondere vangst. In de mei periode zijn ze in grote
mate aanwezig en op dieptes van 20 tot 40 meter op een stenige en harde ondergrond goed te
vangen. De gemiddelde lengte ligt rond 90 a 100 centimeter maar ze kunnen tot wel 1,3 meter
worden.

Reis & prijs
We vertrekken op maandag 9 mei 2016 vanaf Schiphol met SAS naar Oslo en van daaruit direct
door naar Bodo. Daarbij heeft iedere reiziger recht op 46 kilo bagage en 8 kilo handbagage.
In Bodo staat de bus op ons te wachten en die zet ons na een ongeveer 45 minuten durende rit
door de indrukwekkende omgeving af bij onze locatie in Saltstraumen.

Visreis.nl, KVK: 28 10 83 09 BTW nr: NL 1612 96 300 B 01
Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op de website www.visreis.nl voor de laatste versie

We verblijven een week in het complex en je vist 6 volle dagen op een boot met een maximum van
4 vissers. Voor het doen van de benodigde boodschappen is er een supermarkt met een prima
assortiment op loopafstand (ongeveer 10 minuten) beschikbaar. Na afloop van de reis ontvangen
alle deelnemers een fotoboek als persoonlijke herinnering.

Hengelkokers kunnen meegenomen worden als onderdeel van de bestaande bagage ruimte en
mogen dan ook 23 kilo wegen. Denk bijvoorbeeld aan shads en pilkers die ook in de hengelkoker
vervoerd kunnen worden. Volgens de Noorse wetgeving mag iedere persoon 15 kilo visfilet
uitvoeren. Let op dit gewicht maakt onderdeel uit van de individuele hoeveelheid bagage van 46 kilo
per persoon.
Zoals al onze reizen wordt ook deze visreis aangeboden met onze reisgarantieregeling! Wanneer je
het deelname formulier hebt ingevuld ontvang je een overeenkomst en factuur voor de betaling
middels geautomatiseerde e-mail van de firma Certo Escrow. De (betaalde) gelden blijven hier
veilig en goed beheerd op een derden rekening bij Certo Escrow staan. Voor meer informatie over
onze reis garantie regeling kan je terecht op http://www.visreis.nl/reisgarantie.
Visreis.nl ontvangt uw geld pas op de dag na afloop van de door u genoten visreis. Zo bieden wij u
en uw vakantiegeld de garantie dat in het geval van een calamiteit u te allen tijde uw geld terug
ontvangt. Deelname aan dit garantiefonds kost eenmalig € 12,- per boeking ongeacht het aantal
deelnemers. Als laatste brengen we € 25,- boekingskosten in rekening per boeking ook hier
ongeacht het aantal deelnemers.
Deze reis is bedoeld voor een groep enthousiaste vissers en is zeker geen wedstrijd. Het gaat om
kameraadschap, plezier en lekker vissen. Maar aan het einde van de week worden nog een paar
leuke prijzen uitgedeeld voor de meest bijzondere vangsten.
Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze speciale groepsreis, neem dan contact op met:
Visreis.nl
Joris Nieuwenhoff
’s Gravensloot 39
3471 BP Kamerik
E-mail : info@visreis.nl
Mob
: 0628 – 30 83 45
Of vul direct het
inschrijfformulier in!
Kijk ook op ons youtube kanaal
voor de film van deze reis in
2011, 12, 13 , 14 en 15.
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Boekingsformulier Wout Van Leeuwen Noorwegen Festival 2016 Saltstraumen
Voornaam + initialen : _________________________________________________
Achternaam

: _________________________________________________

Geboortedatum

: _________________________________________________

Adres

: _________________________________________________

Postcode

: _________________________________________________

Plaats

: _________________________________________________

Telefoon

: _________________________________________________

Mobiel

: _________________________________________________

E mail

: _________________________________________________

Telefoon bij nood

: _________________________________________________

Vertrek

: maandag 9 mei 2016

Retour : maandag 16 mei 2016

Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom)

 ja

 nee

Reisverzekering (€ 30,- per week per persoon)

 ja

aantal personen: _____

 nee

Indien je kiest voor een reis- en of annuleringsverzekering worden deze kosten additioneel in
rekening gebracht.

LET OP:
Eerst vermelde is de contactpersoon en hoofdelijk verantwoordelijk voor de reservering.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de reisvoorwaarden als gesteld op de website van
visreis.nl.
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Vervolg Boekingsformulier Wout Van Leeuwen Noorwegen Festival 2016
Overige deelnemers met volledige eerste voornaam en initialen en achternaam zoals in paspoort!
Eerste voornaam

Achternaam (volgens paspoort)

Geboortedatum

2. _______________

______________________________

__________________

3. _______________

______________________________

__________________

4. _______________

______________________________

__________________

5. _______________

______________________________

__________________

6. _______________

______________________________

__________________

7. _______________

______________________________

__________________

8. _______________

______________________________

__________________

Voor het verkeerd doorgeven van voor- en achternamen kan VISREIS.NL niet aansprakelijk worden
gesteld. Idealiter ontvangen we een kopie van de paspoorten van iedere deelnemer. Zodoende
kunnen er geen misverstanden optreden.

Plaats

: _________________________________________________

Datum

: _________________________________________________

Handtekening

: _________________________________________________

Dit document svp. volledig ingevuld retourneren naar VISREIS.NL, ’s Gravensloot 39, 3471 BP
Kamerik of gescand naar info@visreis.nl.
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