FIN-NOR HEILBOT FESTIVAL 2020
Woensdag 16 tm 23 september 2020 (springtij)
Deze reis staat open voor een ieder die gericht op heilbot wil vissen of die zijn of haar PR wil
verbeteren met een groep enthousiaste en gezellige vissers. De organisatie stimuleert catch & release!
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De Reis:
Vertrek: woensdag 16 september 2020
Amsterdam – Oslo 10.45 – 12.30 *
Oslo – Tromso 14.55 – 16.30
Bustransport van Tromso naar Skjervoy
Bij aankomst: toewijzing van de woningen en safety drill (uitleg boten en gebruik boordapparatuur)
Zes dagen vissen op een 26 (!) voet (7.95 meter) luxe Jeanneau Merry Fischer Marlin met een 115 PK
Yamaha motor met kajuit in het midden en walkaround, GPS en fishfinder.
Woensdag 23 september 2020
Bustransport van Skjevroy naar Tromso
Tromso – Oslo 12.40 – 14.30 uur
Oslo – Amsterdam 16.35 – 18.25 uur
Maximaal 42 deelnemers, minimum aantal deelnemers 15.
Inschrijven is mogelijk tot maart 2020 en vol = vol.
De reis bestaat uit:
- Bustransfer van Tromso naar Skjervoy
- Centrale eerste bijeenkomst in Nederland juni 2020
- Nederlandstalige begeleiding ter plaatse
- Vier of zes deelnemers per woning (2 per tweepersoonskamers)
- Vier personen per boot (indeling door organisatie)
- Handdoek, bedlinnen en eindschoonmaak inbegrepen
- Afsluitend diner in het restaurant met prijsuitreiking
- Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen van Fin-Nor
- Startset van Fin-Nor / Quantum met shad, sandeel, cap, live bait rig, etc
- Persoonlijk fotoboek na afloop van de reis voor iedere deelnemer
Kans op mooie prijzen en nog mooiere herinneringen!

Kosten van deze reis bedragen € 1.095,-- per persoon exclusief vlucht
Individuele inschrijving is ook mogelijk! Indeling blijft op basis van 4 personen per woning, en gedeelde
tweepersoonskamers.

Bijkomende kosten:
 Vlucht Amsterdam – Tromso*
Verwacht 400,- a 450,- euro pp met 2
x 23 kilo bagage en 10 kilo handbagage
 Eigen verzorging (eten en drinken)
 Diesel voor je eigen boot
 Drankjes tijdens diner
⃰ Het vliegschema kan nog wijzigen.
Wanneer de eerste 11 inschrijvingen
binnen zijn gaan we over tot het
boeken van deze eerste tickets. Hoe
eerder men boekt des te voordeliger
de prijs.
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Skjervoy
Gebied
Skjervoy ligt net ten oosten van Torsvag en deze regio heeft zich in de afgelopen jaren een naam
verschaft als “heilbot mekka”. En dat is niet voor niets. Er worden hier gemiddeld veel en grote
heilbotten gevangen. Ieder jaar worden er 100 + kilo exemplaren gevangen. Vanaf de noordwestelijke
punt van het eiland Vanna ligt het zo’n 60 kilometer afstand van Soroya. Er is hier verder niets te doen
behalve vissen en dat is precies wat we hier gaan doen. De onderwaterstructuren in deze regio zijn
optimaal. Beter dan dit wordt het niet qua visserij.

Deze locatie is werkelijk een van de allerbeste van Noorwegen. Prachtige plateaus van verschillende
dieptes waar de heilbot kan jagen en door de grote diepteverschillen van drop offs en troggen ontstaat
er bij eb en vloed harde stromingen die ideaal zijn voor het jagen op aasvis. Maar vergeet natuurlijk ook
niet de rest van de vissoorten als kabeljauw, koolvis, zeewolf, schelvis, roodbaars, etc. Voor alle
soorten heb je hier de ideale omstandigheden.
Het visgebied is uitgebreid en biedt je veel
mogelijkheden. Bij minder weer kun je onder de kust
blijven en in de beschutting van de overige eilanden
vissen. Bij normaal weer is er een overvloed aan
plateaus en onderwaterbergen die veel en grote vissen
herbergen. Als je serieus heilbot wilt vangen moet je
hier heen!
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We hebben de beschikking over 8 cabins (vakantiewoningen) dien elk geschikt zijn voor 4 personen.
Ze beschikken elk over 2 slaapkamers met 2 eenpersoonsbedden. Daarnaast hebben we nog 2 grote
appartementen voor elk 6 personen beschikbaar met 3 slaapkamers met twee eenpersoonsbedden per
kamer. Daarnaast hebben zowel de cabins en de appartementen een woonkamer met sofa en Sat TV,
een volledig ingerichte keuken met vaatwasser, koelkast, magnetron, fornuis en oven en
vanzelfsprekend een badkamer met douche en wc. De woningen staan op 250 tot 100 meter van de
haven.

Direct bij de haven staat het overdekte fileerhuis met meerdere tafels, stromend water en een ruime
vriezer.
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Vissen
Er is sprake van een zeer afwisselende bodemstructuur met bijzonder veel uitvalsmogelijkheden waar
je naast heilbot, kabeljauw en in deze periode grote koolvis kan verwachten. De regio beschikt over
veel plateaus en grote dieptes die voor veel afwisseling zorgen. Samen met het feit dat we in de
springtij periode hier aanwezig zijn gaat hier veel stroming ontstaan. En dat is weer positief voor de
visserij.

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 10 tot 150 meter waar zowel
grote als kleine vissen rondzwemmen. Om hiertussen onderscheid te maken is de grootte van het
(kunst)aas doorslaggevend. Er worden hier bovengemiddeld veel heilbotten gevangen! Vergis je niet.
De heilbotvisserij is er een voor doorzetters maar het maken van uren is de sleutel tot succes.
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Ter plaatse zijn er bij een volle bezetting van 44 personen, 2 Nederlandstalige personen van de
organisatie die je kunnen voorzien van de laatste informatie met betrekking tot de hotspots, weer, te
gebruiken materiaal en methode.

Op de verst gelegen locaties, tot 60 minuten varen, variëren de dieptes van 20 tot 300 meter diepte. De
liefhebber kan voor mooie roodbaarzen terecht op stekken tot 150 meter diepte. Maar ook dieptes van
350 meter zijn er te vinden. Deze locatie heeft een van de rijkste visgronden met een veelheid aan
visstekken die ongekend zijn.

Materiaal
De 26 voet Jeanneau Merry Fisher Marlin boten met kajuit en 115 pk outboard motoren zijn standaard
uitgerust met een fishfinder, GPS, AIS tracking systeem en zwemvesten. Alles is er op ingericht om
zelfs de meest ervaren bootvisser te overtuigen. Dit zijn absolute topboten die veel comfort, snelheid
en vaargemak bieden. De boten zijn zeer geschikt voor 4 vissers te meer omdat ook het voordek
gebruikt kan worden tijdens het vissen. Deze boten zijn ruim, hebben 10 hengelhouders en zijn perfect
voor de visserij in Noord Noorwegen. Alle boten zijn voorzien van een gaf om de heilbotten op een
zorgvuldige en nette wijze te kunnen landen en onthaken.
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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 je bijvoorbeeld de
Fin-Nor Lethal 80 molen gebruiken in combinatie met de Fin-Nor Tidal Sea Lifter.
Het beste contact heb je met dyneema. Je voelt dan namelijk precies wat er onder aan je lijn op 50 tot
100 meter diepte gebeurd. De trekkracht van de dyneema is rond de 20 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 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. De grootste vissen worden over het
algemeen met dit systeem gevangen.
Het is voor deze locatie niet noodzakelijk om je eigen volledige assortiment aan pilkers en shads zelf
mee te nemen. De eigenaar heeft ook nog (beperkte) keuze aan hengelsportbenodigdheden die je ter
plekke kan inkopen. Shadkoppen, shads, pilkers, etc. het is hier gewoon te verkrijgen. Dus neem niet
te veel materiaal mee. We hebben bij de vorige editie gemiddeld zo’n 3 tot 5 shads verloren.

Een andere optie is het trollen van het kunstaas. Soms staat de wind en de stroming zodanig dat er
niets gebeurt en de boot gewoon op de plek blijft liggen. Of er staat teveel wind voor een normale drift.
In dat soort gevallen is het mogelijk om over te schakelen op trollen. Daarbij vaar je met ongeveer 2
knopen en laat je de shad ongeveer een meter boven de grond bewegen. Een andere uiterst effectieve
manier is trollen met grote Rapalas / woblers.
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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.

Als je zelf niet in het bezit bent van een visoverall en of zwaar hengelmateriaal kan je deze tegen een
prijs van respectievelijk € 80,- en € 75,- per week huren. Tevens verhuren we zelf passende hengels
met molen en dyneema voor een bedrag van € 60,- per week. Mocht je daar behoefte aan hebben dien
je dit bij je reservering direct aan te geven in verband met een beperkte beschikbaarheid van deze
materialen.
Reglement:
- Er mag met alle soorten aas gevist worden (kunst en natuurlijk aas).
- Het gebruik van geur- en lokstoffen is toegestaan.
- Bij voorkeur worden de heilbotten naast de boot opgemeten en het gewicht bepaald middels de
daarvoor beschikbare tabel.
- Alle heilbotten dienen (bij catch & release) met digitale foto gedocumenteerd te worden als geheel
en ingezoomd op het meetlint.
- De hengel met heilbot dient te allen tijde door één en dezelfde visser gehanteerd te worden.
- Bij het landen van een heilbot mag de visser geassisteerd worden door medevissers.
- Er wordt gevist in de periode van vrijdag 27 september 2019 na de safety drill t/m woensdag 2
oktober 2019 om 16 uur. Vissen die na dit tijdstip geland worden tellen niet meer mee.
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Prijzen:
Evenals afgelopen jaren stellen we mooie prijzen
van Fin-Nor ter beschikking met hengels uit de
Lethal / Megalite serie en molens als de Lethal /
megalite spinning en meer van dit topmerk. FinNor producten worden al sinds 1933 gefabriceerd
en kennen een bijzonder goede prijskwaliteitverhouding.

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!
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Seizoen
We gaan in deze week vissen omdat het dan precies springtij is en qua vangsten de beste visserij moet
opleveren.
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. Verder adviseren we je dringend om een visoverall mee te nemen of te huren. Als wij
hier in het voorjaarszonnetje zitten, kan het daar nog gewoon sneeuwen. 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.
September is voor de visserij op heilbot een topmaand. De watertemperatuur is optimaal en het krioelt
van het aas. Daardoor komen ze ook dicht onder de kust en vangen we ze in deze periode op dieptes
vanaf 5 meter. En dat geldt ook voor grote heilbotten van 50 kilo +

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

Reis & prijs
We vertrekken op woensdag 13 september 2020 vanaf Schiphol met SAS naar Oslo. Daarbij heeft
iedere reiziger recht op 2 x 23 kilo bagage plus 8 kilo handbagage. Hengelkokers kunnen
vanzelfsprekend ook worden meegenomen. De SAS staat toe dat de hengelkoker als onderdeel van de
reguliere bagage wordt meegenomen.
Na aankomst in Oslo vliegen we verder naar Tromso. Hier staat de bus op ons te wachten en die zet
ons na een ongeveer drie uur durende rit door de indrukwekkende omgeving af bij onze locatie in
Skjervoy.
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 boodschappen stoppen we in eerste instantie direct tijdens de transfer op
en hebben we op de locatie zelf vervoer ter plaatse om naar de lokale supermarkt te kunnen rijden.
Na afloop van de reis ontvangen alle deelnemers een fotoboek als persoonlijke herinnering.
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 Vimeo kanaal
voor de films van onze visreizen
naar deze locatie.
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Boekingsformulier Visreis.nl Heilbot festival 2020
(Zoals in paspoort)
Voornaam + initialen : _________________________________________________
Achternaam

: _________________________________________________

Geboortedatum

: _________________________________________________

Adres

: _________________________________________________

Postcode

: _________________________________________________

Plaats

: _________________________________________________

Telefoon

: _________________________________________________

Mobiel

: _________________________________________________

E mail

: _________________________________________________

Telefoon bij nood

: _________________________________________________

Vertrek

: woensdag 16 september 2020

Retour : woensdag 23 september 2020

Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom)

 ja

 nee

Reisverzekering (± € 35,- per week pp)

 ja

aantal personen: _____

Visoverall (€ 80,- ter plaatse)

 ja

aantal & maat: ______

 nee

Hengel + Reel a € 75,- (ter plaatse)

 ja

aantal: ________

 nee

Hengel + Reel a € 60,- (visreis.nl)

 ja

aantal: ________

 nee

 nee

Indien je kiest voor een reis- en of annuleringsverzekering, visoverall of hengel & reel 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 Visreis.nl Heilbot festival 2020
Overige deelnemers met volledige eerste voornaam en initialen en achternaam zoals in paspoort of ID!

voornaam
2. _______________

achternaam

geboortedatum

______________________________

_________________

adres

postcode

_________________________________ _______________
voornaam

3. _______________

geboortedatum

______________________________

_________________

postcode

_________________________________ _______________

4. _______________
adres

______________________

achternaam

adres

voornaam

woonplaats

woonplaats
______________________

achternaam

geboortedatum

______________________________

_________________

postcode

_________________________________ _______________

woonplaats
______________________

Voor het verkeerd doorgeven van initialen en namen 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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