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ZEEVISSEN

Tekst & foto’s: Martijn Dekkers

Van 24 augustus tot 2 september vond het Beet IJsland festival plaats. Een samenwerking tussen 

hengelsportmagazine Beet en Visreis.nl. Het festival staat vooral in het teken van gezelligheid, 

maar natuurlijk werd er fanatiek gestreden om de hoofdprijs voor de grootste kabeljauw. Gezellig 

werd het zeker, alleen gooide de wind al snel roet in het eten…

BEET IJSLAND
FESTIVAL 2021
KABELJAUW & GEZELLIGHEID!

issen in IJsland is een 
droom voor veel vis-
sers. IJsland staat vooral 

bekend om de geweldige kabeljauw-
vangsten. Kabeljauwen van ruim over 
de 100 cm en zelfs over de 130 cm óf 

nog groter komen hier wekelijks naar 
boven, een waar kabeljauwparadijs 
dus!
Flateryi ligt in het noordwesten van 
IJsland aan het Onundarfjord. Op 
deze locatie hadden we acht huisjes 

en acht boten beschikbaar voor de 24 
deelnemers en twee begeleiders. Joris 
Nieuwenhoff, eigenaar van Visreis. nl, 
was een van deze begeleiders. Hij 
heeft dit festival georganiseerd en was 
tevens het aanspreekpunt ter plaatse. 

V Ondergetekende was aanwezig voor 
de begeleiding en het in woord en 
beeld brengen van deze trip. Wij 
stapten iedere dag aan boord van 
een andere boot om zo de groepen 
op weg te helpen met het vinden 

van stekken, de juiste technieken en 
 eventueel het besturen van de boten.

WAAROM EEN 
GROEPSREIS?
Een vraag die veel gesteld wordt. De 
twee belangrijkste redenen om te 
kiezen voor een groepsreis zijn de 
ondersteuning vanuit de organisatie 
en de gezelligheid. De ondersteuning 
vanuit de organisatie is echt wel 
heel erg fijn. Vanaf het moment dat 
je contact op neemt voor deelname 
word je van A tot Z tot het einde van 
je reis begeleid. Dat is natuurlijk erg 

fijn wanneer je 
geen of weinig 

ervaring hebt 
met een dergelijke 

visreis. Uiteraard is dit 
ook erg fijn wanneer je wel 
ervaring hebt met reizen, 

want ook onvoorziene 
omstandigheden 

worden direct voor 
je opgelost. 
Zelfs de meest 
ervaren vis-

sers kiezen vaak 
voor een 

groeps-
reis, 
zij zijn 
naast de 

visserij en 
begeleiding 

Joris Nieuwenhoff van Visreis.nl bespreekt 

de stekken met de deelnemers.



55BEET | OKTOBER/NOVEMBER 2021

ook op zoek naar gezelligheid. Die 
gezelligheid begint op de luchthaven 
en is terug te vinden tijdens de gehele 
reis. Je bent niet enkel tijdens de reis 
naar bestemming samen, maar je 
ontmoet elkaar ook op de steigers, op 
het water en natuurlijk in en rond de 
accommodaties. Onder het genot van 
een hapje en drankje bespreken de 
groepen onderling de afgelopen dag 
en dagen. Dit is niet enkel erg gezel-
lig, maar zeker ook heel leerzaam.
Onze groep bestaat uit een mix van 
ervaren en minder ervaren vissers. Zo 
hebben we deelnemers die al meer 
dan vijf keer in IJsland zijn gaan vis-
sen, maar ook deelnemers die zelfs in 
Nederland nauwelijks op zee vissen. 
Deelnemers die veel in  Noorwegen 
komen en deelnemers die meerdere 
keren per jaar een visreis onderne-
men. Wat we de gehele reis terug 
zien is dat de minder  ervaren vis-
sers prima worden geholpen door 
de meer ervaren vissers. Naast 
het  uitwisselen van informatie en 
 ervaring van andere jaren helpt ook 
iedereen elkaar met het in orde bren-
gen van de boten, het weg varen, het 
aanmeren bij de steiger enzovoorts. 

BEST SPANNEND!
Op 24 augustus verzamelen we op 
Schiphol. Door alle coronamaatrege-
len hebben we wat eerder afgesproken 
dan normaal, het is ook voor Joris 
weer zijn eerste groepsreis na een 
veel te lange tijd. We verwachten wat 
oponthoud wegens alle papierwerk, 
maar dat blijft gelukkig uit. Dat heb-
ben we geheel te danken aan de voor-
bereiding van Joris. De vlucht naar 
Reykjavik verloopt voorspoedig. Ook 
hier blijkt een goede voorbereiding 
weer zijn diensten. Zonder negatieve 
coronatest, waarvan het bewijs in je 
CoronaCheck-app als QR-code staat 
weergegeven, kom je het land niet in!
Daarna volgt een binnenlandse vlucht 
naar Isafjordur. We worden verdeeld 
over twee propellervliegtuigen, de ene 
nog kleiner dan de andere. Doordat 
de 1400 meter  landingsbaan parallel 
ligt aan het fjord Skutuls is ook de 
landing een hele belevenis. Met een 
scherpe bocht kom je over de bergen 
langs de steile bergwand aangevlogen. 
Best  spannend! Het laatste stukje 
leggen we af in de huurauto’s die al 
klaar staan op de parking. Onderweg 
genieten we van het uitzicht, want de 

natuur van IJsland is toch wel heel 
indrukwekkend te noemen.
De volgende ochtend worden we om 
09:00 uur verwacht op de steiger waar 
alle boten netjes op een rijtje liggen 
te wachten op vertrek. Klaus, de man 
ter plaatse, legt ons uit hoe de boten 
– die voorzien zijn van GPS, mari-
foon en zeekaart – werken. Ook het 
melden aan de kustwacht  wanneer je 
de haven verlaat en alle veiligheids-
aspecten worden doorgenomen. Wie 
niet in het bezit is van een vaarbewijs 
kan deze krijgen door het afleggen 
van een simpele test. Hiervoor is nog 
nooit iemand gezakt. Dan kan ons 
avontuur direct  beginnen.

KABELJAUWPARADIJS
Op deze eerste dag wordt er door de 
meeste boten gevist op de open zee, 
er staat een golfje, maar er is prima 
te vissen. Joris heeft met iedereen 
de stekken al doorgenomen, net als 
Frits en Ton dat hebben gedaan. Zij 
zijn hier al een week en hebben al 
die tijd op open zee kunnen vissen. 
Vol goede moed varen we allemaal 
door het fjord richting de open zee. 
Wie hier ervaren is vaart direct naar 

hun favoriete stekken. Andere gaan 
op zoek naar de stekken die vooraf 
besproken zijn. 
Dat het hier barst van de kabeljauw 
is gelijk duidelijk; binnen de kortste 
keren staan op alle boten de hengels 

krom. De ene na de andere kabeljauw 
wordt aan boord gehaald. Shads zoals 
de Savage Gear Herring of Sandeel en 
de Westin Crazy Daisy of Sandy Andy 
blijken top voor deze visserij. De vis-
serij met pilkers is op dit moment 

iets minder effectief, maar de welbe-
kende bottom ship lijkt haast altijd 
vis op te leveren. 
Op de eerste dag worden er mooie 
vissen gevangen, de grootste kabel-
jauw meet maar liefst 117 cm en 
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Prachtig decor om in te vissen!

Prima boten met veel ‘werkruimte’.

… waaronder deze 

kabeljauw van 117 cm.

De eerste dag 

worden er mooie 

vissen gevangen…
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wordt gevangen aan boord van onze 
Belgische deelnemers.
De visserij op deze kabeljauwen is 
relatief eenvoudig. Je stuurt de boot 
naar de desgewenste stek, daar zet je 
de motor in zijn neutrale stand en 
laat de stroming het werk doen. Ver-
volgens laat je het kunstaas naar de 
bodem zakken. Met een pilker bonk 
je de bodem af. Kabeljauwen reageren 
hier op en pakken de pilker met de 

gedachte een makkelijke hap te scoren. 
Met een shad werkt deze techniek 
ook prima, maar de meest effectieve 
manier om een shad te vissen is het 
langzaam binnen draaien van de 
shad. Met de snelheid van het binnen 
draaien kan je variëren en soms een 
korte pauze inlassen kan erg effectief 
zijn.
De bottom ship vis je wat feller. Met 
harde rukken schiet de bottom ship 

omhoog, vervolgens laat je deze zo 
gecontroleerd mogelijk terug zakken. 
Hierbij maakt dit kunstaas flankende 
bewegingen. De muppets die er 
aanhangen zorgen voor extra actie, 
onweerstaanbaar voor haast alle vis-
sen.
Wie echt scherp wil vissen houdt de 
dieptemeter/fishfinder goed in de 
gaten. Je kan prima zien waar de vis 
zich bevind. Is dit tegen de bodem 

dan vis je net boven de bodem. Zie 
je dat de vis wat hoger zit dan kan je 
beter op die hoogte vissen, zo ver-
groot je de kans om iets te vangen.

SPELBREKER
Eigenlijk verwachten we het minder 
goede nieuws dat we in de avond 
krijgen al een beetje. De komende 
dagen trekt de wind aan. Op open zee 
vissen zal er niet meer inzitten; iedere 
ochtend zal er besloten worden of 
we überhaupt wel weg mogen met 
de boten. Daar beslist Klaus over, hij 
weet wat veilig is en niet. Want, vei-
ligheid staat altijd op nummer één!
Dat is een tegenvaller, want de echt 
grote vissen zitten toch echt op open 
zee. De vissen in de fjorden zijn 
iets kleiner, gemeten naar IJslandse 
maatstaven, maar het zijn nog altijd 
prachtige vissen die de metergrens 
nog steeds kunnen overschrijden. 
De allerzwaarste hengels blijven 
daarom thuis en wat lichtere spin-
hengels worden in orde gebracht. 
Op de ochtend van dag twee is het 
duidelijk waarom we niet de open zee 
op kunnen, in de verte zijn meters-
hoge golven te zien, maar in de luwte 
van het fjord is het goed te doen. Dat 
is het grote voordeel van deze locatie 
in IJsland. In het fjord van Flateryi 
barst het van de kabeljauw, aange-
vuld met mooie schelvissen. De visse-
rij is echt goed en iedereen vermaakt 
zich prima. Ervaren vissers zoeken 
het randje van het fjord op, maar dat 
levert geen grotere vissen op, zodat 
ook zij besluiten wat dieper het fjord 
in te varen, dat is toch wel wat com-
fortabeler vissen. De grootste vis van 
de dag meet 105 cm, dit is zo’n beetje 

de maximale lengte in het fjord zo 
blijkt de komende dagen. 
De volgende dagen is de visserij 
steeds weer gelijk, we vissen met 
veel plezier in het fjord en vangen 
werkelijk waar steeds keer op keer 
zoveel kabeljauw als we willen. Zelfs 
de minder ervaren vissers weten veel 
vis te vangen. We hebben helaas ook 
te maken met twee uitvaldagen, want 
zelfs in het fjord staat teveel wind. 
Gelukkig zijn er legio mogelijkheden 
om ons te vermaken. Bezoeken van 
havens en musea, genieten van het 
landschap, wandelen en zelfs vissen 
op mega-scharren, het kan allemaal.

Met een simpel schuifloodje en een 
stukje vis kan je hier prachtig grote 
platvissen vangen. Scharren waar we 
in Nederland alleen maar van kun-
nen dromen vliegen hier om je oren. 
Harde aanbeten en felle gevechten 
doen het slechte weer even vergeten. 
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Meerdere kromme hengels tegelijkertijd zijn geen uitzondering!

Mega-scharren, het kan hier allemaal!

Sommige kunnen er geen genoeg van krijgen!

Bewezen vangers. Met een aasvis op de fireball op zoek naar de echt grote jongens. In het fjord van Flateryi barst het van de kabeljauw.
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SUPER GESLAAGD!
Toch is het wel fijn dat we de laatste 
dag weer lekker de zee op kunnen. 
Net als alle andere dagen in het fjord 
vermaken we ons prima met prach-
tige kabeljauwen en schelvissen. Een 
deel van de groep besluit op tijd te 
stoppen en alle materialen schoon te 
maken en zich voor te bereiden op 
vertrek. Een ander deel kan er geen 
genoeg van krijgen en gaan na een 
hapje weer terug het water op, tegen 
de avond storten de kabeljauwen zich 
nog hongeriger op het kunstaas, zo 
lijkt het.
Helaas komt ook aan deze trip 
weer een einde. De volgende dag 
worden we verwacht in ons hotel 
in  Reykjavik. Hier hebben we twee 
overnachtingen en een dag vrij te 
besteden. Joris heeft ons vooraf een 
selectie van diverse activiteiten voor 
gelegd. De natuurlijk verwarmde 
baden van de Blue Lagoon en de 
 Golden Circle tour blijken het meest 
in trek. De natuurlijk verwarmde 
baden zijn vooral bedoeld om te 
relaxen, de Golden Circle tour neemt 
je mee langs de mooiste natuurver-
schijnselen van IJsland. Geisers, sla-
pende vulkanen, watervallen; we zien 
het allemaal, voor geen goud had ik 
dit willen missen!
Later op de avond genieten we van 
een heerlijk driegangen diner met 
aansluitend de prijsuitreiking. Nu 
blijkt dat alle prijzen op de eerste dag 
al verdeeld zijn. De dag dat we nog 

een stuk de open zee op konden. 
De winnaars krijgen een schitterende 
hengelset van Hart bestaande uit 
een hengel met bijpassende molen, 
samen met een trui van Visreis.nl. 
De tweede prijs kreeg daarbij een 
reischeque van € 250 en de winnaar 
een reischeque van € 500 voor een 
nieuwe visreis naar IJsland.

BEREGEZELLIG!
Al met al was het ondanks de harde 
wind een zeer geslaagde en vooral 
beregezellige visreis! Dat was mede te 
danken aan de organisatie. Het was 
duidelijk dat Joris veel ervaring heeft 
met dergelijke trips. Ook het machtig 
zijn van meerdere talen draagt bij 
aan een voortreffelijk verloop van 
het Beet IJsland festival 2021. Alle 
deelnemers kregen een gratis Beet-
kwartaalabonnement net als een 
gratis fotoboek van deze visreis, zo 
kunnen ze nog lang nagenieten van 
deze prachtige trip.

Begint het nu te kriebelen? Volgend 
jaar organiseren we weer een lezers-
reis! Kijk op www.visreis.nl/beet-ijs-
land-festival-2022 en schrijf je snel 
in want de plaatsen zijn beperkt.

“Ik ben al op andere visreizen naar 

IJsland geweest maar niet eerder was 

het zo goed georganiseerd!”

WIE VING DE GROOTSTE 
KABELJAUW?
1e plaats Antonio Muyle 117 cm
2e plaats  John Luchies 107 cm
3e plaats  Frankie Degrendel 105 cm

Supergezellig zo’n groepsreis!

En de winnaars zijn… v.l.n.r.: Frankie Degrendel, 

John Luchies en Antonio Muyle.


