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NKBW.2010 in IJsland. 

  

3 teams van 5 EFSA leden vertrekken op  

dindag 3 augustus van af Amsterdam Schiphol 

 naar Flateyri in het verre noorden van IJsland . 

team1 Peter Ouwendijk-Henk Barten-Frans van Os 

-Gerrit Witlox en Hans van Loenen alle oud  

gediende van den EFSA-Nederland. 

team2 Henny Dubbeldeman-Jan Verwerda- 

Hans Rensen-Paul van de Berk en Wim Watson-Beauversier. 

team 3 Jaap Hoorenman-Remco de Groot 

-Frank Koop-Dick Buningh (een nieuw lid en gaat voor de 1e keer op zee vissen )en de reporter van 

dit verslag Henk Bommels. 

We vertrekken van schiphol; om14.00 uur en de aankomst zal om 15.10 uur zijn in Reykjavik 

 plaatselijke tijd (2 uur tijdverschil met Nederland.)zo als gewoonlijk bij  zee hengelaars hebben 

wij veel te veel bagage bij ons, ondanks de 40 kg koffer en 6 kg handbagage als 

voorgeschreven, maar met een goed verhaal en een glimlach komen wij zonder enige kosten door 

ALLE controles. 

We worden in Reykjavik opgewacht door de hostess Nancy van Angelreisen om ons naar het 

Vikinghotel in Hafnarfjordur te begeleiden om daar de nacht door te brengen. 

Woensdag morgen vroeg uit de veren want de bus vertrekt om 6 uur naar het vliegveld om de reis 

voort te zetten naar Isarfjordur en vandaar naar onze eindbestemming Flateryi,de reis verloopt 

voorspoedig maar.......helaas ,de hengelkoker van Frank Koop was niet meegekomen met de laatste 

vlucht dus een langdurig oponthoud met het invullen van de benodigde formulieren ,dit was grote 

pech en teleurstelling bij Frank en Remco want Remco zijn hengels zaten ook in de koker van Frank 

. 

Na dat vervelende incident gingen wij uiteindelijk op weg naar onze bestemming daar aangekomen 

werden wij opgewacht door Julius die ons de bungalows toe wees en de nodige info verstrekte. 

Wij hadden grote plannen om nog deze dag te gaan vissen maar de moeheid overwon het van de 

interesse om dat nog te gaan doen. 

We hebben besloten om in alle rust onze spullen te verzorgen ,hengels op te tuigen waarna wij onze 

broodnodige rust namen om Donderdag zo fris als een hoentje het ruime sop te kiezen om onze 

hengelsport te gaan beoefenen. 

De 1e dag gingen wij vrij vissen om het water en de omstandigheden enig zins te verkennen 

,stralend weer geen wind en volop zon optimale weeromstandigheden om te vissen en hoe? we 

hadden de beschikking over perfecte boten met alles er op en aan marifoon fishfinder kompas en 

GPS 7.85 mtr lang en voorzien van een `130 pk dieselmotor fantastiche schepen. 

En vis ?je zou denken dat ze opeengestapeld lagen zoveel vis werd er gevangen kabeljauw zo groot 

waar je in Nederland alleen maar van droomt. 

Kabeljauw van 60 tot 100 cm waren geen uitzondering.maar dat was gewoon ,Frank Koop was de 

gelukkige op de eerste dag met de 1e kabeljauw  boven de meter 103 cm.en de eerste europot van € 

30.- (die hadden we elke dag voor de grootste gevangen vis maar nogmaals bleef de pech ons 

achtervolgen na enige uren succes vol vissen wilde Frank verkassen en wilde de motor starten , 

geen enkel bewijs de motor deed niets en wij lagen midden in het fjord en dan kan je weinig of 

maar te zeggen  helemaal niets .Gelukkig was Henny Dubbelde man te bereiken via de marifoon en 

 



die heeft ons op sleeptouw genomen naar de haven bij nadere controle door Julius bleek er iets te 

haperen aan het startmotor ,maar geen probleem en andere boot was er voor ons ter beschikking.  

In onderling overleg hadden we besloten de lichte lijnen wedstrijd te beperken tot 1 dag (de 

lijnen zijn van topkwaliteit en gesponsord door Midnight Moon Tackle Import de groothandel van 

Stan van Es) om zo mogelijk nog twee dagen vrij te vissen om te proberen de heilbot te vangen.De 

1e wedstrijd dag was top ,grote hoeveel heden grote kabeljauw en enkele schelvissen ikzelf had op 

onze boot 71 stuks gul en Frank Koop was de grote triomfater met 101 stuks met een gemiddelde 

afmeting van 50 tot 90 cm met enkele van bijna 1 METER ,let wel bijna 1 meter wij dachten wij 

hebben de top vandaag ,maar mis hoor ,op de boot van team 1 nam Frans van Os de kop met 121 

stuks  

en daar is geen vis van overdreven. 

De 2e wedstrijd dag was de 1e dag All-Tackle wij besloten ver weg te gaan om daar op grote diepte 

70 tot 90 meter  te proberen de grotere vis te vangen ,en die was inderdaad daar aanwezig 17 

stuks boven de 85 cm hebben we daar gevangen.Remco had de topper van de dag een grote dikke 

kabeljauw vaqn 93.5 cm met een gewicht van 9,2 Kg. 

De 1e specimen werd gevangen door Frans van Os een dikke schol 1.6 kg dat was een echte schol 

.proficiat !!!! 

Als ik van elke dag een verslag moet schrijven wordt dat enorm eentonig en saai want elke dag werd 

er veel en grote vis gevangen.. 

Maar er gebeurt altijd in zo.n week wel iets wat het vermelden waard is b.v de boot van Heny 

Dubbeldeman met zijn team kwam stil te liggen wegens brandstof gebrek (de meter werkte niet 

perfect die gaf meer aan als dat er in de tank zat)dus de kustwacht moest ingeschakeld worden om 

Julius te bereiken die de boot naar de haven moest slepen zo zie je maar wat belangrijk de 

marifoon is want zonder brandstof op volle zee is geen pretje . 

De laatste dag was voor ons allemaal de mooiste dag ,de zee als een spiegel zo glad bij vertrek uit 

de haven,wel veel mist maar dat was voor Frank geen enkel probleem om uit te varen, een top 

schipper hij vaart alleen een beetje langzaam (hij haalde echt de maximale snelheid ) vandaag gaan 

we echt ver zegt Frank om de grotere vis achter de vinnen te zitten en dat is gelukt een ware 

topdag enorme grote kabel-U-wen een 7 tal van dik boven de meter Dick Buningh (voor de 1e keer 

zeevissen) ving de eerste specimen bij ons aan boord een enorme grote kabeljauw van 114 cm met 

een gewicht van 13,2 Kg maar toen..... de topper van de dag Frank kreeg tegen het einde van deze 

mooie dag een forse aanbeet slaat aan en heeft vis,maar wat voor vis ? niet van de bodem te 

krijgen HEILBOT roepen wij eindelijk daar komt er toch nog een heilbot steeds na enkele meters 

terug vissen word er weer lijn genomen wel 3-4-5 keer na ongeveer 9 a 10 minuten komt de vis in 

zicht ,helaas geen heilbot ,maar een grote     KABELUW een pracht exemplaar van 127 cm en een 

gewicht van 18 kg De boot van het team Henny Dubbeldeman was ook heel succesvol deze dag   Paul 

van de Berk en Wim Watson vingen beide een grote kabeljauw van 110 cm ,helaas die hebben zij 

niet gewogen. 

Helaas de dagen om te vissen zijn achter de rug maar wij kunnen terug zien op succesvolle dagen 

wat betreft het vissen  zeker  

veel vis  heel veel vis maar het is nog niet voorbij maar eerst de verplichte figuren . 

De hengels schoon maken en molens en de reel uitspoelen met zoet water.in vetten of in olie zetten 

ja dat hoort er ook bij ,spullen inpakken en vroeg naar de kooi want het is morgen vroeg vertrekken 

om naar Isarfjodur te vliegen om vandaar naar Reykjavik en dan de laatste nacht door te brengen 

in het Vikinghotel in Hafnarfjodur  

De laaste dag was geplant om een trip te maken naar bezienswaardigheden op het eiland ,enkele 

brachten een bezoek aan het centrum vam Reykjavik en een groep van 9 hebben de geisers en de 

watervallen en het National Park bezocht ,wat absoluut de moeite waard was . 



s.Avonds hadden wij  een perfect verzorgt afscheidsdiner en de prijsuitreiking tijdens het diner 

werden wij verrast met een optreden van een IJslandse troubadour die enige IJslandse 

volksliederen ten gehore bracht en plots Tulpen uit Amsterdam begon te kwelen die uiteraard luid 

meegezongen werd een oergezellige avond maar ook daar komt een eind aan . 

Donderdag 12 augustus vroeg opstaan 4.30 uur er wacht ons een simpel ontbijt en om 5 uur de bus 

in op weg naar de vluchthaven ,de bagage was reeds gearriveerd met voor ieder een koelbox met 20 

kg visfilets bestaande uit kabeljauw schelvis zeewolf en koolvis  

maar wat waarschijnlijk een probleem zou kunnen vormen in verband met het overgewicht NU had 

zeker ieder 20 kg teveel aan gewicht maar gelukkig geen enkel 

 probleem (ik denk dat de IJslanders iets goed te maken hebben met ons Nederlanders) 

Nadat wij de controles gepasseerd waren wachten ons een ware verrassing .Wij werden opgewacht 

door enkele zeer vriendelijke gastvrouwen van een of ander nieuw cosmetica merk dat gepromoot 

werd met champagne en schalen vol suzi dat was wat je noemt een verrassend afscheid van IJsland 

, 

Wat ik verder nog te vermelden heb is het volgende ,er zijn tijdens de dagen dat wij hebben gevist 

6 specimens gevangen als volgt:  

  

Frans van os een schol van 1k.6 Kg - Frans van Os een schelvis van 4.2 Kg - Peter Ouwendijk een 

zeewolf van 6.2 Kg. 

Henk Barten een zeeduivel van 10.9 Kg - Dick Buningh een kabeljauw van 114 en 13.2 Kg Frank Koop 

een kabeljauw van 127 en 18 Kg. 

  

Uiteraart hadden wij elke dag de EFSA europot van €.30.- per dag voor de grootste vis die zijn 

gewonnen door. 

 dag 1 Frank Koop een kabeljauw van 103 cm( buiten de wedstrijd ) 

 dag 2 Heny Dubbeldeman een kabeljauw van 90 cm . 

 dag 3 Peter Ouwendijk een kabeljauw van 92 cm. 

 dag 4 Remco de groot een kabelhauw van 93 cm. 

 dag 5 Henk Barten een zeeduivel van 97 cm. 

 dag 6 Frank Koop een kabeljauw van 127 (buiten de wedstrijd) 

 dag 7 Paul van de Berk en Wim Watson beide een kabeljauw van 110 (buiten de wedstrijd en de pot 

gedeeld) 

  

De prijs voor de zwaarste vis tijdens de wedstrijddagen was voor Peter Ouwendijk met een 

kabeljauw van 10.1Kg 

De prijs voor de grootste vis tijdens de wedstrijddagen was voor Remco de Groot met een 

kabeljauw van 93.5cm. 

  

  

Tot slot ,wij hebben een prachtige en een zeer succesvolle 10 daagse trip gehad die zeker voor 

herhaling vatbaar is . 

dus houd de nieuwsbrief op onze web-site nauwlettend in de gaten want er staat weer een zeer 

mooie reis in Noorwegen op stapel waar zich alweer vele leden zich voor hebben aangemeld, 

  

Henk Bommels 
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EFSA NKBW 2010 

IJSLAND 
Eindklassement Light tackle - individueel 

 
 Boot 

klassering  
dag 1 

Klassement- 
punten   
dag 1 

Totaal 
klassering  

Frans van Os 1 1398 1 

Frank Koop 1 753 2 

Hans Rensen 1 576 3 

Gerrit Witlox 2 1367 4 

Henk Bommels 2 507 5 

Wim Beauvesier-
Watson 

2 435 6 

Peter Ouwendijk 3 1128 7 

Jan Verweda 3 418 8 

Dick Buningh 3 337 9 

Hans v. Loenen 4 1056 10 

Paul van der Berk 4 356 11 

Jaap Hooreman 4 321 12 

Henk Barten 5 1042 13 

Remco de Groot 5 306 14 

Henny 
Dubbeldeman 

5 299 15 
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EFSA NKBW 2010 

IJSLAND 
Eindklassement All tackle - individueel 

 
  boot 

klassering  
dag 1 

boot 
klassering  
dag 2 

boot 
klassering  
dag 3 

Totaal 
aantal 
punten  

1 Frans van Os 1 1 1 3 

2 Henk Bommels  1 2 1 4 
3 Paul van der Berk 1 2 2 5 
4 Gerrit Witlox 2 3 2 7* 
5 Jan Verweda 4 2 1 7* 
6 Frank Koop 5 2 1 8 
7 Hans v. Loenen 4 3 2 9* 
8 Remco de Groot 2 2 5 9* 

9 Henny 
Dubbeldeman 

3 1 5 9* 

10 Hans Rensen 5 2 2 9* 
11 Henk Barten 5 3 2 10 
12 Peter Ouwendijk 3 3 5 11* 
13 Dick Buningh 3 4 4 11* 
14 Wim Beauvesier-

Watson 
2 5 4 11* 

15 Jaap Hooreman 4 5 3 12 
***** Bij een gelijk aantal klassementpunten is het aantal wedstrijdpunten onderscheidend **** 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  



   
EFSA NKBW 2010 

IJSLAND 
Overall Klassement teams 

 Wedstrijd 
punten  
dag 1 

Wedstrijd 
punten  
dag 2 

Wedstrijd 
punten  
dag 3 

Wedstrijd 
punten  
dag 4 

 

1e plaats:  TEAM 1     Totaal 
Wedstrijd 
Punten 

Henk Barten 1042 36 75 77 1230 

Hans v. Loenen 1056 50 75 77 1258 

Frans van Os 1398 58 95 83 1634 

Peter Ouwendijk 1128 52 75 75 1330 

Gerrit Witlox 1367 56 75 77 1575 

TOTAAL WEDSTRIJDPUNTEN TEAM 1 7027      
2e plaats:  TEAM 3     Totaal 

Wedstrijd 
punten 

Henk Bommels 507 20 8 45 580 

Dick Buningh 337 10 4 33 394 

Remco de Groot 306 16 8 31 361 

Jaap Hooreman 321 8 - 35 364 

Frank Koop 753 2 8 45 808 

TOTAAL WEDSTRIJDPUNTEN TEAM 3 2507 
3e plaats:  TEAM 2     Totaal 

Wedstrijd 
Punten 

Wim Beauvesier-
Watson 

435 28 2 6 471 

Paul v. d. Berk 356 50 4 8 418 

Henny 
Dubbeldeman 

299 24 6 - 329 

Hans Rensen 576 9 6 4 595 

Jan Verwerda 418 10 4 16 448 

TOTAAL WEDSTRIJDPUNTEN TEAM 2 2261 

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

 

 


