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FORREttEN
EN FATBIKES
TEKST
ENF0TOGRAFIE:
HANS
BOCK
Je zou het haast vergeten,maar bij de meeste mensen is Íietsen eerder
een middel dan een doel.Zoals bij visjournalistHansBock, die met een
tentje en een Ílinke visuitrusting de oversteek naar lJsland maakte om in
de ongereptewaterties aldaar op Íorel te vissen. Zijn vervoermiddelop het
eiland:een Íatbike.
Als fanatiekv[egvrsserben rk allrldop zoek naar plaatsenop de wereld
waar in helderstromendwater wrldesalmonidenleven.Voor mr;is er
nretsmooier dan in een dergehyke
omgeving,aan een zelfgemaaktrmitatie
insect,op zicht, een wrldevrs te vangen.Mr;nvoorkeurgaat daarbijuit
naar gebiedendie in dun bevolktegebredenen/of ver van de bewoonde
wereld liggen.Zo vliegvrsterk onder andereop regenboogÍorelin Argentijns
Patagoniê,op wilde bruineÍorel in Nieuw Zeeland,op steelheadforel in
BritishColumbia,op vlagzalmrn het FrnseEnontekioen op cutthroatforel
in Montanaen Wyomrng.Een terugkerendprobleemhrerbrjrs de logistiek.
De beste stekkenvan de nvrerenrn alle genoemdebestemmingenliggen
altijdergensver weg rn de bergen.Op plaatsendie je met een huurauto
niet kan bererken.Om toch op dre plaatsente kunnenvissen,zocht ik
meestalde oplossrngrn het hiken.De huurautoparkeerdelk ergensen
voorzrenvan een flinkerugzakmet daarinonder andereeen tenl, matrasje,
liep ik
slaapzak,kookgerer,kledrng,fotoapparatuuren vlregvrsmateriaal
de bergen in. Een nadeelvan het hiken met volle bepakkrngin bergachtig
gebied, rs het tempo en daardoorde beperkteactieradrus.In sommrge
gevallenliep ik langer,dan rk uiterndehjk
vrste.Soms loste rk dit probleem
op door gebruikte maken van een hehkopterof een paard.Comfofiabele
oplossingen,die echter nretaltrldbeschikbaarzijn en ook behoorlijkrn de
papierenkunnenlopen.
van een zesweeksevlregvistrrp
Sanilman Trjdensde voorbererdrngen
naar lJsland,rn de zomervan 2014, ontstondhet rdeeom voor het
reizenrn lJslandeen mountarnbikete gebruiken.Als mountainbikerzou
ik dan meteentwee hobby'skunnencombrnerenen het groenekarakter
van vliegvrssen
extra kunnen benadrukken.De voordelenhggenvoor de
hand; fietsengaat op de meesteplaatsenveel snellerdan wandelen,
waardoorde dagelijkste overbruggenafstandenorm toeneemt.Op een
slim bepakte mountarnbikekan je meer meenemendan rn een rugzak
en mountarnbikenis mrnderbelastendvoor de gewrrchtenen de rug dan
hrkenmet volle bepakkrng.

Watwilje nogmeer?
Fietsje,
tentje
eneenavondmaal
datzomaar
voorbij
komtzwemmen.
letsminder
muskieten
misschien?
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Íatbike,
eenkampeeruitrusting
Iteen
enhetluiste
visgerei
houje hetop
probleemlos
anderhalve
maand
vol.0 ja,enwarme
iland
kleding,
wanthet
rnerookindezomer
Ílinkkoud
zijn.

, kwamer al snel achter dat met name de hoogvlaktesdie rk rn lJsland
'ildebezoeken,zo ruig zijn,dat een gewone mountarnbrke
waarschrjnlijk
el zou volstaan.De 4x4- en paardentracksdre er doorheenlooen.
rudeneen zwaarbeladenmountarnbrke
enorm belasten.met de kans oo
reparatiesonderwegen zelÍsongelukken.Om nog
lerleinoodzakelilke
raarte zwijgenover de vele kilometersdie rk volledrgoff-terrarnzou rilden.
:vreesdedat op een dergelrjke'hotseknots'ondergrondeen standaard
puntainbikeook te wernigcomfort zou bredenom het honderden
lometersvol te kunnenhouden. Een fatbikevan het Belqrschemerk
andmanbracht de oolossino.
litrusting Koen Vrane,ergenaaren oprrchtervan Sandman Brkes,had
te snelvan de mogelijkhedenvan een Íatbrkern lJslandoverturgd.Zo
rganiseerl
SandmanBrkesover de hele wereldtochten ln onherbergzame
ebiedenen was men voor een dergeltjketocht ook rn lJslandgeweest!
e sloganvan het bedrijf:"lk zal een weg vrndenoÍ er een maken",staat
rhetLatilnop het balhoofdvan elke Sandman:"lnvenram
Vram".Dit kon
)or mij wel eens van toepassrngzijn,als rk met een dergelrlkefiets naar
tijnlJslandseforelstekkenwrldekomen. Wat nog resttewas het vrnden
m een manierom alle bagage met de Sandman mee te krrlgen.Daarvoor
ik eerst het gewrchten het volumevan mrjnbagage.Zo moest
)duceerde
mijn verrtrouwde
Thermarestmatrasleplaatsmakenvoor een
ijvoorbeeld
ped Synmat.Vanwegede soms keihardewrnd rn lJslandliet in miln
lashobaExoeditiontent van Colemanrn de kast en schafterk een Vaude
larklll stormvastetent aan. Uiteindelilkpaste al mrjnbagage rn twee
taterdichte
Ofilieb Backrollerfietstassenvan reder22 lier, een waterdrchte
agagezakvan 35 literen een waterdichtedufflevan 40 lrter.
le praktijk Het fietsen met de Sandman was een feestl Vooral op de
rige,steenachtigeondergronddempte de drkke banden formrdabel.
la een paar dagen, merkte rk dat ik al fietsendover rurgetracks,alleen
lenendie meer dan 25 cm uit de grond staken "uitfilterde".Daar moest
romheensturen.Voorde rest kon ik zonderproblemen,bilnaachteloos,
verde track fietsen.Wanneerrk uit een hoogvlaktekwam en de rondweg
an lJslandbereikte,koos rk er vaak voor om een zo groot mogelilk
tuknaarde volgendehoogvlaktemet de bus te reizen.Het is rn lJsland
eelgoedmogelijkom je fiets achterop,oÍ rn het ruim van de bus mee
) nemen.De rondweg is relatiefdruk met autoverkeeren er valt nret
ijzonder
veelte zien.
t de door mij bezochtehoogvlak'tes
Skagaheidi,Arnarvatnsheidi
en
4elrakkasletta
liggentientallenmeren en rivieren.lk koos steedseen
tin of meer centraalgelegenplek om mrlntent op te zetten.Van daaruit
ezochtik dan ongeveereen week lang, elke dag een anderevisstek.
4etmijnSandmankon ik vaak vanaf mijn kampeerplaatstot aan de

stek komen.Soms was het terrernzo rug, dat rk het laatstestuk moest
looen.lk lretde Sandmandan achteren markeerdede olek met een
wayporntrn mrjnGPS.
Kou enwind Om een week op een plek te kunnen kamperen,waar oe
'wrnkel'mrnstensveertrgkrlometerverderoprs, moest rk een
drchtstbrlzrynde
klernvoorraadleaan eten meenemen.Drrnkenwas nret nodrg,aangezrenrk
kon drrnken.
op allevisstekkenhet heldere,stromendewater probleemloos
Elke dag bakle rk aan het einde van mijn vrsdageen Íorel en at daar soms
wat vers gepluktepaddenstoelenbij. Overdagat rk blauwe bessen en
kraaibessen.Mqn voorraad;ekon zrchzodoendebeperkentot een ktlo
havermout,5OOgram rozijnen,een zakjegedroogdedadels,vier repen
kookchocoladeen 5OOgram grote pinda's.
Op de hoogvlaktesmoest rk, zelÍs rn lulren augustus,geregeldover meren
die nog voor de helft bedekt waren met een dikke laag rys.Ook rn de
rrvrerbeddingen
van rivrerendre rk moest overstekenlagen soms nog dikke
pakken sneeuw.De vaak aanwezrgeharde wind, zorgde voor een gevoelstemperatuurvan rurmbenedenhel vrrespunt.Urteraardstellendergelrlke
omstandrgheden
specraleersenaan kledrngen ;e mentalernstellrng.
rs lJslandeen droombestemmrnggebleken.Het
Voor mr1als vlregvrsser
gebrurkvan een Íatbrkemaakte het plezreralleenmaar groter en de Sandman zal rk zeker in anderelandenook oaan oebrurken.

INFO
.VliegennaarlJslandviaWOWAir oÍ met lcelandair.
Kosten:
ongeveer
350
euroretour.Bikekan meev00rongeveer60 euro.
.Vliegtijd:3 uur vanafAmsterdam.
Directevlucht,
. Bestetijd:juniUm augustus.
. Neemin Reykjavikmeteenvoldoende
gastankjes
mee,alsje die gebruikt
bij het kamperen.Ze
zijn landinwaarts
nauwelijkste krijgen.
. Gebruikeenstormvaste
tent:het kan enormstormen.

.Waterkanje nagenoeg
overal
versuitderivieren
enbeekjes
scheppen:
inslaan
is nietnodig.
Jekanhetongefilterd
drinken.
. Nagenoeg
overalis er
metje gsm.
bereik
vind
0p bikeandtrekking.nl
je eenmooievideovanhet
vanHansBock.
avontuur
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