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Ilsland
FORREttEN
EN FATBIKES
TEKST EN F0TOGRAFIE: HANS BOCK

Je zou het haast vergeten, maar bij de meeste mensen is Íietsen eerder
een middel dan een doel. Zoals bij visjournalist Hans Bock, die met een
tentje en een Ílinke visuitrusting de oversteek naar lJsland maakte om in
de ongerepte waterties aldaar op Íorel te vissen. Zijn vervoermiddel op het
eiland: een Íatbike.

Als fanatiek v[egvrsser ben rk allrld op zoek naar plaatsen op de wereld
waar in helder stromend water wrlde salmoniden leven. Voor mr; is er
nrets mooier dan in een dergehyke omgeving, aan een zelfgemaakt rmitatie
insect, op zicht, een wrlde vrs te vangen. Mr;n voorkeur gaat daarbij uit
naar gebieden die in dun bevolkte gebreden en/of ver van de bewoonde
wereld liggen. Zo vliegvrste rk onder andere op regenboogÍorel in Argentijns
Patagoniê, op wilde bruine Íorel in Nieuw Zeeland, op steelhead forel in
British Columbia, op vlagzalm rn het Frnse Enontekio en op cutthroat forel
in Montana en Wyomrng. Een terugkerend probleem hrerbrj rs de logistiek.
De beste stekken van de nvreren rn alle genoemde bestemmingen liggen
altijd ergens ver weg rn de bergen. Op plaatsen die je met een huurauto
niet kan bererken. Om toch op dre plaatsen te kunnen vissen, zocht ik
meestal de oplossrng rn het hiken. De huurauto parkeerde lk ergens en
voorzren van een flinke rugzak met daarin onder andere een tenl, matrasje,
slaapzak, kookgerer, kledrng, fotoapparatuur en vlregvrsmateriaal liep ik
de bergen in. Een nadeel van het hiken met volle bepakkrng in bergachtig
gebied, rs het tempo en daardoor de beperkte actieradrus. In sommrge
gevallen liep ik langer, dan rk uiterndehjk vrste. Soms loste rk dit probleem
op door gebruik te maken van een hehkopter of een paard. Comfofiabele
oplossingen, die echter nret altrld beschikbaar zijn en ook behoorlijk rn de
papieren kunnen lopen.

Sanilman Trjdens de voorbererdrngen van een zesweekse vlregvistrrp
naar lJsland, rn de zomer van 2014, ontstond het rdee om voor het
reizen rn lJsland een mountarnbike te gebruiken. Als mountainbiker zou
ik dan meteen twee hobby's kunnen combrneren en het groene karakter
van vliegvrssen extra kunnen benadrukken. De voordelen hggen voor de
hand; fietsen gaat op de meeste plaatsen veel sneller dan wandelen,
waardoor de dagelijks te overbruggen afstand enorm toeneemt. Op een
slim bepakte mountarnbike kan je meer meenemen dan rn een rugzak
en mountarnbiken is mrnder belastend voor de gewrrchten en de rug dan
hrken met volle bepakkrng.

Wat wil je nog meer? Fietsje, tentje en een avondmaal dat zomaar voorbij komt zwemmen.
lets minder muskieten misschien?
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It een Íatbike, een kampeeruitrusting en het luiste visgerei hou je het op
iland probleemlos anderhalve maand vol. 0 ja, en warme kleding, want het
rn er ook in de zomer Ílink koud zijn.

, kwam er al snel achter dat met name de hoogvlaktes die rk rn lJsland
'ilde bezoeken, zo ruig zijn, dat een gewone mountarnbrke waarschrjnlijk
el zou volstaan. De 4x4- en paardentracks dre er doorheen looen.
ruden een zwaarbeladen mountarnbrke enorm belasten. met de kans oo
lerlei noodzakelilke reparaties onderweg en zelÍs ongelukken. Om nog
raar te zwijgen over de vele kilometers die rk volledrg off-terrarn zou rilden.
:vreesde dat op een dergelrjke 'hotseknots' ondergrond een standaard
puntainbike ook te wernig comfort zou breden om het honderden
lometers vol te kunnen houden. Een fatbike van het Belqrsche merk
andman bracht de oolossino.

litrusting Koen Vrane, ergenaar en oprrchter van Sandman Brkes, had
te snel van de mogelijkheden van een Íatbrke rn lJsland overturgd. Zo
rganiseerl Sandman Brkes over de hele wereld tochten ln onherbergzame
ebieden en was men voor een dergeltjke tocht ook rn lJsland geweest!
e slogan van het bedrijf: "lk zal een weg vrnden oÍ er een maken", staat
rhet Lati ln op het balhoofd van elke Sandman: " lnvenram Vram". Dit kon
)or mij wel eens van toepassrng zijn, als rk met een dergelrlke fiets naar
tijn lJslandse forelstekken wrlde komen. Wat nog restte was het vrnden
m een manier om alle bagage met de Sandman mee te krrlgen. Daarvoor
)duceerde ik eerst het gewrcht en het volume van mrjn bagage. Zo moest
ijvoorbeeld mijn verrtrouwde Thermarest matrasle plaatsmaken voor een
ped Synmat. Vanwege de soms keiharde wrnd rn lJsland liet in miln
lashoba Exoedition tent van Coleman rn de kast en schafte rk een Vaude
lark lll stormvaste tent aan. Uiteindelilk paste al mrjn bagage rn twee
taterdichte Ofilieb Backroller fietstassen van reder 22 lier, een waterdrchte
agagezak van 35 liter en een waterdichte duffle van 40 lrter.

le praktijk Het fietsen met de Sandman was een feestl Vooral op de
rige, steenachtige ondergrond dempte de drkke banden formrdabel.
la een paar dagen, merkte rk dat ik al fietsend over rurge tracks, alleen
lenen die meer dan 25 cm uit de grond staken "uitfilterde". Daar moest
romheen sturen. Voor de rest kon ik zonder problemen, bi lna achteloos,
ver de track fietsen. Wanneer rk uit een hoogvlakte kwam en de rondweg
an lJsland bereikte, koos rk er vaak voor om een zo groot mogelilk
tuk naar de volgende hoogvlakte met de bus te reizen. Het is rn lJsland
eelgoed mogelijk om je fiets achterop, oÍ rn het ruim van de bus mee
) nemen. De rondweg is relatief druk met autoverkeer en er valt nret
ijzonder veel te zien.
t de door mij bezochte hoogvlak'tes Skagaheidi, Arnarvatnsheidi en
4elrakkasletta liggen tientallen meren en rivieren. lk koos steeds een
tin of meer centraal gelegen plek om mrln tent op te zetten. Van daaruit
ezocht ik dan ongeveer een week lang, elke dag een andere visstek.
4et mijn Sandman kon ik vaak vanaf mijn kampeerplaats tot aan de

stek komen. Soms was het terrern zo rug, dat rk het laatste stuk moest
looen. lk lret de Sandman dan achter en markeerde de olek met een
waypornt rn mrjn GPS.

Kou enwind Om een week op een plek te kunnen kamperen, waar oe
drchtstbrlzrynde 'wrnkel '  mrnstens veertrg krlometer verderop rs, moest rk een
klern voorraadle aan eten meenemen. Drrnken was nret nodrg, aangezren rk
op al le visstekken het heldere, stromende water probleemloos kon drrnken.
Elke dag bakle rk aan het einde van mijn vrsdag een Íorel en at daar soms
wat vers geplukte paddenstoelen bij. Overdag at rk blauwe bessen en
kraaibessen. Mqn voorraad;e kon zrch zodoende beperken tot een ktlo
havermout, 5OO gram rozijnen, een zakje gedroogde dadels, vier repen
kookchocolade en 5OO gram grote pinda's.
Op de hoogvlaktes moest rk, zelÍs rn lulr en augustus, geregeld over meren
die nog voor de helft bedekt waren met een dikke laag rys. Ook rn de
rrvrerbeddingen van rivreren dre rk moest oversteken lagen soms nog dikke
pakken sneeuw. De vaak aanwezrge harde wind, zorgde voor een gevoels-
temperatuur van rurm beneden hel vrrespunt. Urteraard stellen dergelrlke
omstandrgheden specrale ersen aan kledrng en ;e mentale rnstel lrng.
Voor mr1 als vlregvrsser rs lJsland een droombestemmrng gebleken. Het
gebrurk van een Íatbrke maakte het plezrer alleen maar groter en de Sand-
man zal rk zeker in andere landen ook oaan oebrurken.

I N F O

.Vliegen naar lJsland via WOW Air oÍ met lcelandair. Kosten: ongeveer 350
euro retour. Bike kan mee v00r ongeveer 60 euro.

.Vliegtijd: 3 uur vanaf Amsterdam. Directe vlucht,

. Beste tijd:juni Um augustus.

. Neem in Reykjavik meteen voldoende gastankjes mee, als je die gebruikt
bij het kamperen.Ze zijn landinwaarts nauwelijks te krijgen.

. Gebruik een stormvaste tent: het kan enorm stormen.

.Water kan je nagenoeg
overal vers uit de rivieren
en beekjes scheppen:
inslaan is niet nodig.
Je kan het ongefilterd
drinken.

. Nagenoeg overal is er
bereik met je gsm.

0p bikeandtrekking.nl vind
je een mooie video van het
avontuur van Hans Bock.
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