buitenland
De hengels zijn intussen in gereed

Viskriebels in Kroatië

heid gebracht en alles wat herrie
op het water kan maken hangt in
de spread; de daisychain, een keten
van inktvissen wordt aangebracht en
doen, evenals de spreaderbars, een
imitatie van een schooltje vis, hun
spetterende werk.
Omdat we nu gericht vissen op de
kleinere tonijn en het niet reëel is vis
sen van 50 kg en meer te verwach
ten, blijven de zware 80 lb  curvedbutt hengels in de kajuit en zijn de
‘fun-stokken’ in de 30-50 lb klasse in
gereedheid gebracht.

Het mediterrane haventje van Jezera.

Het ging allemaal erg snel. Afgelopen zaterdag nog dat belletje vanuit Jezera
met de mededeling dat er grote scholen kleine blauwvintonijn tot een kilo of
twintig onder de kust zwommen. Vandaag is het donderdagmiddag en rustig
manoeuvreert Captain Georg Blanich de 29 voets Phoenix tussen de plezier
boten het gezellige Kroatische haventje van Jezera uit. Eenmaal voorbij de
Kornati eilanden gaat het gas vol open en stuiven we met 25 knopen richting
Adriatische Zee. De lucht is strak blauw en de thermometer geeft 32 graden aan
en dit op nog geen twee uur vliegen. Een (vis)paradijs op steenworp afstand!
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sardines voldoende aas, zodat we
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Over Kroatië…
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onze weg naar de visstek nu kun
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dat mooie geluid van de Shimano

Het systeem waarmee we vissen

oktober om hier achter de blauwvinto

Geldeenheid: 100 Kuna = e12,55 (koers van september 2007).

Tiagra die met een bloedsnelheid af

blijkt net zo simpel als doeltref

nijn aan te gaan en met een aanzienlijk

In Jezera is een wisselkantoor

loopt. Deze tonijn blijkt zich te heb
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Elektriciteit: 220/240 Volt
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Wij vissen slechts enkele uurtjes op

zee prestigieuze en kostbare Big Game

Ook schipper George viste mee!

en voelt tamelijk solide aan op de 30
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Beste seizoen:
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Little tunny: april/mei
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Nederlandse en Vlaamse zeevisser

Te veel en véél te kort

zwaardvis: augustus t/m oktober
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De reden van ons veel te korte bezoek
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aan Kroatië was een kennismaking

Amberjack: augustus t/m november

diverse grote haaiensoorten: midden juni t/m oktober

Lichtpuntjes

Bodemvissen

last van plukkende kleine vis, maar

Zoals bekend staat het voortbestaan van de blauwvintonijn

We willen vandaag iets anders doen
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Ander groot wild

warme, Europese bestemming te

Nadere informatie

wereldwijd onder druk, en dat geldt helaas ook voor de Mid

en bodemvissen staat op het pro

Het duurt dan ook niet lang totdat

De Adriatische Zee staat bekend als

bieden heeft. Tot op zekere hoogte is

Tight Lines Visreizen biedt zowel kortere als langere arrange
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gramma. Dit is de allereerste keer
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menten naar Jezera.
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Kijk voor meer informatie op www.tightlines.nl
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of bel met (0180) 434788.
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worp weer een nieuwe verrassing

beljauwachtige vissoort met een
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boot cirkelen. Een waar monster van
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Het vangstaandeel van sportvisserij wordt geschat op 0,01 %,
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Seehecht (zeesnoek) noemen. Al
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Wij keren terug…
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ren naar boven te krijgen. In ieder

we zelfs de naam niet eens ken
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Uitstekend uitgeruste Big Game boten.

Bram Bokkers

Niet voor niets noemen onze oosterburen zo’n heek ‘Seehecht’!

Het moge duidelijk zijn; tonijnvissen is in Kroatië een kwali
teitsvisserij, waarop men uitermate zuinig is.
Een andere tonijnsoort die hier voorkomt is de albacore, ofwel
witte tonijn. In voorgaande jaren werd deze vissoort in wis
selende aantallen gevangen. Vorig jaar waren de vangsten
echter dramatisch slecht. Als oorzaak hiervoor werd ook weer
de commerciële visserij in de zuidelijker Adriatische Zee aan
gewezen. De immense visserijdruk in die regio verhinderde dat
de vis de trek verder noordwaarts kon vervolgen. Lichtpuntjes
zijn dat hiertegen direct maatregelen zijn genomen, zodat ook
voor sportvissers hopelijk in de komende jaren weer volop te
genieten valt.
De blauwvin tonijn is een zeer snelle groeier en aangezien de
scholen vrijwel altijd bestaan uit vissen van min of meer de
zelfde grootte, zullen de vissen die er nu zitten volgend seizoen
allemaal 60-80 lb zwaar zijn. Dat belooft dus wat!
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