Exotisch avontuur popperen & jiggen!

Gebied
De Andaman-eilanden en de Nicobaren vormen een eilandengroep die op 2000 kilometer uit de kust
van India en 750 kilometer uit de kust van Thailand in de Indische Oceaan ligt. Deze tropische
regenwoudeilanden in de Golf van Bengalen vormen een ideale locatie om te vissen door de
mangroves en de diepe drop-offs binnen een radius van 20 tot 25 mijl van de kust. Met name Havelock
Island, Campbell Shoal, Button Islands, Barren Island en Invisbile Banks zijn topstekken omdat er geen
commerciële visserij plaats vindt langs deze riffen.
De afstanden vanaf het vaste land zijn simpelweg te groot en de riffen zijn niet toegankelijk voor de
grote trawlers en longliners. Tevens is het ecosysteem er divers en uitbundig waardoor er continu en
veel voeding in het warme zeewater aanwezig is.
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Vanuit Havelock Island zijn er veel goede visstekken bereikbaar
binnen de radius van 20 tot 25 mijl en daarmee zijn de vaartijden
beperkt van 5 tot 60minuten. Er bevinden zich grote aantallen
riffen en drop-offs in de nabije omgeving en de vismogelijkheden
zijn dan ook talrijk.
Verder zijn Barren Island en Invisible Banks vanaf deze locatie
het best te bereiken. Deze twee locaties zijn tegen meerprijs te
bereiken. De stekken liggen op 40 tot 45 mijl varen vanaf de
vertreklocatie maar zijn de moeite absoluut waard. Barren Island
is een overnight trip waarbij je normaal om 8 uur in de ochtend
vertrekt. Je slaapt die avond op de boot op matrasssen en in
slaapzakken die worden verzorgd. Dit is een absolute aanrader
want je vist naast een actieve (kleine) vulkaan waar anders
niemand komt en het wemelt van de vis. De meerprijs hiervan
bedraagt € 950,- in totaal en daarbij is diner vanzelfsprekend ook
inbegrepen. De trip naar Invisible Banks vertrekt vroeg in de
ochtend rond 4 uur en kent een meerprijs van € 700,- in totaal.
Je komt ook weer rond de gewone tijd van 16 a 17 uur terug bij
de haven.
Regelmatig worden er grienden en dolfijnen gezien in de regio
wat ook een duidelijk teken is van de rijke voedselvoorraad.
Verder is de natuur overweldigend in een klimaat dat zo stabiel is
en continu een vrijwel gelijke temperatuur heeft.
Het eiland zelf wordt bestempeld als paradijselijk. Niet raar als je de stranden bekijkt. Het meest
beroemde strand is “nummer 7” of ook wel Radhanagar Beach. Dit is het mooiste eiland van Azië en
het op zeven na mooiste strand van de wereld uitgeroepen door TIME magazine. Het is werkelijk een
onvergetelijk stuk strand met hagelwit zand en kristal helder water en omgeven door weelderige
plantengroei en palmen. En dan hebben we het nog niet gehad over de zonsondergang op deze
speciale plek!
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Er zijn op Havelock Island drie verschillende verblijfsniveaus die we aanbieden:




Budget
First Class
Superior

Budget (Radha Krishna)
Dit is een guesthouse wat netjes is en wat in de basis een goed en zeer acceptabel onderkomen is. Het
personeel is vriendelijk en zeer service gericht. Bedlinnen en handdoeken zijn voorzien en in de
ochtend wordt er een ontbijt gepresenteerd met een Engelse inslag zoals eieren, omelet, toast, jam,
koffie en eventueel wat lokale Indische gerechten op verzoek.
In de avond kan je hier een prima maaltijd krijgen of je kunt in het ertegenover gelegen hotel Seashell
terecht. Er wordt in het eigen restaurant geen alcohol verkocht maar wel in het hotel Seashell aan de
overzijde.

De twee persoons appartementen zijn voorzien van airco, bedlinen en handdoeken. Eventuele extra
kosten als drankjes en maaltijden zijn cash met Indiase Rupee te betalen.
First Class (Ocean Pearl Beach Resort)
Een van de locaties in de First Class categorie is het Ocean
Pearl Beach Resort. En zoals de naam doet vermoeden ligt
het direct aan het strand en heb je dus een schitterend uitzicht
over de zee en de opkomende zon. Witte stranden en
palmbomen completeren het geheel. Je verblijft op basis van
tweepersoonskamers die zijn voorzien van airco, bedlinnen,
handdoeken, douche / toilet. Het complex beschikt over een
zwembad waar het na een dag hard vissen heerlijk is om te
relaxen. Dat kan vanzelfsprekend ook aan de bar.
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Het eigen restaurant serveert een uitgebreide variatie van schaal- en schelpdieren maar ook heerlijke
lokale curries of een goed stuk vlees. Je gaat hier niets te kort komen. Als je de woning uitloopt en je
doet je duikbril op kom je vanzelf terecht op het huis rif dat direct voor het strand ligt en een wondere
onderwaterwereld biedt. De vissen zwemmen hier letterlijk voor je vakantiewoning. Dit is het best te
ondernemen tijdens hoogwater.

Eventuele extra kosten als drankjes en maaltijden zijn cash met Indiase Rupee te betalen. In deze
locatie is wel alcohol te krijgen.

Visreis.nl, KVK: 28 10 83 09 BTW nr: NL 1612 96 300 B 01
Op al onze reizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op de website www.visreis.nl voor de laatste versie

Superior (Seashell)

Dit hotel is de meest luxe optie welke we op Havelock Island aanbieden. Ook hier liggen de woningen
direct aan het hagelwitte strand waar de luxe zitbanken die onder de palmbomen staan. ’s Avonds is
het hier goed toeven met een heerlijk koud biertje met de herinering van de GT’s of dogtooth tunas die
je die dag hebt gevangen.

Het restaurant beidt een ruime keuze aan buffet breakfast aan (keuze uit intercontinental/western and
Indian cuisine). En ook het verkoelende biertje in de avond is hier prima te verkrijgen. Eventuele extra
kosten kunnen hier met credit card of cash worden voldaan.
Voor alle verblijfslocaties geldt dat wanneer deze reeds is volgeboekt er een vergelijkbaar hotel op
hetzelfde niveau wordt verzorgd.
Havelock is een veilig eiland waar men ’s avonds gerust een biertje kan gaan drinken. In de stad zijn
ook pinautomaten waar je terecht kan voor de lokale munteenheid Indiase Roepie. De mensen zijn
vriendelijk en gastvrij en maken een verblijf op deze tropische bestemming een memorabele
gebeurtenis. Let op: de wegen zijn ’s nachts onverlicht. Dus een zak- of hoofdlamp is aan te raden.
Enkele aanraders zijn Venom Bar nabij het Symphony Palms hotel of Anju’s restaurant. In het dorp zijn
slechts 2 pinautomaten waar je 24/7 terecht kan voor de lokale munteenheid Indiase Roepie. Mocht je
geld willen wisselen dan heb je je paspoort, visum en restricted area permit nodig!
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De eilandengroep heeft veel bewoonde (38) maar nog meer onbewoonde (394) eilanden. Daarnaast
wonen er meer dan 50 verschillende zoogdieren op het land. Doordat er een tropisch klimaat heerst is
het aantal kleuren groen ontelbaar en daarnaast zijn de uitzichten werkelijk fantastisch! Niet alleen de
visserij is indrukwekkend maar zeker ook de rest van de natuur. Hagelwitte stranden, palmbomen en
een miljoen kleuren blauw van de zee.

Bij aankomst in Port Blair kan het zijn dat je wat tijd over hebt voordat de ferry naar Havelock vertrekt.
Het team ter plaatse assisteert graag met een eventuele invulling naar Corbyn's Cove (een prachtig
strand omringd door palmbomen), de cellulair jail (oude gevangenis) of The Chatham Saw Mill: de
oudste en grootste molen in Azië. Eventuele entreegelden zijn daarbij niet inbegrepen.

Op Havelock Island is het zeer de moeite waard om een scooter
te huren en een rondrit te maken over het indrukwekkende
eiland. De scooters zijn hier voor nog geen 10 euro per dag te
huur. Neem dan ook je rijbewijs mee Verder is de zee natuurlijk
een grote trekpleister met indrukwekkende flora en fauna onder
water maar ook met prachtige stranden en indrukwekkende
natuur op het eiland zelf. Het is de moeite waard om een extra
dag te boeken en ook deze indrukken op te doen als je er toch
al bent.
Eventuele duikliefhebbers komen hier ook volledig aan hun trekken. Ter plaatse is het mogelijk om 1 of
meerdere duiken snel en voordelig te regelen. Maar ook op voorhand zijn we je ook graag van dienst.
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Vissen
Het vissen is hier van een buitengewoon hoog niveau. Te meer omdat er tot voor kort weinig tot geen
sportvisserij werd bedreven. Ook de visstekken zijn vrij van commerciële visserij omdat de riffen
onbereikbaar zijn voor de commerciële trawlers en longliners. Al met al een ongestoorde plek vrij van
concurrentie! Daarnaast worden de beviste locaties daarna ook tijdelijk niet bevist om de vissen tot rust
te laten komen.
De verschillende soorten vis die je kan vangen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van het seizoen maar
in het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste soorten opgenomen. Er zwemmen vanzelfsprekend
nog vele andere interessante soorten rond maar dit zijn toch wel de belangrijkste.

Zeilvis
Marlijn
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GT
Geelvin tonijn
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Barracuda
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Overige tonijn
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E = Excellent
G = Good
A = Average
P = Poor

De visserij richt zich hoofdzakelijk op het jiggen en popperen. Mocht je voor deze reis kiezen dan wordt
het dus simpelweg hard werken. Op de heen- of terugweg naar de visgronden wordt er ook nog wel
getrawld. De visserij is gebaseerd op catch & release. Enkel bij wijze van hoge uitzondering of
beschadiging gaat de vis mee om op de bbq of in de pan te eindigen. Het team assisteert graag met
advies voor een goed restaurant. Vanzelfsprekend is het ook voor de vliegvisser mogelijk om hier zijn
materiaal mee naar toe te nemen en de grote diversiteit aan vissen na te jagen. Deze invulling is wel op
voorhand aan te melden om er zo goed mogelijk mee rekening te kunnen houden.
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Materiaal
Het is voor deze locatie dus handig om je op twee soorten visserij in te stellen: Popperen en Jiggen!
Popperen:
Voor deze visserij is het verstandig om een uptide-/ werphengel met een werpgewicht van 200 tot 250
gram mee te nemen. De te adviseren lengte gaat van 2,2 tot maximaal 2,7 meter. Gebruik bij deze
hengel een sterke zeemolen. Beknibbel hier niet en zorg voor goede spullen want de vissen vragen
echt het uiterste van je materiaal! Goede molens zijn: Daiwa Saltiga, de Shimano Twinpower of Stella
of de Okuma Cedros High Speed, Salina of Raw II of de Daiwa Saltist of Penn Battle 2 en Saragosa.
De poppers zijn er vanzelfsprekend in verschillende maten maar ook hier gaat de regel op: hoe groter
het aas, hoe groter de vis! Let er op dat de dreggen die je gebruikt van de hoogste kwaliteit zijn.
Gamakatsu of Owner! Zelfs de Owner dreggen worden door de vissen hier recht getrokken. De
splitringen dienen zeker 200 lbs of meer te zijn. Zoals je kunt zien op de rechterfoto gaan de vissen niet
heel erg netjes met je spullen om! Om een week voluit te kunnen popperen is een arsenaal van 10 tot
15 poppers in gewichtsklassen van 100 tot 200 gram in verschillende kleuren aan te bevelen.

Yo-Zuri surface bull GT Popper, Storm Rattlin’ Chug Bug, Sebile Splasher, Daiwa Saltiga Popper of
Halco Roosta poppers zijn allemaal voorbeelden van goede modellen. Alleen de Daiwa heeft goede
Owner haken er standaard op zitten. De rest niet!
TIP
Donkere kleuren werken beter op de dieper gelegen riffen en open waters. De felle kleuren werken het
beste op ondiepe riffen. Poppers werken over het algemeen op GT en begin seizoen tm maart.
Er wordt hoofdzakelijk gevist met gevlochten lijnen met een trekkracht van 35 a 45 kilo. Als voorslag
wordt een fluorocarbon of mono lijn van ongeveer 1 a 1,5 meter gebruikt om de immense klappen van
de vissen tijdens de dril en de scherpe vinnen van de
vissen zelf op te vangen. Deze voorslag heeft een
trekkracht van 200 lbs.
Een gedegen alternatief voor het popperen is de
stickbait. Ook dit kunstaas kent dezelfde
gewichtsklasse als de poppers en heeft dezelfde
splitringen nodig. Op sommige dagen zijn ze net iets
effectiever en kunnen zeker een verschil maken. Een
aantal van 10 is hier aan te bevelen in verschillende
kleuren en gewichten.
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TIP
Stickbaits van rond de 15 - 20 cm werken het beste. Grotere exampleren zijn daarom zeker niet beter.
Met stickbaits heb je de kans om een grotere variëteit aan vissen te vangen (buiten GT’s), ook
groupers, coral trout, barracuda en tonijn! Donkere kleuren werken het best voor dieper gelegen riffen
en felle kleuren voor ondiepe riffen. Ook werken stickbaits beter op de ondiepe riffen dan Poppers.
Zodra de watertemperaturen stijgen (Maart; einde van het seizoen), zijn de stickbaits effectiever.
Stickbaits zijn wel iets makkelijker te krijgen in de hengelsportzaak. In het verleden hebben we veel
succes gehad aan de Savage Gear freestyler lures (voorheen voor snoek gebruikt, maar ze hebben
sinds kort ook een saltwater edition!).
Jiggen:
Voor deze visserij is een korte boothengel in de gewichtsklasse tot 50 lbs (werpgewicht 200 – 500
gram) van 1,8 tot 2,2 meter aan te bevelen. Enkele voorbeelden van goede hengels zijn: de Jigstick
van Savage Gear, de Beastmaster Boat of Jigwrex van Shimano of de Accurate Extreme Boss Jig.

De selectiecriteria voor de molen zijn een goede inhaalratio (minimaal 5 : 1 maar liever nog meer) en
een extreem krachtige slip met krachten tot 10 kilo continue. De lijncapaciteit ligt rond de 300 meter
voor dyneema met een trekkracht rond 30 kilo. In de basis zijn dit dezelfde molens als voor het
popperen staan beschreven. Ook hier is het gebruikelijk om een voorslag als “shock leader” van
ongeveer 4 a 5 meter te gebruiken. Fluorocarbon van 120 tot 150 lbs is hiervoor het juiste materiaal.
De jigs die gebruikt worden variëren van 100 tot 300 gram. Daarbij spelen diepte en stroming een
belangrijke rol. Ze moeten snel zinken en in de strikezone terecht komen. Ook hier speelt de grote
geen rol. Gebruik eerder jigs van 15 a 18 cm dan grotere Daarna is het een kwestie van snel en
doeltreffend jiggen en dan is dit het resultaat! Let ook hier weer op de kwaliteit van de haken en de
splitringen!

Gebruik voor de assist cord/hooks 300 lbs kevlar lijn! Daar komt namelijk de grootste druk op te staan.
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Mocht je ter plaatse uiteindelijk nog jigs of poppers nodig hebben kun je die naar gebruik nog
aanschaffen maar de bedoeling is dat je het merendeel zelf meeneemt. Dit omdat de keuze en
beschikbaarheid van dit soort specifiek materiaal ter plaatse niet bijzonder groot is.
Indien men niet zelf beschikt over de benodigde hengels en overig materiaal is dat tegen meerprijs ter
plaatse ook te huur. Men werkt met de beste materialen en voor € 55,- per dag huur je een popper en
een jigging hengel samen. Daarbij heeft de popper hengel een Stella SW 18.000 en de jigging hengel
een Stella WS 20.000 gemonteerd met bijbehorende dyneema. De hengels zijn van Gipang Hots and
Jigging Master. Dus voor € 385,- ben je zeven dagen onder de pannen voor zowel popperen als jiggen
en moet je alleen zelf de leaders, jigs, poppers etc. verzorgen.
Trollen:
Voor deze visserij hoef je niets mee te nemen aangezien hiervoor al het materiaal aanwezig is in
diverse klasses te weten 20, 30, 50 en 80 lbs. met speciaal gebouwde hengels en Shimano TLD en
Tiagra Trawling reels. Deze vissserij wordt soms als rust moment ingebouwd om dan te vissen op
barracuda, wahoo, geelvin tonijn en andere medium rovers.
Ter plaatse worden twee verschillende boten gebruikt:
De Calipso
Met 35 voet en bijna 12 meter is dit het paradepaardje uit de collectie. Opgeleverd in 2016 en dus
gloednieuw. Deze boot is speciaal voor deze visserij en deze locatie gebouwd. Zowel op het voor- als
achterdek is er veel ruimte wat ideaal is om met een aantal mensen tegelijkertijd te kunnen werpen.
Met een 250 PK Yamaha 4 takt motor en natuurlijk een thuisbrenger voor noodgevallen ben je
verzekerd van een uitstekend en betrouwbaar werkpaard die je snel en comfortabel naar de gewenste
vislocaties brengt. De kruissnelheid van deze boot bedraagt 20 knopen.

De boot is geschikt tot 4 vissers en wordt gevaren door een kapitein en er is ook een deckhand aan
boord om te assisteren bij het knopen van lijnen en het landen van vissen, fotograferen en netjes
terugzetten van de vissen. Catch & Release is hier het motto. De boot is uitgerust met alle benodigde
apparatuur zoals marifoon, fishfinder, GPS etc. De boot is geschikt voor 4 vissers, kapitein en
deckhand en is ideaal voor het jiggen en popperen. Maar ook trollen wordt regelmatig zeer succesvol
gedaan waarbij zeilvis, wahoo, dorado, geelvin tonijn, barracuda en andere (medium) soorten tot de
doelgroep behoren.
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Seizoen / Weer
De visperiode begint in november en eindigt in mei. Daarna komt de regenperiode en wil je er niet meer
zijn want dan gaat het echt hard regenen. Voor de beste visserij zijn december tm april de aangewezen
maanden waarbij de watertemperatuur en de weersomstandigheden perfect zijn. De gemiddelde
temperatuur in deze regio bedraagt 30º C waarbij de relatief lage luchtvochtigheid het verdraagzaam
maakt.

Het is voor deze locatie noodzakelijk om je in te laten enten. Gele koorts is verplicht en hepatitis A en
DTP en zijn aanbevolen. Informeer echter altijd bij het ziekenhuis, tropenkliniek of GGD. Uiteraard is
het ook mogelijk om dit via de huisarts te regelen. Ook op de website www.travelclinic.com is alle
benodigde informatie terug te vinden.
In de zomertijd is het er slechts 3,5 uur vroeger en in de winterperiode bedraagt het verschil 4,5 uur. Er
wordt aan de linkerzijde van de weg gereden aangezien het om een oude Engelse kolonie gaat. Maar
het eenvoudigst is het om een taxi te nemen. De lokale munteenheid is vanzelfsprekend de Roepie.
Om je mobiele telefoon en (film)camera op te laden heb je hier wel een wereldstekker nodig.
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Reis & Prijs
Afhankelijk van de beschikbare vluchten gaat de reis vanaf Amsterdam, Brussel of Düsseldorf. De
beste verbindingen op dit moment zijn met jet Air, Ethihad of Emirates van Amsterdam naar Dubai of
New Delhi en dan verder verder naar Chennai in India of direct door naar Port Blair waarmee de totale
reistijd op ongeveer 20 uur uitkomt. Al met al zeer schappelijke reisprogramma’s voor een exotische
locatie als deze. Gezamenlijk stemmen we de gewenste vlucht voor jullie af.
Na aankomst in Port Blair wordt je vanzelfsprekend opgehaald en ga je met je privé taxi naar de
veerboot die je naar Havelock Island brengt. Op Havelock Island staat er wederom transport voor je
klaar om je naar je hotel te brengen. En op iedere visdag wordt je ook opgehaald en naar de visboot
gebracht en aan het einde van de dag weer terug gebracht naar je hotel.

Voor de reis naar deze locatie heb je een visum nodig. Dit kun je bijvoorbeeld verkrijgen bij de
ambassade van India in Den Haag. Middels hun website http://www.indianembassy.nl kun je alle
benodigde informatie bekijken. Belangrijk is dat je paspoort nog minstens 6 maanden geldig is en er
twee lege pagina’s beschikbaar zijn voor stempels. Daarnaast moet je de nodige formulieren invullen
en pasfoto’s (met een apart formaat!) inleveren. Online kun je het visum ook aanvragen op
https://indianvisaonline.gov.in/visa. De kosten van het visum bedragen momenteel rond de € 70,- per
persoon. Een mogelijkheid is om het visum door een visumorganisatie te laten verzorgen. Zij vragen
hiervoor een extra bedrag om dit te verzorgen. Deze kosten verschillen per bedrijf.
De prijs van deze reis voor zeven dagen vissen van 8 uur, 8 overnachtingen in verblijf naar keuze op
basis van twee personen per kamer in 1 dubbelbed en 1 extra matras, inclusief bedlinnen en
handdoeken, de transfer vanaf Port Blair, dagelijkse transfers van hotel naar visboot, ontbijt, lunch,
water en frisdrank aan boord bedraagt:
Voor de Calipso 7 dagen vissen en 8 nachten verblijf:
personen Budget First class Superior
2
2790
2995
3310
3
2155
2365
2730
4
1735
1890
2205
Wil je vijf dagen vissen en zes nachten verblijven zijn de volgende prijzen van toepassing:
Voor de Calipso:
personen Budget First class Superior
2
2050
2205
2415
3
1575
1785
2050
4
1260
1420
1630
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Deze prijzen zijn in euro, per persoon, exclusief visvergunning van INR 2500 per dag (35 euro) welke
lokaal is te voldoen, vlucht, afhankelijk van beschikbaarheid van hotels en periode van boeking tot aan
de daadwerkelijke reis. Extra kosten zijn er nog voor de diners, het visum, inentingen, fooi voor de crew
en hotelpersoneel, extra dranken en eventuele huur of koop extra materiaal. Tevens kan er bij het
SeaShell Resort sprake zijn van extra kosten tussen 15 december en 15 januari gala diners etc. Single
kamer supplement is voor Budget 450 euro en First Class 850 euro. Over het algemeen wordt bij een
goede dag een bedrag van ongeveer 10 dollar of euro per visser per visdag in de algemene fooienpot
gedaan. Individueel tippen van medewerkers is niet gewenst.
We adviseren ten zeerste om naast het vissen de kans te grijpen en enkele dagen extra op te nemen in
het programma om in ieder geval de armen wat rust te geven en een excursie te ondernemen in de
regio. Laat je hiervoor ter plaatse informeren of vraag ons om assistentie. Deze reis kan volledig op
maat worden gemaakt al naar gelang jouw wensen. LET OP: Vooralsnog is het niet mogelijk om op
donderdag aan te komen of te vertrekken in verband met de ferry van en naar Havelock Island. De
terugvluchten dienen na 13 uur te vertrekken om de ochtend ferry naar Port Blair te kunnen halen. Het
is niet toegestaan om drones mee te nemen naar het eiland. Het eiland heeft een militaire status en
daardoor is men zeer scherp op verdachte activiteiten. Een drone is dus niet toegestaan.
Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze locatie of wil je een offerte, neem dan contact op
met:
Visreis.nl
Joris Nieuwenhoff
’s Gravensloot 39
3471 BP Kamerik
E-mail : info@visreis.nl
Mob
: 0628 – 30 83 45
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