
Het is 8 februari wanneer ik me bij Joris meld om 
samen naar Schiphol te gaan. Daar treffen we ook 

Karl-Heinz en Alessandro; met ons vieren gaan 
we op reis naar Colombia. We gaan vissen op de 

Pacifische westkust bij de grens met Panama.

DE ULTIEME COMBI VAN VISSEN EN NATUUR

EEN LIJNTJE 
LEGGEN IN 
COLOMBIA

De bestemming is een 
locatie waar ik al lang 
naar hunker. Volgens 
de informatie is het een 
plek waar ongerepte 

natuur, een heerlijk klimaat, vrien-
delijke mensen en rijke visgronden 
met nauwelijks hengeldruk samen-
komen! En dat in een land waar 
ook de drukte van het toerisme nog 
relatief laag is, heerlijk.
Colombia is de laatste jaren een 
grote economische ontwikkeling 
aan het doormaken. Er wordt sterk 
geïnvesteerd in infrastructuur, tech-
nologie en onderwijs. Colombia is 
bijvoorbeeld het centrale punt van 
de bloementeelt voor Noord-Amerika en 
veel Nederlandse bedrijven investeren al 
jaren hierin. Alle reden dus om de mooie 
natuur en vissen van Colombia eens ver-
der te onderzoeken!

WAANZINIG VEEL VIS
De Pacifische westkust in Colombia 
kenmerkt zich qua visserij door een aantal 
zaken. Allereerst de enorme hoeveelheid 
soorten die je kunt vangen. En daarnaast 
de aantallen. Er is nauwelijks commerciële 

2x 200 PK! Bah, hier kunnen we 

prima mee uit de voeten!

visserij, waardoor de hoeveelheid vis aan-
zienlijk is. De afwisselende kustlijn en bo-
demstructuur (riffen, rotsen, stranden en 
riviermondingen) maken dat vele soorten 
goed kunnen gedijen. Wat ook opvalt zijn 
de formaten. Van een aantal vissoorten 
kun je hier echt de XXL versies vangen; 
denk bijvoorbeeld aan roosterfish, cubera 
snapper, tonijn, zeilvis en ook marlijn.
Tijdens deze trip richtten we ons vooral 
op de breedte; zo goed mogelijk uitzoe-
ken wat er qua visserij te doen is en wat 

de technieken zijn die het beste werken. 
Dit is voor Joris van belang, zodat hij na 
deze pilottrip zijn gasten van visreis.nl zo 
goed mogelijk kan informeren. Zelf hoop 
ik het meest op een grote cubera snapper, 
roostervis en snook. Dit zijn veel voorko-
mende soorten en ik heb goed hoop daar 
kans op te maken!

2X 200PK!
De reis naar de bestemming is een 
belevenis op zich. Vanaf Schiphol reizen 
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Het dorpje Bahia 
Solano is zichtbaar 

arm met kleine 
huisjes op palen.

De ver afgelegen lodge vormt  

de uitvalsbasis van onze trip.

Wat een vis en wat 
een omgeving! De 
totaalbeleving maakt deze 
trip tot een unieke ervaring!

wij via Madrid 
naar Medellín in 
Colombia. Daar 
brengen we in een 
mooi, comfortabel 
hotel de nacht door. En 
natuurlijk gebruiken we de gelegenheid 
om ’s avonds wat van de sfeer te proeven 
in het uitgaansleven in Medellín; even lek-
ker in de stemming komen op het terras 
van de ‘Medellín Beer Factory’! Ik blijf dat 
altijd heel erg mooi vinden; binnen een 

paar uur zit je aan de andere kant van de 
wereld in een lekker temperatuurtje van 
een lekker biertje te genieten. Terwijl thuis 
de temperaturen onder nul zijn gedoken 
en iedereen binnen leeft.
De volgende ochtend begint deel twee van 

de reis en dat is een stuk spannender. We 
maken kennis met onze gids Simon en 
reizen samen met hem van Medellín met 
een klein toestel door naar Bahia Solano. 
Een reis van ongeveer een uur naar het 
plaatsje aan de kust. Prachtige uitzichten 
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Karl Heinz met een kolossale 
needlefish. 

op de bergen en oerwoud in een spannend 
klein vliegtuig, erg gaaf. 
Daar aangekomen worden we gecon-
troleerd door de aanwezige bewakers en 
ontmoeten we de rest van de bemanning. 
Het is een leuk plaatsje, maar zichtbaar 
arm met kleine houten huisjes op palen 
en wegen zonder bestrating. Via een 

korte tussenstop in het hotel (waar we op 
terugreis een nachtje slapen) kleden we 
om naar viskleding en maken we onze 
hengels klaar. Vanaf hier gaan namelijk 
alle materialen op de boot en reizen we de 
laatste ongeveer 100 km langs de kust naar 
het noorden waar de lodge staat. De boot 
is ruim en modern uitgerust; het is een 36 

voet polyester op maat gebouwde center 
console, uitgerust met 2x 200 pk buiten-
boordmotoren en ruime werpdekken. 
Hier kunnen we prima mee uit de voeten. 
En dat is belangrijk; want onderweg naar 
de lodge gaat er natuurlijk gelijk gevist 
worden!

ONHOUDBARE POWER
De eerste dag onderweg naar de lodge 
maken we gelijk al een paar spectaculaire 
momenten mee. Op open zee belanden 
we in grote scholen dolfijnen waar de 

Joris is best blij met zijn 
greenbar rock snapper:  
wat een schitterende vis! 

Een waanzinnig gave 
omgeving om in te vissen: 
oneindig veel stekken om 
aan te gooien. 
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Alessandro met een corvina van 

respectabel formaat.
De Almaco jack is familie van de 

amberjack en de yellowtail.
Ook de sierra mackerel konden we op 

ons lijstje afvinken. 

Wat een kracht! 
Met een DOORGE-

SCHUURDE LIJN blijf 
ik verbouwereerd staan.

tonijnen omheen zwemmen. Met pop-
pers en swimbaits werpen we de tonijnen 
aan en al snel liggen de eerste vissen in 
de boot. Wat een spektakel! De schipper 
volgt op hoge snelheid de scholen dolfijn, 
probeert er naast te komen waarna wij 
snel de tonijn aanwerpen. Actiever wordt 
het niet. Karl Heinz haakt op een moment 
een grote tonijn. En die blijkt behoorlijk 
weerbarstig te zijn! Zo weerbarstig dat 

we er alle vier aan hebben staan drillen 
om hem te landen. Dat lukt na ruim een 
uur en de vis is echt groot. Meer dan 150 
cm en geschat tussen de 55 en 60kg, een 
echte!
Stap voor stap varen we door naar het 
noorden en vissen we ook langs de kust. 
Hier leer ik de kracht van Cubera’s ken-
nen… Ik haak een grote op de popper 
en de vis zwemt onhoudbaar naar de 

bodem, wat een kracht! Verbouwereerd 
blijf ik met een afgeschuurde lijn staan... 
‘Dit moet de komende dagen anders’, be-
denk ik op dat moment. Wat wel duidelijk 
wordt is dat we hier qua hotspots niet 
tekort gaan komen. Oneindig veel stekken 
om aan te gooien; rotsen, stranden, riffen, 
echt super! En wat een waanzinnig gave 
omgeving om te vissen. De jungle eindigt 
letterlijk in de oceaan, dus het uitzicht 
tijdens het vissen is bijzonder en specta-
culair.

PLAN DE CAMPAGNE
Aan het einde van de eerste dag, en 
vissessie, komen we aan bij onze lodge. In 
het ondergaande zonnetje ligt de locatie er 
onwaarschijnlijk mooi bij. Een aantal hou-
ten huizen staat op de rand van strand en 
jungle in een prachtige baai. Het water is 
kalm, de pelikanen vliegen er rond en de 
vogels zingen. We zitten hier letterlijk met 
onze rug in de jungle en met onze voeten 

Een mooie pompano van 
tussen de rotsen geplukt.
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Een enorme staart ver-
raadt dat EEN GROTE 
CUBERA mijn popper 

heeft gegrepen 

in het strand! De lodge is eenvoudig maar 
keurig ingericht. De bedden zijn goed, 
iedere kamer heeft een douche en op het 
terras staan comfortabele stoelen. En na-
tuurlijk zijn er de hangmatten! Eigenlijk is 
het boven verwachting luxe als je bedenkt 
hoe afgelegen we hier zitten. Het super-
vriendelijke personeel laat ons zien hoe 
je via een balustrade aan de achterkant in 
het restaurant komt. Na het installeren in 
onze kamers schuiven we snel aan tafel, 
hongerig van de eerste dag. Vanaf hier 

gaat het deze week gebeuren!
De komende, vijf volle visdagen richten 
we ongeveer als volgt in: we starten ’s och-
tends met vissen rond de scholen kleine 
aasvissen op jack crevalle en mackerels, 
terwijl de bemanning aasvissen vangt 
die in de bun verdwijnen. Hierna vissen 
we richting de rotsen om de structuren 
langs de kust uit te werpen met poppers 
en swimbaits, terwijl er een aasvis achter 
de boot ‘freeline’ aan een cirkelhaak 
meezwemt. Dit wisselen we af met 

speedjiggen op de riffen en vissen op snook 
bij de riviermonding (die helaas deze week 
niet thuis zijn). En wanneer we een school 
tonijn zien geven we gas en gaan we daar 
achteraan. De ochtend- en avonduren wor-
den vooral ingezet op cubera snappers. Vol-
gens de gids zijn dit de beste momenten en 
helemaal bij rotsen die steil naar beneden 
het water in blijven lopen maak je dan kans. 
Overdag vissen we meer rond rotstructuren 
en speedjiggen we op de riffen.

CUBERA!
En zo beginnen we vol enthousiasme. We 
rouleren met drie man op het voordek en 
één man vist vanaf het achterdek, terwijl de 
schipper de boot vakkundig rond de rotsen 
stuurt. We krijgen keiharde aanbeten en 
weten al snel een aantal vissen in de boot 
te parkeren. De sfeer zit er goed in en vol 
energie en enthousiasme blijven we gooien. 

We vangen een aantal jack crevalles 

Een enorme cubera 
snapper! Eindelijk 
poseren met de vis 
van mijn dromen! 

VEILIGHEID 
Nu weet ik dat Co-
lombia altijd gelijk de 
vraag over veiligheid 
oproept. En dat je 
geen pakketjes mee 
terug naar huis moet 
nemen van onbeken-
den, nooit een goed 
idee overigens... Tij-
den zijn echter ver-
anderd; voor grote 
delen van het land is 
het veiligheidsrisico 
vergelijkbaar met 
vele andere landen in de tropen. Het advies: alert zijn, even informeren bij 
de locals wat verstandig is, geen uiterlijke schijn van rijkdom zoals grote came-
ra’s, ringen en gouden kettingen dragen, niet alleen de stad in, etc.

AVONTUUR
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Hoe moet het hier zijn 
 onder NORMALE OF 

GOEDE omstandig- 
heden?

en pompano’s, en missen ook een aantal 
vissen die niet blijven hangen. 
Zelf werp ik de hele tijd met grote pop-
pers. Mijn doel is een grote cubera en na 
mijn verspeelde vis gisteren ga ik er nu 
vol voor. Continu probeer ik de popper 
zo dicht mogelijk bij de rots te werpen en 
met een paar snelle korte sterke ‘pops’ de 
aandacht van de vis te trekken. Dit is flink 
vermoeiend en vereist veel concentratie, 
maar volgens de gids is dit de beste manier 
om een kans te maken.
Wanneer we bij een rotspartij komen die 
een beetje in een komvorm ligt, krijgen 
we eerst een paar volgers wat op rooster-
vis lijkt. Kort erna vangt Joris een jack 
crevalle en als we na de foto’s terug varen 
naar de steilste rots gebeurt waar ik op 
hoopte! Mijn popper heeft het water nog 
niet geraakt of ik krijg een ram op de 
hengel en een enorme staart verraadt dat 
mijn popper is gegrepen door een grote 
cubera! Ogenblikkelijk leg ik mijn hand 
op de spoel van de al dichtgedraaide 
Stella, hou ik mijn hengel horizontaal en 
trek ik de vis uit de rots door naar achter 
te lopen over het voordek. En ik schreeuw, 
enigszins directief, “fast, fast, fast!” naar 
de schipper. Hij vaart gelijk achteruit en 
met veel kracht en geweld weten we de 

vis boven 30 meter water te krijgen en 
weg van de rotsen. Een vis die vervolgens 
doodleuk door de slip van de dichtge-
draaide Stella naar de bodem begint te 
zwemmen… Met meer lef dan wijsheid 
weet ik de vis te stoppen en begint de dril. 
Die duurt daarna niet lang meer en al snel 
ligt de vis naast de boot. Het is echt een 
enorme cubera snapper! Mijn hart zit in 

mijn keel als tijdens de landing de vis wild 
spartelt en de gids en schipper moeite 
hebben de vis over de rand aan boord te 
tillen. Maar gelukkig gaat het goed en zit 
ik even later vol trots te poseren met de 
vis van mijn dromen. Eindelijk, wat een 
prachtvis! Na de fotoshoot gaat ze terug en 
nog blijer wordt ik wanneer ik haar rustig 
weg zie zwemmen. Tot in Panama hebben 

ze gehoord dat ik deze gevangen heb, 
waanzinnig!

WAT ALS…
De visdagen volgen elkaar zo op. Joris en 
Alessandro vangen ook een mooie cubera 
en allemaal vangen we de nodige andere 
vissen. Karl Heinz is zeer succesvol met 
het vissen met live baits. Na een kleine val-
partij is hij geblesseerd geraakt, waardoor 
popperen niet goed gaat, maar hij ver-
maakt zich kostelijk op het achterdek. Eén 
van de vissen die hij vangt is een kolossale 
needlefish van meer dan 140 cm, een 
echt monster. Ook weet hij zo een mooie 
amberjack te vangen die de nodige sport 
geeft. We hebben alleen wel pech met het 
weer deze week. Een diepe depressie komt 
over en brengt veel bewolking, weinig 
licht en af en toe zelfs wat regen mee (na 
2 maanden droogte!). Het water is troebel 
en soms is het ook echt koel op zee. Dit 
heeft helaas ook impact op de visserij.
Hierdoor blijft de topwater-actie beperkt 
en de meeste aanbeten komen van dieper 
water. Toch hebben we de nodige actie en 
vangen we deze vijf dagen maar liefst 16 
verschillende soorten! Om er een paar te 
noemen: cubera snappers, amberjack, yel-
lowfin tuna, almaco jack, pompano, jack 

Doodleuk zwemt de vis 
door de dichtgedraaide 
slip van de Stella naar de 
bodem...
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We moeten blijven 
nadenken over   
WAT WERKT  

EN WAT NIET, echt 
vissen dus.

crevalle, sierra mackerel, grouper, corvina, 
needle fish, pargo en zelfs een puffer fish. 
Ik vraag af hoe het hier moet zijn onder 
normale of goede omstandigheden… Dan 
zal de vis ongeveer wel in de boot sprin-
gen denk ik? Wij vermaken ons echter pri-
ma en het maakt dat we continu moeten 
blijven nadenken over wat werkt en wat 
niet en daarop inspelen. Echt vissen dus.

TOTAAL-BELEVENIS
Wat ik het mooie vind aan dit soort 
vistrips is dat het niet alleen gaat om het 
vissen zelf, maar vooral ook om de hele 
beleving eromheen. De natuur, de cultuur, 
de mensen die je ontmoet en vooral ook 

de bijzondere 
belevenissen in 
zo’n week. Deze 
week hadden we 
er ook een paar, 
bijvoorbeeld de 
vele schildpad-
den in zee. De 
meest bijzondere 
belevenis vond ik 
onze ontmoetin-
gen met walvis-

haaien. Vier dagen op rij zijn we er eentje 
tegengekomen. Tweemaal hebben we zelfs 
mee kunnen zwemmen en video’s kunnen 
maken. Wat een prachtige dieren zijn dit: 
groot, statig en zo mooi om te zien. En als 
je dan onder water door je duikbril het 
dier voorbij ziet zwemmen, dan pas zie je 
hoe groot ze wel niet zijn!
Een andere mooie belevenis vond op een 
avond plaats. Ik probeerde met een aasvis 
een zeilvis aan te gooien. Dat lukte, de 
aasvis werd gegrepen en de vis ging er 
vandoor. Het bleek alleen geen zeilvis te 
zijn, maar een zwarte marlijn van geschat 
meer dan 200 kilo! Die vis was niet te 
stoppen…Wat een spektakel en ik kan 

nu dus claimen onderhands een marlijn 
aangegooid en gehaakt te hebben. Vangen 
was een onmogelijke opgave…

Qua verbinding met de natuur kon het 
niet mooier toen we ’s avonds naar het 
noorden voeren en met de boot onderdeel 
werden van de ‘V’-formatie van een groep 
van ongeveer 70 pelikanen, met als ach-
tergrond de ondergaande zon. Zij namen 
ons op in hun formatie en kilometers lang 
vlogen ze met ons mee, of beter: mochten 
wij met hen meevaren, schitterend!
 
KNOOPBEHEERSING
Het is met name van belang bij de keuze 
voor dreggen, leader en hoofdlijn voor 

Nog onderweg naar de 
lodge vangen we een grote 

tonijn, meer dan 150 cm 
puur geweld.

Alle vier moesten we helpen met drillen 

en na een uur kunnen we de vis landen.

AVONTUUR
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TOPKWALITEIT MATERIALEN 
Iedere trip naar de tropen vergt weer een goede keuze van de materialen. Welke 
techniek? Welke gewichtsklassen? Onderlijnen, kunstaas, kleuren, de actie: het 
houdt nooit op. Toch probeer ik er zelf altijd een eenvoudige lijn in te houden. Door 
van tevoren te informeren hebben we begrepen dat we hoofdzakelijk op een drietal 
manieren gaan vissen en hier kiezen we ook ons materiaal op uit:

Vistechnieken Materiaal

Vissen die net onder of aan het 
oppervlakte jagen (Jack Crevalles, 
roostervis, mackerels, mahi mahi, etc.)

Zware spinstokken voor het vissen met 
kleine poppers, swimbaits en jerkbaits. 60-
80 lb lijnen en 100 lb flurocarbon leaders.

Rond de rotsen op Cubera snappers en 
andere vissoorten die daar leven (andere 
snappers, pargo, needlefish, etc.)

Zware popperhengels met zwaardere 
poppers en stickbaits. Minimaal 100 lb 
hoofdlijn en 150 lb fluorocarbon leaders.

Speedjiggen op riffen die ongeveer 40-
60 meter diep onder water liggen (op 
amberjack, snappers, groupers, etc.). 

Korte speedjig hengels voor het speed- en 
slowjiggen met 60-150 gram jigs. 60-100 lb 
hoofdlijn en een 100 lb fluorocarbon leader 
(langer ivm schuren tegen rotsen).

Visreis.nl organiseert begin 2020 een 
groepsreis naar deze bestemming.  

Voor meer informatie:  
www.visreis.nl/colombia-groep

John Smit  

topkwaliteit te gaan. Deze vissen zijn echt 
oersterk en zwak materiaal wordt gelijk 
afgestraft! Ook de molens moeten de 
topmodellen van de bekende merken zijn 
met een hoge slipkracht. Zeker voor de 
cubera’s is het van belang in staat te zijn de 
vis te kunnen stoppen; anders verdwijnt 
deze zonder twijfel in de rotsen en kijk 
je naar een doorgeschuurde hoofdlijn... 
En natuurlijk een 
goede beheersing 
van je knopen! De 
uni-knoop voor het 
verbinden van je 
kunstaas en haken 
aan de leader en de 
FG knoop voor de 
verbinding hoofd-
lijn-leader. Deze 
knopen zijn essentieel 
en moet je feilloos te 
kunnen leggen. En als 
je dan varieert in de 
kleur van je kunstaas 
en naast drijvende 
ook zinkende varianten 
bij je hebt, dan ben je 
compleet.
 
ABSOLUTE TOPBESTEMMING
Ik heb al veel visreizen ondernomen en 
deze bestemming zit in mijn top-3 zit. De 
combinatie van prachtige natuur, authen-
ticiteit, diversiteit aan vismogelijkheden, 
kwaliteit van de boot en bemanning en 
unieke lodge, maken dit een absolute 
topbestemming. Ik wil hier zonder meer 
opnieuw naar toe. Wat mij ook aanstaat is 

het feit dat deze bestemming door ieder-
een bevist kan worden. Voor iedereen is er 
wel een visserij en techniek die past en je 
hoeft echt geen supergetraind lijf te heb-
ben om dit vol te houden. Ik beschouw de 
pilottrip daarom als geslaagd en ik hoop 
dat velen dezelfde ervaring mogen beleven 
zoals wij dit deze week hebben gehad. Dit 
lijntje met Colombia is prima bevallen!

Molens met een hoge slipkracht zijn nodig. 

Een beleving an sich: we zien schildpadden en hebben meerdere ontmoetingen met walvishaaien.
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