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Tekst en foto’s: John Smit

De arapaima is één van de grootste zoetwatervissen ter wereld. John Smit 

trok in Bolivia diep de jungle in om deze lucht happende rover aan de 

vinnen te komen. Samen met een groep avontuurlijke vissers weet John 

niet alleen een flink aantal arapaima’s te vangen, er komen nog heel 

bijzondere andere soorten langszij. 

BOLIVIAANS 
JUNGLEAVONTUUR
ARAPAIMA’S EN MEGAMEERVALLEN IN 
HET AMAZONEGEBIED

Eén van de 38; Roland Ranselaar met 

zijn mega arapaima uit een van de 

lagunes rond de Arapaima Lodge.
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a een lekkere eerste nacht 
slapen in de lodge mid-
denin de jungle van 

 Bolivia, staan we te trappelen om te 
gaan vissen. De avond ervoor hebben 
we onze hengels al opgetuigd en zijn 
de plaatsen op de boten verdeeld. 
Het gaat meteen los. Mijn gelegen-
heidsvismaat James Regocki en ik 
zitten nog geen halfuur en de eerste 
dobber schiet weg. Aanslaan en han-
gen. De eerste arapaima van de trip 
is een feit. Wat een gevecht, geweldig. 

Door behendig mee te roeien weten de 
gidsen de enorme vis uit de buurt van 
takken en andere obstakels te houden. 
Aan de oever stappen we in het water 
om de foto’s te maken. Na de foto’s 
zwemt de vis weer veilig terug. James 
en ik kijken elkaar vol verbazing aan. 
We zijn nog geen uur bezig en de 
eerste arapaima is al een feit. En het 
wordt nog gekker. Diezelfde ochtend 
is het nog twee keer raak en raken we 
er ook nog eentje kwijt die we niet 
kunnen houden onder de planten.

Na een lange en spectaculaire reis heb-
ben we dus nauwelijks kans gekregen 
om op adem te komen. We hebben 
een trans-Atlantische vlucht achter 
de rug, daarna naar Santa Cruz in 
 Bolivia, vervolgens naar Riberalta 
om daar vandaan de jungle in te 
trekken. Die laatste etappe gaat met 
kleine vliegtuigjes. We landen op een 
grasbaan van het dorp, bijna letterlijk 
tussen de voetbaldoelen, nadat de 
dorpsbewoners met een brommer de 
varkens en koeien van de landings-
baan hebben gejaagd.

ARAPAIMA
Ons hoofddoel is de arapaima, een 
vissoort die specifiek voorkomt in 
het Amazonegebied. Om deze vis 
te vangen moet je ver dit gebied in, 
deze vis is namelijk door ontbossing 
en overbevissing diep de jungle in 
gejaagd. 
De arapaima kenmerkt zich door 
zijn langwerpige, slangachtige voor-
komen. De vis heeft een markante 
gegroefde kop met naar boven-
staande ogen en bek en grote en 
prachtig gekleurde schubben. Ara-
paima’s worden spectaculair groot; 
er zijn exemplaren gevangen van ver 
over de drie meter, met een gewicht 
van honderden kilo’s.
De arapaima is een beenvis, die zich 
volledig aan zijn biotoop heeft aan-
gepast. De vis heeft een primitief 
labyrintorgaan, een soort long waar-
mee hij buiten het water kan ademen. 
De happen lucht die ze nemen en 
de luchtbellen die ze loslaten zijn de 
belangrijkste aanwijzingen om deze 
reusachtige oervis te vinden. 

GROTE SUCCESSEN
De vissers in de groep kiezen tus-
sen vissen op arapaima in de lagu-
nes of meervalvissen op de rivier. 

Prachtige dubbelvangst 

van een paleta of firewood 

shovelnose catfish. 

De kracht van een 

volwassen arapaima is 

met niets te vergelijken.

171BEET | DECEMBER 2022

N

Veilig geland nadat de dorpsbewoners koeien en varkens van de landingsbaan hebben gejaagd.



Roel gaat samen met Fernando de 
rivier op. De andere vissers gaan in 
de lagunes op arapaima vissen. We 
hebben afgesproken wie in welke 
lagune gaat vissen. Een tractor met 
aanhanger brengt ons ’s ochtends 
naar de visplekken. Tijdens die rit is 
het overduidelijk dat we echt in de 
jungle zijn. Tussen de bomen zien we 
vogels, apen en insecten. Er hangen 
lianen over de weg; alles ademt in het 
regenwoud. 
Ons resultaat van die eerste ochtend 
is ongelofelijk: drie arapaima ’s, wie 
had dat kunnen dromen? Ook de 

andere boten hebben goed gescoord, 
Roland heeft in zijn eerste uur zelfs 
een vis van 2,25m gepakt. ’s Avonds 
zit iedereen met een heel grote grijns 
aan tafel. Zo ook Roel, die vandaag 
op de rivier zijn eerste surubim heeft 
gevangen; een prachtig getekende 
meerval, die hoog op het lijstje staat 
van Amazonevissers. Wat een succes-
sen, dit smaakt naar meer.
Ook de dagen erna splitst de groep 
zich op tussen arapaimavissers in 
de lagunes en meervalvissers op de 
rivier. Iedere dag vangen we meer-
dere en ook grotere arapaima ’s. Er 

zitten diverse vissen van meer dan 
twee meter bij, allemaal fantastisch 
gekleurd.
Aan het einde van de dag delen we 
onze geweldige momenten van de 
visdag en de natuur waarin dit alle-
maal gebeurt. De grote vis die werd 
gevangen. Maar ook de grote vis die 
losschoot. De spectaculaire sprongen 
tijdens de dril. En ook de ara’s die om 
ons heen vliegen en de apen die op 
de oever door de bomen bewegen. In 
de rivier zien we kaaimannen zwem-
men. Eén ervan grijpt zelfs mijn dob-
ber. De hele dag hebben we prachtige 
uitzichten op de bomen en de natuur 
en de geweldige kleuren in de lucht. 
We genieten met volle teugen en de 
arapaima ’s blijven maar komen, we 
kunnen het nauwelijks geloven. 

DE MADIDI-RIVIER
Het vissen op de Madidi-rivier is erg 
spectaculair, maar ook een aanslag op 
je materiaal. Er liggen veel bomen op 
de bodem waar de grote meervallen 
zich onder verschuilen. Haak je een 
vis, dan is de kans groot dat je vast 
komt te zitten. Krijg je een aanbeet 
dan moet je niet bang zijn om kei-
hard te drillen om de vis uit de rom-
mel te houden.
We vissen op de rivier vanuit lange, 
ruime houten boten die in een bocht 
of kleine uitsparing langs de kant 
worden geparkeerd. Het water is daar 
dieper en draait een beetje rond. De 
montage die we gebruiken is vrij 
eenvoudig: het lood op een slider 
op de hoofdlijn boven de wartel. Als 
onderlijn kevlar of gecoat staal met 
een J-haak of een cirkelhaak. Als aas 
gebruiken we een stuk vis dat we 

stroomafwaarts werpen. De baitrun-
ner molens staan open, zodat de lijn 
kan aflopen bij een aanbeet. 
En die aanbeten komen er. Het aas 
wordt elke keer keihard gegrepen 
en de vis gaat er dan ook direct snel 
vandoor. Bij de kleinere vissen blijft 
de boot liggen. Bij de grotere is dat 
onmogelijk, die moeten met de boot 
worden gevolgd. Op de stromende 
rivier voeren de gidsen iedere keer 
een kunststukje op om de achtervol-
ging tot een goed einde te brengen.
Ik vind deze riviervisserij erg leuk. 
Het is een mooie afwisseling van 
het vissen in de lagunes. Je zit lekker 
in je bootje, de rivier glijdt voorbij, 
verschillende soorten vogels vliegen 
om je heen en je wacht gespannen 
op een aanbeet. Dat duurt gelukkig 
nooit lang. 
We vangen verschillende  soorten 
meerval, waaronder jau, een paar 

soorten shovelnose catfish of 
 surubim, luipaard- en doornmeerval. 
De eerste dagen voordat het water 
begint te stijgen vangen we ook nog 
een aantal payara’s, bekend om hun 
spectaculaire gebit. Een van de gidsen 
weet ook een pacu te vangen, een 
familielid van de piranha. De bomen 
onderwater zorgen ervoor dat de 
visserij een constante worsteling is. 
Regelmatig verliezen we vissen die 
zich in de rommel vastzwemmen.

JAU, EEN MEGAVIS
De meest tot de verbeelding spre-
kende meerval is toch wel de zeer 
grote en zware jau. Na een aantal 
kleinere exemplaren krijg ik een 
bezoekje van een grote; direct na de 
aanbeet begint een heel gaaf gevecht. 
De vis sprint direct onder een boom 
door. Nadat ik hem weet te stoppen 
moet ik eerst een meter of dertig lijn 

Ons resultaat van die eerste ochtend is 

ongelofelijk: drie arapaima ’s

terugwinnen voordat de vis er weer 
onderuit is, een zenuwslopend klusje. 
Met wat geluk weet ik de vis de rivier 
op te sturen. De gidsen gaan er nu 
snel met de boot achteraan. Na een 
woest gevecht op de rivier krijg ik de 
vis op de zandbank. Dertig minuten 
na de aanbeet lig ik in het water met 
een fantastische jau van 1,53 meter 
en tussen de 50 en 60 kilo zwaar. Een 
megavis en zoals later blijkt, niet eens 
de grootste van van deze trip.
Een diepe, grote buitenbocht van de 
rivier, stroomopwaarts van het kamp 
is de beste stek voor de grote jau’s. 
Roel heeft nog maar net ingegooid 
als de baitrunner al als een raket 
afloopt. Hij slaat fors aan en de vis 
hangt. Het gewicht aan de andere 
kant van de lijn trekt de hengel in 
een diepe kromming. Ondanks een 
zwaar afgestelde slip, pakt de jau vlot 
een meter of dertig lijn. Af en toe 
krijgt Roel een beklemmend gevoel 
als hij de lijn tegen een obstakel voelt 
schuren. Snel opent hij de beugel, 
waardoor de vis rustiger richting de 
binnenbocht zwemt. De lijn schiet 
gelukkig los. De gidsen snappen dit 
spel supergoed. Ze hebben de boot 
zo gevaren dat de vis richting het 
strandje van de binnenbocht kan 
worden gedrild. Hier liggen geen 
bomen en takken op de bodem. Na 
een minuut of 15 gaat een kolossale 
Jau voor het eerst door het opper-
vlak. Roel kan op het strand springen 
en daar de vis in het ondiepe water 
onder controle krijgen. Na de dril zit 
hij met een kapitale jau op schoot. 
De vis meet 1,56 meter en heeft een 
geschat gewicht van ook tussen de 
vijftig en zestig kilo. 

Al peddelend op zoek naar arapaima’s in de lagune.
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Flatwhiskered 

catfish, een van 

de vele soorten.

Een Jau van wereldrecordformaat, 1,53 meter lang.

Jacques Schouten met een welverdiende arapaima.



Om deze vissen in het juiste per-
spectief te plaatsen: beide jau’s zijn 
van wereldrecordniveau, een record 
dat bij de IGFA is geregistreerd met 
een vis van 49 kilo. Dat is dus wel 
het bewijs dat de Madidi monsters 
 produceert. 

FANTASTISCHE 
BELEVENIS
En zo gaan we van dag tot dag de 
week door. ’s Avonds spreken we af 
wie waar gaat vissen en delen we de 
ervaringen die we op het water heb-
ben opgedaan. Aan het einde van de 
week hebben we maar liefst 38 ara-
paima’s weten vangen en hebben we 
er een groot aantal gehaakt die niet 
bleven hangen. 
Op de rivier staat de teller na een 
week op acht vissoorten. We van-

gen payara, pacu, jau, leopard cat-
fish, surubim, firewood surubim, 
 granulated catfish en flatwhiskered 
catfish. Uit deze opsomming hebben 
vooral de grote jau’s een onuitwisbare 
indruk op ons achtergelaten.
Als je arapaima op je lijstje hebt, dan 
is de Arapaima Lodge in Bolivia echt 
een locatie om te overwegen. Niet 
alleen de visserij is van een wereld-
klasse, de lokale gidsen, de staf en de 
voorzieningen in en rond de lodge 
zijn van een hoog niveau. 
De afwisselende visserijen in de lagune 
en op de rivier zijn erg leuk. Qua 
techniek is het voor een ervaren visser 
allemaal goed te doen en niet super 
ingewikkeld. De ervaring om een week 
te vertoeven in een unieke omgeving, 
met een totaal andere cultuur en een 
spectaculaire natuur om je heen, is op 

zich al een fantastische belevenis.
Wij hebben genoten van onze reis en 
van de geweldige vissen die we heb-
ben gevangen. Henk, Jacques, James, 
Rick, Roel, Roland en  Fernando: 
dank voor het gezelschap en het 
avontuur!  K

VISSEN OP ARAPAIMA:
MATERIAAL EN 
 TECHNIEK
Voor het vissen op ara-
paima kun je de materiaal-
keuze vrij simpel houden; 
je biedt een een flink stuk 
vis aan op een J-haak 
of cirkelhaak. Als leader 
gebruik je een kevlar 
onderlijn met een trek-
kracht van ruim 200 lbs. 
Boven de leader zit een 
wartel, een klein loodje en 
een dobber waarmee je 
het aas op de gewenste 
diepte kunt aanbieden. Als 
hoofdlijn gebruik je een 
gevlochten lijn van 100 
lbs (ik gebruik Powerpro). 
Mijn hengel is een 20-30 
lbs hengel met een sterke 
molen (een Shimano 12000D baitrunner). 
Bij de visserij op arapaima komt wel wat tactiek kijken. 
Wij werden gedurende de week steeds scherper in het 
vinden van de juiste locatie waar we ons aas presen-
teerden. Daarbij hielden we rekening met de dagelijkse 
omstandigheden en vooral de windrichting. De ara-
paima’s houden zich voornamelijk op onder de grote 
drijvende plantenbedden. Ze zwemmen ook graag door 
de diepere stukken van de lagunes, vooral aan de kant 
waar de wind op staat. Daar plaatsten we onze dobbers 
met het aas op de bodem of net erboven.

ARAPAIMA LODGE: LUXE EN 
GEZELLIGHEID IN DE JUNGLE
Het dorpje waar de lodge zich bevindt is klein, er wonen 11 families. Deze 
bewoners hebben het beheer over de lagunes. Zij onderhouden ook de wegge-
tjes door het oerwoud naar de vislocaties. De dorpsbewoners werken ook als 
gidsen in de boten. Zij zorgen met hun jarenlange lokale ervaring en grote ken-
nis van het gebied, dat de gasten een veilige en fijne dag op het water hebben. 
De lodge zelf is bovengemiddeld luxe. De gebouwen zijn ruim en schoon; de 
bedden zijn prima, er is continu elektriciteit en de slaapkamers hebben zelfs 
airconditioning. De staf zorgt voor eten en drinken. Tijdens de visdagen worden 
de vissers door de gidsen getrakteerd op een lunch aan de oever. Het transport 
naar de visplekken is ook geregeld. Dagelijks brengt een tractor met aanhan-
ger de vissers naar hun stekken. 

BOLIVIA EN HET AMAZONEGEBIED
Bolivia ligt in het middenwesten van Zuid-Amerika. Het noordwesten van Bolivia ligt in het regenwoud van het Amazone-stroomgebied. Verschil-
lende rivieren vormen de bovenloop van de Amazone. Deze rivieren voeren het regenwater af naar de hoofdstroom. Zoals in ieder regenwoud kent 
dit gebied natte en droge perioden. Het verschil in waterniveau kan tussen deze perioden extreem variëren, tot wel 10 tot 15 meter. In de natte 
periode overstromen alle rivieren. Een groot gedeelte van de jungle staat dan onderwater. Wanneer het water weer zakt blijven er veel vissen 
achter in grote lagunes, die door het zakkende water zijn afgescheiden van de rivieren. In die lagunes floreert de arapaima tussen de takken op 
de bodem en onder de grote waterplantenbedden die hier drijven.

De gids houdt de arapaima tijdens 

de dril uit de takken op de bodem.
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Een fantastische sfeer tussen vissers, gidsen en staf.

Met het juiste materiaal 

laat de arapaima 

zich goed vangen in 

de lagunes van de 

Arapaima Lodge.

Een van de grootste zoetwatervissen ter wereld, 

met prachtig gekleurde schubben.

IN 2023 OP 
HERHALING
In 2023 vertrekt Visreis.nl van 
10 t/m 20 september opnieuw 
met een groep vissers naar de 
 Arapaima Lodge. Kijk voor meer 
info op: www.visreis.nl/bolivia


