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Verenigde Arabische Emiraten, Golf van Oman  
 
Gebied 
 
Alleen al de naam ‘Golf van Oman’ doet menig vissershart sneller kloppen. Op 6,5 uur vliegen tref je 
een waar paradijs voor de visser die bij voorkeur een korte broek aan doet en grote sterke vissen wil 
vangen. Met ArkeFly of Transavia vlieg je direct van Amsterdam naar Dubai. Vanaf Dubai ben je met 
een comfortabele taxi met airco in een uur in je hotel in Fujairah. De kosten van deze taxirit liggen rond 
de 300 AED (Arabic Emirates Dirham) wat overeenkomt met ongeveer 70 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fujairah is een havenplaats die door de Arabische olie tot wasdom is gekomen. Het is met 100.000 
inwoners vele malen kleiner dan Dubai maar het heeft wel dezelfde uitstraling en allure. De 
ontwikkeling van Fujairah is snel gegaan na de opening van de eerste haven in 1983. Dit betekende 
dat de grote tankerschepen niet meer de Perzische golf in hoefden te varen maar direct aan de Golf 
van Oman hun goederen en olie konden laden en lossen. Fujairah is voor de Verenigde Arabische 
Emiraten dus een zeer belangrijke stad geworden. Het ligt ongeveer 130 km ten zuid oosten van Dubai. 

 
Voor de kust liggen de olietankers voor anker te wachten om te 
kunnen laden en lossen. Dat zijn de plekken waar  de 
verschillende vissoorten in de schaduw van de boten beschutting 
en een veilig heen komen zoeken. Nog iets verder zijn de drop offs 
en het diepere water waar er gericht getrold wordt op zeilvis, 
marlijn, tonijn en waar je op verschillende stekken ook perfect kunt 
jiggen en popperen.
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Er zijn op deze locatie verschillende mogelijkheden om te  verblijven. We werken daarvoor samen met 
drie hotels: 

1. Het Ibis Hotel 

Het hotel heeft een  3 sterren classificatie en ligt op korte rij-afstand van de 
haven in het hart van de stad.  Het hotel biedt 180 comfortabele kamers en 
voorzieningen, plus gratis WiFi, een restaurant, sportsbar en koffielounge. 

Gasten kunnen kiezen uit een scala aan restaurants en bars, en 
gebruikmaken van een fitnesscentrum met zwembad en van het 
conferentiecentrum in het naastgelegen Novotel. De moderne kamers zijn 
van airconditioning voorzien en hebben een eigen flatscreen-tv, kluisje en 
badkamer met douche en haardroger.  

2. Het Fortune Royal Hotel  

Het hotel ligt op 5 minuten rijden van het strand en de haven en biedt suites met 
airconditioning, gratis Wifi en uitzicht op Fujairah of de Arabische Golf. Het heeft 
ook een buitenzwembad en een sauna. De kamers zijn voorzien van een eigen 
badkamer, ruime zithoek, flatscreen-tv met satelliet, minibar en een kluisje. 
Tegelvloeren, houten meubels en warme tinten bepalen de klassieke inrichting. 

Het hotel beidt tevens 4 eigen restaurants waar 
Aziatische, Arabische en Indiase gerechten worden 
geserveerd. Sommige restaurants hebben voorzieningen 
voor privédiners en in andere kunt u genieten van 
livemuziek. In de Arabische nachtclub treden zangers en 
buikdanseressen op.  
 

3. Het Hilton Fujairah Resort 
 

Het 5 sterren Hilton Fujairah beschikt over een eigen strand, een 
buitenzwembad, een ruim assortiment aan watersportfaciliteiten en 
alle kamers kijken uit op de tuin of de zee. Daarnaast beschikt het 
over een goed uitgerust fitnesscentrum met een sauna en een 
stoombad en is er voor kinderen zelfs een aparte speeltuin. Hier 
gaat het je aan niets ontbreken.  

In de Breezes Bar & Terrace worden verse vis en schaal- en 
schelpdiergerechten geserveerd en het Al Ghourfa restaurant 
organiseert themabuffetten. Voor een verkoelende cocktail na een 

lange dag vissen kun je terecht in de Central Pub 
of pak een lekker koud biertje in de Fez Bar waar je 
tegelijkertijd naar sport op grote schermen kunt 
kijken. 

In alle locaties verblijf je op basis van logies (soms 
ontbijt) en een tweepersoonskamer. Vanzelf- 
sprekend zijn andere afspraken mbt verzorging of 
andere hotels in overleg ook mogelijk.   
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Deze locatie is ideaal om met de familie, partners of meerdere stellen te boeken. Terwijl de vissers 
overdag met ‘andere dingen’ bezig zijn kunnen de achtergebleven partners en of kinderen zich heerlijk 
vermaken bij het zwembad, strand, shoppen in Fujairah, Dubai of een stoere woestijnrit met een 4 x 4 
maken of de oude vesting van de stad bezoeken. 
 
’s Ochtends pak je een taxi die je voor klein bedrag naar de international marina van Fujairah brengt. 
De kosten van de taxi bedragen rond de 30 tot 50 AED (= 4 tot 7 euro) afhankelijk van het hotel waar je 
verblijft. Daar wacht Darryn de kapitein al op je om te vertrekken en je een mooie en indrukwekkende 
visdag te bezorgen. 
 
 

Vissen 
 

De Golf van Oman kent een zeer stabiele temperatuur. Deze loopt van 24ºC tot 33ºC gemiddeld 
gedurende het jaar. Vandaar dat de populatie vis gedurende het jaar ook weinig afwisseling kent.  
Praktisch alle soorten zijn het hele jaar door goed te vangen. Dorado, bonito, tonijn, dogtooth, 
barracuda, rainbow runner, cobia, barracuda, amberjack, dogtooth, wahoo, grouper, zeilvis, jacks en 
marlijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reusachtige sail op de popper    Giant barracuda tijdens het trollen 

 
Onze partner ter plaatse biedt zeer professionele boten, materiaal en begeleiding. Het is dan ook met 
recht de beste ter plaatse. Het vissen is hier van een verassend hoog niveau. Er zijn geen andere 
vissers aanwezig en ook is er geen commerciële visserij met trawlers en of longliners. Mogelijk kom je 
wat lokale vissers tegen maar dan heb je het wel gehad.  
 
De reguliere visserij richt zich op het trollen op dieper en groot water met daarnaast ook het werpend 
vissen rondom de voor anker liggende olietankers met lichter materiaal. Ook zijn er voor de liefhebbers  
voldoende mogelijkheden om gericht te jiggen of een popper uit te gooien. Al met al biedt deze locatie 
een enorme diversiteit aan mogelijkheden die op zo’n korte afstand van Europa vrijwel ongekend zijn. 
Het is hier mogelijk om iedere visdag een andere type visserij te ondernemen. Hoe leuk is dat? 
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De grote soorten gaan vrijwel allemaal middels catch & release weer retour de zee in en voor sommige 
kleinere soorten wordt nog wel eens de hook & cook methodiek toegepast. 
 
Kapiteins: 
 

 

 

 

 

 

Calvin      Darryn    Bobby 

De broers Du Plessis runnen deze operatie al meerdere jaren en zijn opgegroeid rond deze wateren. 
Ze weten de vissen op de verschillende stekken dan ook goed te vinden. 

 

Materiaal 
 

Vanuit de Fujarirah International Marine Club vertrekken er vier verschillende visboten. 
 
Yellowfin 1 is een 32 voet centre console boot ontworpen door vissers voor vissers. Ze is perfect voor 
maximaal 4 vissers. Ze is uitgerust met state of the art Lowrance elektronica en radar. Ze heeft een 250 
liter aasbun en is verder uitgerust met een toilet, zitje, gewatteerde kussens tegen de railing en 
schaduwrijke T-Top. Verder zijn een eerste hulp kit, reddingsvesten en marifoon beschikbaar aan 
boord. 
 
De Yellowfin 1 is uitgerust met twee Suzuki 4 takt motoren van 175 pk en is in staat om snelheden tot 
43 knopen te halen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.visreis.nl/


 

Visreis.nl, ’s Gravensloot 39, 3471 BP, Kamerik, 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 

 
Yellowfin 2 is de grote broer van Yellowfin. Ze is een 38 voet centre console op maat gemaakte 
speedboot die tot 7 vissers comfortabel kan vervoeren. Ze is uitgerust met de nieuwste Garmin touch 
screen elektronica en navigatie, waaronder breedband 3G Radar en diep water fishfinder. Er is ook een 
250 liter aasbun, toilet, 250 liter zoet water tank, ruime zitplaatsen en schaduwrijke T-Top. 
 
De Yellowfin 2 is uitgerust met twee 225 pk Suzuki 4 takt motoren en is in staat om snelheden tot 40 
knopen te halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yellowfin 3 is bijna identiek aan Yellowfin 2. Ze is een 38 voet centre console op maat ontworpen en 
gebouwd door Ocean Boats UAE. Uiterst zeewaardig en functioneel wordt de Yellowfin 3 aangedreven 
door twee 250 PK Yamaha 4-takt buitenboordmotoren en is in staat om snelheden tot 40 knopen te 
halen. 
 
De Yellowfin 3 is uitgerust met dubbele aasbun, Garmin elektronica en de nodige veiligheidsuitrusting.  
Ze is zeer ruim en kan met gemak tot 7 vissers herbergen. Met comfortelementen zoals een royale T-
Top en een toilet aan boord, is ze perfect voor een volledige dag op het water. 
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Yellowfin 4 is de nieuwste aanwinst voor de vloot. Het is een 39 voetAl Rubban centre console op maat 
gemaakte speedboot die tot 7 vissers comfortabel kna vervoeren. De boot is uitgerust met een Garmin 
Chartplotter en een dubbele Chirp Transducer. Ze beschikt ook over een dubbele 250 lieter aasbun, 
toiletten, 250 liter zoetwater tank, ruime zitplaatsen en een schaduwrijke T-Top. 
 
De Yellowfin 4 is uitgerust met twee 250 pk Yamaha 4 takt motoren en hjeeft een bereik van 450 
Nautische mijlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op alle boten heb je een ruim assortiment aan topmateriaal van 20 tot 50 lbs. Met shimano TLD’s 25, 
30 en 50 met bijbehorende hengels voor het trollen. Voor het werpend vissen wordt gebruikt gemaakt 
van Penn spin fisher combo’s. In de basis is het dus niet nodig om eigen materiaal mee te nemen. Let 
op molens en reels zijn hier rechtshandig uitgevoerd! Mocht je dus met een linkshandige molen of reel 
willen vissen dien je die zelf mee te nemen. Voor het trollen is het kunstaas voorzien en inbegrepen in 
de prijs. 
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Voor het werpend vissen wordt gebruik gemaakt van kleinere poppers en aasvissen. Met kleine 
sardines worden onder andere de dorado’s dichtbij de boot gelokt en vervolgens wordt er met een  
enkele haak en een levende aasvis gevist. Indien je je eigen materiaal mee wilt nemen zijn de volgende 
zaken relevant. 
 
Werpend vissen / Popperen: 
Voor deze visserij is het verstandig om een lichte en een zwaardere 
werphengel mee te nemen. Voor het actief vissen op dorado’s een 
hengel met een werpgewicht van 75 tot 125 gram en een hengel 
met een werpgewicht van 150 tot 250. Voor beide hengels gebruik 

je een zeemolen met goede 
slip en lijnen van 
respectievelijk 25 en 50 lbs. 
Omdat je vanaf de boot vist 
is het prettiger als de hengels 
niet te lang zijn. 
 
Voor het werpen en popperen geldt dat je van 50 tot 250 gram 
verschillende soorten lures, poppers, stickbaits etc kunt 
gebruiken. Maar vergeet ook niet de tuna squids en lures voor 

tonijn en dorado en zilveren lepels die bijvoorbeeld voor barracuda goed werken. En vergeet als laatste 
niet de enkele (circle)haken om met levende sardines te vissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jiggen: 
Voor deze visserij is een korte boothengel in de gewichtsklasse van 30 tot 50 lbs (werpgewicht 200 – 
500 gram) van 1,7 tot 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 te gebruiken molen 
zijn een goede inhaalratio (minimaal 5 : 1 maar 
liever nog meer) en een extreem krachtige slip 
met een ‘drag-power‘ vanaf 25 lbs 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. Als voorslag wordt 
een fluorcarbon lijn van ongeveer 3 a 4 meter 
gebruikt als “shock leader” om de immense 
klappen van de vissen op te vangen tijdens de 
dril. Deze voorslag heeft een trekkracht van 150 
lbs.   
 

http://www.visreis.nl/


 

Visreis.nl, ’s Gravensloot 39, 3471 BP, Kamerik, 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 

 
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. Daarna is het een kwestie 
van snel en doeltreffend jiggen en dan volgt het resultaat vanzelf! Let ook hier weer op de kwaliteit van 
de haken en de splitringen! Aangezien er op dieptes van 30 tot 80 meter wordt gejigd zijn felle, 
schitterende en reflecterende kleuren van belang. Ook fluorescerende kleuren worden hier veel 
gebruikt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seizoen / Weer 

Het visseizoen is hier echt 12 maanden met vergelijkbare resultaten in de zomer en in de 
winterperiode. De belangrijkste soorten die worden getarged zijn marlijn, zeilvis, geelvintonijn, dorado, 
trevally, rainbow runner en amberjack. Zeilvis, barracuda en dorado zijn het hele jaar door erg goed 
aanwezig. Je gaat hier dan ook altijd mooie en tropische vissen vangen. Naarmate het zeewater 
warmer wordt stijgt ook het aantal aanwezige marlijnen. Nadeel voor ons is dat het dan wel warm is 
maar aangezien je op de zee vist is er praktisch altijd wel een verkoelend windje. We adviseren om 
altijd t-shirts met lange mouwen te dragen evenals een zonnebril en viscap. Ook het gebruik van 
zonnebrandcrème is een must.  

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

blauwe marlijn                         

zwarte marlijn                         

gestreepte marlijn                         

zeilvis                         

dorado                         

geelvin tonijn                         

amberjack                         

barracuda                         

red snapper                         

       

 

     

goed              

beter              

best              
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gem. 
temp 
max 

uren 
zon 

regen 
dagen 

gem. 
temp 
zee 

januari 23 8 2 24 

februari 24 8 4 23 

maart 28 8 4 24 

april 33 9 2 26 

mei 38 11 1 29 

juni 40 11 0 32 

juli 40 10 0 33 

augustus 39 10 0 33 

september 38 10 0 32 

oktober 34 10 0 30 

november 29 9 1 28 

december 25 8 2 25 

 
Voor de Emiraten worden er een tweetal inentingen aanbevolen voor alle reizigers: DTP en hepatitis A. 
Bij een verblijf langer dan twee weken wordt een buiktyfus vaccinatie aanbevolen. Om je mobiele 
telefoon en (film)camera op te laden is het aan te bevelen om hier een wereld- of Engelse stekker en 
een verdeelstekker mee te nemen. 
 

Reis & Prijs 
 
Er zijn directe vluchten beschikbaar van Amsterdam naar Dubai met onder andere Transavia en 
ArkeFly. Deze vlucht neemt slechts 6,5 uur in beslag en dan sta je iets meer dan  Deze vluchten zijn te 
verkrijgen vanaf 400 euro en zijn afhankelijk van de periode tussen boeking en visreis en de gewenste 
periode. Vakantie periodes kennen nu eenmaal hogere tarieven dan het laagseizoen. Daarnaast zijn er 
diverse keuzemogelijkheden qua hoeveelheid bagage, stoeltypes, etc. Deze stemmen we graag 
persoonlijk met je af. 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgaande van een week verblijf, inclusief vlucht en vijf dagen vissen op de Yellowfin 1 is deze reis al 
verkrijgbaar vanaf slechts 1.795,- euro per persoon op basis van 4 deelnemers en twee 
tweepersoonskamers. Let op: dit is de ‘vanafprijs’! De prijzen variëren op basis van beschikbaarheid en 
het tijdig boeken van de vliegtickets en bijkomende wensen. Kies je voor de grotere boot Yellowfin 2 en 
een duurder hotel wordt deze prijs vanzelfsprekend hoger. Additionele kosten zijn voor de taxi van 
Dubai naar Fujairah (ongeveer 60 euro), de lokale taxi van hotel naar boot (ongeveer 4 a 5 euro), 
lunches, diners en eventuele fooi voor de crew. 
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Verder is het mogelijk om deze reis zo samen te stellen zoals je dat zelf wilt. Bijvoorbeeld langer blijven 
en minder dagen vissen, een duikexcursie of een quad tour is allemaal mogelijk en volledig afhankelijk 
van je eigen wensen. 
 
Om naar Dubai te reizen heb je een geldig paspoort nodig. Je paspoort dient bij binnenkomst in Dubai 
nog 6 maanden geldig te zijn. Indien je een Nederlands of Belgisch paspoort hebt, heb je geen visum 
nodig. Je ontvangt bij binnenkomst een gratis inreisvisum in je paspoort gestempeld waarmee je dertig 
dagen toegang hebt. Kinderen dienen een eigen paspoort te hebben.  
 
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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