Kenia, Pemba Channel
Gebied
Shimoni is het kleine en idyllische stadje direct aan de zuidkust van Kenia. Je verblijft in de
wereldberoemde Pemba Channel Fishing Lodge waar maximaal 20 gasten terecht kunnen in 6
aparte cabins. Alle cabins zijn geschikt voor maximaal 4 personen en vanuit je cabin heb je direct
uitzicht over de zee of over het zwembad. Het complex staat bekend als een waar vissersparadijs
en ligt op 80 kilometer ten zuiden van Mombasa aan de Indische oceaan.

Deze locatie staat al jaren garant voor goede visserij en perfecte service. Hier wordt niets aan het
toeval overgelaten. Het is dan ook goed toeven in deze Hemingway achtige sfeer met een bar
voorzien van prachtige foto’s van grote en bijzondere vissen. Het eten is van goede kwaliteit en de
locatie staat garant voor een rustgevende atmosfeer.

Door de engte rondom het eiland Pemba ontstaan er veel stromingen die het benodigde voedsel
met zich meebrengen. Deze locatie staat dan ook niet voor niets al jaren bekend als een perfecte
visplek. Meer dan 50 % van de Keniaanse records komen van deze locatie. Op 90 kilometer ten
noord oosten van Shimoni bevindt zich een “zeeberg”. Op deze plek worden altijd goede resultaten
geboekt en het is mogelijk om deze te bevissen in een 24 of 36 uurs trip en om te kunnen vissen op
deze bijzondere en weinig beviste plek. Dit is ook een uiterst goede plek om zoek te gaan naar de
illustere zwaardvis die hoofdzakelijk in de nachtelijke uren gevangen wordt. Hier maak je een goede
kans om er een te halen.

Vissen
De visserij is hier het gehele jaar goed te noemen maar er zijn twee specifieke seizoenen te
benoemen. Het tonijn seizoen van augustus tm eind oktober en het marlijn seizoen van eind
november tm medio maart.
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Begin augustus komen de scholen migrerende geelvintonijnen langs de kust van Shimoni en
leveren deze gespierde en gestroomlijnde vissen een perfecte sport op lichter materiaal. Echter
worden naast de normale formaten tussen de 12 en 20 kilo ook de grotere versie gevangen. De
grootste van het huidige seizoen is 104 kilo!

Achter de tonijnen komen de verschillende billfish soorten. Je kan ter plaatse maar liefst 6
verschillende soorten vangen te weten zwarte, blauwe en gestreepte marlijn, zeilvis, zwaardvis en
de Shortbill Spearfish. De kansen om een grand slam te vangen, (1 van 3 soorten in 1 dag) is zeker
aanwezig.
Naast de tonijnen en billfish bevinden zich hier ook de tijger-, hamer- en mako haai. De grootste
tijgerhaai hier gevangen bedraagt een ontzagwekkende 984 lbs. Al deze visserij vindt overigens
plaats op basis van “catch & release”.

Naast het trollen is het ook mogelijk om af te wisselen met rif- of bodemvissen. Daarbij wordt
gebruikt gemaakt van kleinere boten met 25 pk motoren. Met lichter materiaal is deze visserij een
uitdagende manier om dorado, wahoo, giant trevally en barracuda op en langs de riffen te vangen.
Let op: De zoutwater vliegvisser is hier ook zeer welkom. De crews zijn gespecialiseerd in het
teasen van de targetvis en het is enkel nog aan jou om de vlieg op de juiste plek te plaatsen en de
haak te zetten. Dit geldt zowel voor het rifvissen als voor de billfish.

Materiaal
Er zijn drie volledig uitgeruste boten van 33 tm 44 voet allen met dubbele schroeven. Daarnaast
beschikken ze over alle benodigde veiligheidsapparatuur en GPS, fishfinders, marifoon, kompas,
etc.
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De Jasiri en Shuwari zijn custom gebouwde 33 voet Bertram boten met twin diesel caterpillar
motoren van elk 270 pk. De White Otter is 44 voet, beschikt ook over twin diesel motoren en heeft
de meeste marlijnen in heel Afrika gevangen. Dat zijn er momenteel meer dan 1400!

Op alle boten zijn de vismaterialen van de hoogste kwaliteit. De hengels zijn in 30, 50 en 80 lbs.
van Shimano, Fenwick, Harnell of KC en de reels zijn van Shimano of Penn.
De crews die op deze boten werken beschikken in het totaal over meer dan 150 jaar biggame
ervaring en zijn zowel de beginnende als ervaren visser van dienst. De crews en boten voldoen aan
alle IGFA regels en er wordt dan ook volgens de catch & release methode gevist.
Al het terminal tackle maakt deel uit van de visdag maar je bent vanzelfsprekend je eigen materiaal
of bijvoorbeeld poppers voor het rifvissen mee te nemen.

Seizoen / Weer
Het seizoen loopt het gehele jaar door. In deze periode zijn er dus het tonijn en marlijn seizoen te
duiden met daarbij ook het relatief beste weer en visomstandigheden. In april en mei kunnen er
korte (maar heftige) regenbuien optreden en valt er gemiddeld de meeste regen per jaar. Er heerst
echter een vrijwel constante warme temperatuur van 25 tot 30º Celcius. Door deze constante
warme temperaturen is het op deze locatie voor de visserij ideaal.
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Reis & Prijs
Afhankelijk van de beschikbare vluchten vlieg je van Amsterdam of Düsseldorf naar Mombasa. De
kosten voor de vluchten van Düsseldorf of Amsterdam naar Mombasa variëren van € 900 tot
€ 1.150,- pp.
Ter plaatse wordt je opgehaald en naar de lodge gebracht waar je 7 nachten verblijft. Afhankelijk
van je wensen kan je hier verschillende aantallen dagen vissen. Alle maaltijden, water en softdrinks
zijn inbegrepen. De richtprijzen voor deze visdagen bedragen:
# personen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
2 pax
€ 2400
€ 2695
€ 2995
3 pax
€ 2025
€ 2195
€ 2395
4 pax
€ 1825
€ 1960
€ 2095
Bijkomende kosten zijn voor de vlucht, extra’s, alcoholische drankjes, fooi voor de crew en
personeel ter plaatse, extra te ondernemen activiteiten en een visum. Dit visum is op de luchthaven
te verkrijgen voor $ 50,- pp. Let op: dit kan alleen worden voldaan in US dollars!

Het is voor deze locatie noodzakelijk om je in te laten enten. Deze inentingen zijn te halen bij het
ziekenhuis, tropenkliniek of GGD. Uiteraard is het ook mogelijk om dit via de huisarts te regelen. De
benodigde inentingen zijn tegen: malaria, gele koorts (uiterlijk 10 dagen voor vertrek), hepatitus A1
en DTP (difterie, tetanus en polio). Het paspoort dient voor deze reis nog 6 maanden geldig te zijn
na terugkomst in Nederland.

Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze locatie of wil je
een offerte op maat, neem dan contact op met:
Visreis.nl
Joris Nieuwenhoff
’s Gravensloot 39
3471 BP Kamerik
Email : info@visreis.nl
Mob : 0628 – 30 83 45
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