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MEXICO, PUERTO AVENTURAS, 
JIGGEN, TROLLEN & POPPEREN  

 

Mexico, palmbomen, azuurblauwe zee, sombrero, Corona en vissen. Dat is toch wel een ideale 

combinatie! De Atlantische oceaan biedt op deze plek een groot aanbod aan vismogelijkheden. 

Jiggen, popperen en trollen! Maar levend aas en de vliegenhengel gaat ook hoor 😊! Deze regio 

is onder meer bekend vanwege de visserij op zeilvis vanaf maart tm juli die dan op zijn top is. 

Minder bekend is dat je hier ook waanzinnig goed kunt speedjiggen, trollen en popperen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Aventuras is een charmante en een van de kleinere steden in de regio. Niet zo 

overspoelt met grote resorts en veel Amerikanen maar gewoon een leuke en gezellige stad met 

een levendige haven waar het na het vissen goed toeven is. Puerto Aventuras is een nieuw 

opgezette havenplaats (vlakbij Playa del Carmen). Centraal in deze plaats ligt een kleine haven 

met een eilandje. In het centrum van de plaats zijn enkele binnenhaventjes, waar luxe jachten 

liggen. Dit is ookde vertrek haven van onze schipper om gericht te gaan vissen op grote 

amberjack, tonijn, zeilvis, barracuda, mahi mahi, groupers, haaien, Jack Crevelle etc. Deze 

soorten worden zowel trollend, jiggend, en werpend gevangen. Al met al is er dus veel 

afwisseling te verwachten! 

Je  verblijft in het Portobello Grand Marina. Je kan hier verschillende 2, 4 en 6 persoons luxe 

appartementen gehuurd. De appartementen beschikken over tweepersoonskamers met elk 2 

eenpersoonsbedden. De appartementen zijn ruim en comfortabel en ook bedlinnen, 

handdoeken, water, elektra en eindschoonmaak zijn inbegrepen. 
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Bij het complex is ook een zwembad beschikbaar om na een dag vissen heerlijk te kunnen 

relaxen. Verder bevinden zich in de nabije omgeving van het complex vele gezellige en goed 

betaalbare barretjes waar je perfect kan eten of kan nagenieten van de dag met een lekker 

koud Corona’tje of 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissen 

Voor het vissen wordt gebruik gemaakt van een panga van ruim 8 meter lange open boten 

voorzien van 100 PK om comfortabel en snel op de gewenste visstekken te komen. De boot is 

voorzien van alle benodigde veiligheidsapparatuur en vergunningen. Jeremias Lunas is een van 

de lokale kapiteins en is bekend om zijn goede vangsten en kennis van het lokale water. Hij 

neemt ons mee naar de beste stekken op jacht naar de grote amberjacks, groupers, 

barracuda’s etc en de mooiste herinneringen. Deze eerste goede stekken liggen al op korte 

afstand tot 30 minuten varen. Hier is de drop off waar de vissen zich ophouden en waar het 

water naar grote diepte reikt. Precies op deze rand komen de verschillende zeestromen bij 

elkaar en is veel voedsel en zijn dus ook de vissen te vinden. 
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De visdag begint ’s ochtends vroeg en je vertrekt om 7 uur. De visboot bevindt zich op korte 

loopafstand van de appartementen. Vervolgens ben je (naar keuze) 5 of 8 uur op pad om te 

vissen en keer je rond 12 of 15 uur weer terug aan wal. In verband met de warmte is dit de 

beste invulling en heb je de rest van de namiddag vrij om zelf in te vullen met een bezoek aan 

een terras, strand of een middagdutje om bij te komen van een dag hard “werken.”  

 

De boot is geschikt om met maximaal 3 personen tegelijk te vissen. Ga je met 4 personen kan 

er om beurten worden gevist of een extra boot gehuurd worden. In Puerto Aventuras komt het 

(in het winterseizoen) wel eens voor dat er een winddag is en dat je niet kunt uitvaren. Het is  

verstandig om 1 winddag per visweek in te plannen waardoor je die tijdens je verblijf nog kan 

schuiven. We adviseren dan ook om in die periode max 5 visdagen op een week verblijf te 

boeken. Mocht je deze reservedag niet nodig hebben is deze natuurlijk vrij te besteden aan een 

dagje chillen of een toeristische dagtrip. In de zomerperiode is de kans op een winddag veel 

kleiner en is het op voorhand rekening hiermee houden niet noodzakelijk. 
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Materiaal 

Om ter plaatse goed beslagen ten ijs te komen 

adviseren we de volgende materialen mee te nemen. 

Een korte flexibele jighengel tussen 1.6 en 1.8 meter 

van 100 tot 300 gram in combinatie met een molen 

met een slip van 20 kilo +. De dyneema lijn moet rond 

de 30 kilo breekkracht zijn en voorzien zijn van een 

fluo carbon leader van 100 – 150 lbs + van ongeveer 1 

a 1,5 meter. Goede molens hiervoor zijn Shimano 

Stella of Twinpower en Daiwa Saltiga. Naast het jiggen 

is het ook mogelijk om op dezelfde hengel een levende 

aasvis aan te bieden in de onderste regionen van het 

water. Dit is ook een zeer effectieve manier om met 

name grote vissen te vangen. We vissen rond de 100 meter diepte dus zorg voor een minimale 

hoeveelheid van 300 meter dyneema op je spoel. Meer is daarbij altijd beter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De speedjigs variëren in gewicht van 100 tot 300 gram en de betere kleuren zijn zilver, blauw, 

roze en groen. Dit zijn met name de natuurlijke kleuren dus. Zorg dat je rond de 15 jigs per 

persoon meeneemt. Zo af en toe komt het voor dat een haai of ander gespuis dwars door de 

fluo carbon heen bijt en je de jig kwijt bent. Een alternatief hiervoor is om er een kort stuk (20 

cm) staaldraad voor te zetten. Het meest gebruikte gewicht is 200 gram. 

Maar vergeet ook niet een popper en of stickbait (van rond de 15 cm) in je viskist te stoppen. Je 

weet nooit wat je nog tegen komt tijdens het vissen. Het kan zo maar een groep jagende 

tonijnen of jack crevelle’s zijn. 

Voor de liefhebbers van het vissen in een nabij gelegen lagune of vanaf het strand is een 

medium werphengel van 2,4 tot 2,7 meter aan te bevelen met een werpgewicht tot 100 gram. 

Dit in combinatie met een 4 of 5000 molen en een dyneema lijn met een breekkracht van 15 kilo 

+. Dit wordt gecompleteerd met een fluo carbon lijn van 60 - 80 lbs +. Als kunstaas gebruiken 

we hier poppers, streamers en pluggen van 10 a 15 centimeter. Deze set kan je ook gebruiken 

om op zee aasvissen te vangen. Dat gebeurt vaak met een kleinere pilker of met een jigkop met 

bucktail van 20 a 50 gram. En dan kan dit zomaar het gevolg zijn! 
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Weer 

 
 

Gem max 
temp (°C) 

Gem min 
temp (°C) 

Gem # uren 
zon p dag 

Gem # dagen 
neerslag 
p/maand 

Gem  
mm neerslag 

p/maand 

Gem zee 
temp (°C) 

januari 28 18 6 6 
 

26 

februari 28 17 7 5 
 

26 

maart 30 19 8 3 
 

26 

april 32 21 8 3 
 

27 

mei 32 22 8 7 
 

28 

juni 32 23 7 12 
 

28 

juli 33 23 7 12 
 

29 

augustus 33 24 7 14 
 

29 

september 32 23 6 14 
 

29 

oktober 31 22 7 13 
 

29 

november 29 20 6 7 
 

28 

december 28 18 6 7 
 

27 

 = 0-5 mm ●  = 6-30 mm ●  = 31-60 mm ●  = 61-100 mm ●  = 101-200 mm 
●  = meer dan 200 mm 

  
Het weer in Mexico is het gehele jaar door qua temperatuur prima. Het is gemiddeld 28 tot 33 

graden en vanaf juli kan er zo af en toe een korte bui vallen. Het is dus wel aan te bevelen een 

dunne regenjas mee te nemen om die eventueel bij een buitje aan te kunnen doen. Al neemt 

het risico op een bui eind oktober / begin november al weer aanmerkelijk af. Verder is ook een t-

shirt met lange mouwen, cap, zonnebrand en zonnebril een belangrijk en standaard onderdeel 

van de uitrusting. Dit omdat de boten geen bescherming tegen de zon bieden. Mocht het 

onverhoopt gebeuren dat er een visdag “verwaait” en je er niet uit kan met de visboot dan 

worden de kosten hiervan vanzelfsprekend gerestitueerd.  
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Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

Zeilvis FA FA EX EX EX EX EX VG GO FA FA FA

Blauwe marlijn RA RA VG EX EX EX EX EX VG FA FA FA

Witte marlijn RA RA VG VG EX EX EX VG RA RA RA RA

Wahoo EX VG GO GO GO VG VG VG VG VG EX EX

Dorado FA VG VG VG EX EX EX EX FA FA FA FA

Barracuda EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX

Jack Crevelle EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX

Tonijn FA GO VG EX EX EX EX VG GO FA FA FA

Amberjack VG VG GO FA FA FA FA FA EX EX EX EX

Haai GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO

Snapper/Grouper VG VG GO FA FA FA FA FA EX EX EX EX

EX = 

Excellent 

VG = 

Very 

Good 

GO = 

Good 
FA = Fair

RA = 

Rare 

 

Voor de visserij zijn er vanzelfsprekend ook specifieke periodes per soort die beter zijn dan 

anderen. Over het algemeen geldt dat maart tm augustus de algemeen beter periode is maar 

voor de liefhebbers van speedjiggen is dit een locatie die ook vanaf september tm december 

superveel actie oplevert. 
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Reis en Prijs 

Zoals al bijna onze visreizen is het mogelijk om deze volledig naar wens samen te stellen. Of je 

5, 10 of 15 dagen hier naar toe wilt en 2, 5 of 10 dagen wilt vissen. Geen probleem. Het moet zo 

worden zoals jij het wilt. 

Om naar de luchthaven van Cancun te geraken zijn er verschillende maatschappijen waar je 

mee kan vliegen. TUI, KLM, Lufthansa en United airlines. In samenspraak met de gast zoeken 

we naar de beste verbinding en hanteren we het internet tarief voor de vluchten en vragen we 

25 euro ticketfee per persoon. 

Vanaf Cancun regelen we een transfer naar het appartementen 

complex in Puerto Aventuras. Voor een standaard verblijf van een 

week met 5 dagen vissen van 8 uur, inclusief lunch en softdrinks, 

retourtransfer van Cancun airport naar locatie en vlucht Amsterdam – 

Cancun is de richtprijs van 2200 a 2300 euro per persoon bij 3 

deelnemers. Bij 2 deelnemers komt het uit rond de 2800 a 2900 euro 

en met 4 personen rond de 1900 a 2000 euro. Mocht je met meer 

vissers hier heen willen kunnen we een extra visboot van hetzelfde 

formaat verzorgen. 

Tevens is het mogelijk om hengelmateriaal te huren voor slechts 30 

euro per persoon per dag. Of je nu wilt popperen, jiggen of trollen 

maakt daarbij niet uit maar het is wel 1 type hengel / reel per dag. En 

kunstaas / terminal tackle is zelf te verzorgen. Mocht je via de VS 

vliegen komen er nog 14 US dollar visum kosten bij.  

Bijkomende kosten zijn de vlucht, fooi voor de crew (ongeveer 10 a 15 dollar per dag), kosten 

voor ontbijt en diner. Een exacte en vrijblijvende berekening maken we graag voor je. 

Voor deze reis heb je een Nederlands of Belgisch paspoort nodig, wat tot minimaal 6 maanden 

ná terugkeer geldig is. Voor een verblijf korter dan 90 dagen is geen visum nodig.  Op vertoon 

van paspoort en retourticket krijg je bij aankomst in Mexico een toeristenvisum in je paspoort 

geniet. Houd dit tijdens je vakantie in je paspoort, bij vertrek moet je het afgeven als bewijs dat 

je het land weer verlaat. 

Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze visreis, 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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