BUITENLAND

The Game of Sharks
Op de RIB met schipper annex
‘sharkman’ Hamish Currie

Noord-Ierland, het Britse gebiedsdeel dat nu zo in de aandacht staat vanwege Brexit. Het was alweer
een paar jaar geleden dat we er voor het laatst waren, maar de beelden staan ons nog helder voor de
geest wanneer we de foto’s van de ruige natuur van het achterland, de noordelijke Coast Road met de

Wanneer Noord-Ieren dromen, dan dromen ze van een (tweede) huis met zeezicht
in Portrush of het naastgelegen Portstewart.

fantastische uitzichten, en de foto’s van de vele gevangen haaien er weer bij halen. Eenmaal weer aan
boord van schipper annex ‘sharkman’ Hamish Currie, tegenwoordig opererend vanuit de badplaats
Portrush, zitten we binnen no time weer in de realiteit als Hamish zijn snelle RIB-boot de sporen geeft.

Een topstek
voor diverse
haaiensoorten,
waaronder de
tope (ruwe haai)

G

AME OF THRONES

Inderdaad, Portrush is de
nieuwe uitvalsbasis voor
Hamish en dat is geen slechte keus.
Deze havenplaats kun je gerust zien
als het ‘Scheveningen’ van Noord-
Ierland. Duizenden toeristen, niet in

legen Portstewart; een droomwens
die met name uitkomt voor de pensionado’s en zij die niet op een penny
hoeven te kijken.

PORTRUSH
de laatste plaats uit Noord-Ierland
zelf, bezoeken naast Portrush onder
meer de wereldberoemde Giant’s
Causeway en de filmlocaties van de
Game of Thrones tv-series. Heel
veel zandstranden heeft het land
niet, maar in Portrush liggen ze er

wél en kun je er zelfs als Noord-Ier
een beetje bruin worden als de zon
erdoor komt – al zal het net zo vaak
resulteren in een roodverbrande rug.
Wanneer Noord-Ieren dromen, dan
dromen ze van een (tweede) huis met
zeezicht in Portrush of het naastge-

Het is dus niet vreemd dat Hamish
zijn boot hier aan de steiger heeft liggen en zelf een huis in Portstewart
heeft betrokken. In deze woning heeft
hij keurige gastenverblijven gemaakt,
zodat hij niet meer afhankelijk is
van het plaatselijke hotel om zijn
gasten onder te brengen, zoals in zijn
vorige uitvalsbasis Cushendall. Voor
de vistrips die Hamish onderneemt
met zijn snelle slanke RIB-boot heeft
Portrush veel voordelen. Hij hoeft
nu niet meer zo ver uit te varen om
de vis te vinden en de stekken waar
je de grote vissen als vleten kunt
haken, zijn ook de helft minder
diep. En reken maar dat het nogal
wat uitmaakt of je een flinke ‘skate’
van 100 meter diepte omhoog moet
zien te krijgen, of van 40 meter. Een

advertentie in de plaatselijke krant
voor wat meer bekendheid is voor de
geboren Schot ook niet nodig, want
wanneer onze Popeye de haven binnenvaart gaat traditioneel het volume
van de luidspreker op 8 en dreunen
de klanken van de seventies hit ‘Get it
on’ van T. Rex over de boulevard en
de kades, waarna honderden toeristen
hun hoofden draaien en de naam van
de boot lezen: Predator Ireland II…

TROPISCH
De paar dagen dat we met drie man
(Bart Mylle, Johan de Groote en
ondergetekende) te gast waren, liet
Hamish de boot slechts een uurtje
varen om op de eerste stekken te
komen. Traditiegetrouw beginnen
we de visdag met de makreelpaternoster. Voor het vissen op de haaien
en roggen is het vangen van verse
makreel een must. Heb je eenmaal
een voorraadje, dan kun je de benodigde hele makreel, halve makreel of
makreelflapper aan de haak rijgen

voor de grote vissen en de rest verwerken tot rubbydubby om de haaien
te lokken.
De eerste dag beginnen we niet al
te vroeg, maar na het makreelvissen
kunnen we direct aan de bak. Het is
begin juli en ook Noord-Ierland heeft
te kampen met droogte en hitte. Op

De Waterwolf
camera op de rig
voor groot wild.

URENLANG DRAAIEN
Na diverse binnen- en buitenlandse zeevistrips met deze
Qualia NLF30 molen aan de reling, mag deze Amerikaanse molen best eens een schouderklop krijgen als
oersterke bootmolen. Eigenlijk bestemd voor de ‘kleinere’
soorten als gul, pollak en koolvis, maakte dit 30(!) model
grote indruk, zodat hij in Portrush ook gewoon werd
gebruikt om doornhaaien, kathaaien en zelfs enkele ruwe
haaien naar boven te pompen. De afkorting ‘NLF’ betekent No Load Fishing en staat voor een spelingvrije loop
zonder buigen of frictie, verkregen door een extra sterke
as en spoelondersteuning. In Nederland verkrijgbaar via
www.smartfishing.nl

We zijn er klaar voor!
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een rustige oceaan is het dan ook een
vreemde gewaarwording om hier
onder tropische omstandigheden te
vissen alsof het Mauritius betreft.
Driftend laat Hamish de boot met
de weinige stroming meedrijven en
houden we ondertussen met vijf man
(ook deckhand Johnny is erbij) de
hengels in de gaten die het aas met
een stuk lood langs de bodem slepen.

DOORNHAAIEN
De hengels steken in de hengelhouder op de reling, of houden we in de
hand om de aanbeten duidelijker te
voelen en om het aas af en toe te kunnen liften. Voel je iets knabbelen, dan
wachten we een paar seconden en
zetten we de haak. Deze dagen vallen
we met onze neus in de boter, want
er is een duidelijke piek in de aanwezigheid van doornhaaien (spurdog).
Een prachtige visserij waarbij we op
lichter materiaal kunnen overgaan en

ook met octopus-zijlijntjes met een
flap makreel eraan deze spurdogs van
100 tot 150 cm vechtend aan boord
krijgen. Dat vergt op zich al enige
gebruiksaanwijzing vanwege de twee
naaldscherpe stekels achter de rugvinnen. Deze kleine haaiensoort heeft
zijn naam overduidelijk niet gestolen!
De grotere exemplaren geven flink
partij op mediumzware spinhengels. Tussendoor zitten wat forsere
ruwe haaien (tope), terwijl er ook
hondshaai en kathaai op de foto kan.
Kleinere tussendoortjes aan kunstaas
zijn er genoeg. Zo halen we ook pollak, poon (zowel grauwe als Engelse
poon), leng, koolvis en kabeljauw
omhoog.

UNIQUE SELLING POINT
De schipper heeft zijn populariteit
niet alleen te danken aan de vele haaiensoorten en specimen vissen die hij
jaarlijks aan boord krijgt, maar trekt
ook de aandacht met een bijzonder
vis, die hij min of meer zelf op het
spoor gekomen is: de porbeagle oftewel haringhaai. Dit ‘unique selling
point’ zorgt ervoor dat veel sportvissers en haaienliefhebbers een tochtje
op de Predator boeken om deze brute
sterke haai met het vervaarlijke gebit

aan de lijn te krijgen. Uiteraard probeerden wij het ook om de porbeagle
tot een aanbeet te verleiden, maar
de sluwe ‘porgies’ geven nog niet
thuis. Het jaar 2018 blijkt voor de
haringhaaien een bijzonder jaar, want
andere jaren verschijnen de porbeagles eerder op het toneel, maar het
zou dit jaar 2018 tot eind juli duren
voor Hamish de eerste van een serie
van twintig kon vangen. Als reden
wordt vermoed dat de ‘beast of the
east’ (de extreem koude wintermaanden) hier debet aan is. Ook de optrek
van de zalmen op de nabijgelegen
River Bann blijkt hier met wekenlange vertraging last van te hebben.

PORGIES
Natuurlijk gaan er deze dagen twee
oranje drijver met daaronder de hele
makreel – zonder staart en zonder
ruggengraat, dus met twee flappers –
aan de grote Mustad O’Shaughnessy
haken overboord, maar op één aanbeet na (een grote ruwe haai trekt
de drijver onder, maar laat weer los)
blijft de haringhaai uit de buurt. De
fascinatie voor deze porgies blijft
echter onverminderd, want de verhalen van eerdere vangsten liegen
er niet om. De aanbeet en vooral

KAMERS, DOUCHES EN MANCAVE...
Hamish heeft in zijn huis in Portstewart voor zijn gasten drie kamers beschikbaar, waarvan twee met elk twee eenpersoonsbedden en eentje met een dubbel bed. Er zijn twee douches beschikbaar. Ontbijt is standaard inbegrepen. De
ruime woning staat is op 3 km afstand van de haven van Portrush. In de buurt
vind je een supermarkt en kun je zelf je eten bereiden in de keuken. Ook is
er een ruime gezellige tv-kamer waar je ’s avonds wat kunt drinken en bijpraten. In de naastgelegen garage legt Hamish de laatste hand aan een prachtige
‘mancave’ die helemaal is ingericht met hengelmaterialen, vangstfoto’s en souvenirs. En uiteraard een ijskast voor een koud biertje…

Daar zijn de spurdogs! Ze hebben prachtige oogjes,
maar let op de stekels…
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Een mooie mix van verschillende soorten…

de run van een porbeagle laat zich
niet verwarren met die van een ruwe
haai. De compacte en snelle haringhaaien kiezen meteen voor een spurt
richting horizon en zijn de eerste
minuten nauwelijks te stoppen. De
porbeagles worden het meest gevangen bij gewichten van 30-50 kg, terwijl de grootste 2,70 meter lang was
met een geschat gewicht van 150 kg.
Hamish telde ooit een recorddag met

liefst elf van deze porbeagles tijdelijk
aan boord. Tijdelijk inderdaad, want
vanzelfsprekend worden deze waardevolle predatoren onbeschadigd
weer losgelaten.

VASTLOPERS
Maar ook al blijft de haringhaai uit
de buurt, er is avontuur genoeg. De
tweede dag krijgen we te maken met
een ander fenomeen. Een enkele keer

Wij troffen helaas geen haringhaaien, maar amuseerden ons met de altijd
strijdlustige tope!

zitten we op een diepte van 50 meter
aan de bodem vast en is er geen
twijfel over, maar twee keer worden deze ‘vastlopers’ enige minuten
aangevoeld en getaxeerd waarbij de
top nauwlettend in de gaten wordt
gehouden. Vastloper of iets anders?
Na enkele spannende minuten knikt
Hamish en komt het verlossende
woord: ´Skáte!’

VLOERMAT
Om zo’n vloermat – want dat is
de vleet – van de oceaanbodem te
krijgen, is een hels karwei en niet te
vergelijken met de dril van andere
zwemmende giganten. Een sterke
rug is een voorwaarde. Aan mij de
eer om het aan de bodem klevende
gevaarte van de bodem te liften. Na
vijf-zes minuten trekken en powerliften is de vis een paar meter van de
bodem en neem ik een wijs besluit.
De hengel en de eer draag ik aan
Bart over voordat een hernia me
opnieuw jarenlange rugpijn bezorgt.
De Vlaming doet dit met verve en
na een kwartier lukt het hem om
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Johnny scoort de grootste ruwe haai bij Malin Head. Let op de unieke vlekken op de huid.

Vismaat Bart met een ‘kamerbreed tapijt’ van (geschat) zo’n 160 lb.

het karwei af te maken. Dat was
nummer één. De tweede skate van
de dag meldt zich een uurtje later
bij Bart en blijkt er zelfs een van de
buitencategorie. Na een half uur
topsport komt de grote rog aan de

oppervlakte. Eenmaal op het dek uitgespreid en zuchtend als een paard,
krijgen we de meetlat eronder en tikt
de punt van de staart de 210 cm aan,
bij een geschat gewicht van 160 lb.
Well done Bart!

MALIN HEAD
Zijn we op een uurtje varen al op
de stekken voor de meeste haaiensoorten; op twee tot drie uur varen
– afhankelijk van het tij – stomen we
op naar Malin Head. Op deze meest

NATJES EN DROOGJES
Stap je van boord, dan ben je slechts 40 meter verwijderd van de Harbour Bar. Na een hele dag vissen heb je dorst en honger en wil je niet meer
zoeken naar een restaurant. Tip: sla die pizzeria een keer over en neem een Guinness of iets anders in deze Harbour Bar. Bestel dan gelijk een tafel
in het restaurant dat in hetzelfde pand is gevestigd: de Harbour Bistro. Hier hebben ze de lekkerste lokale kost met verse vis, geweldige steaks van
JD Hart & Sons Butchers en houtgegrilde gerechten.
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noordelijke landpunt van Ierland
(county Donegal) vind je de mooiste en ruigste kustlandschappen,
inclusief rotskliffen en eilanden vol
jan-van-genten, papegaaiduikers en
zeekoeten, met kans op aanwezigheid van een reuzenhaai (basking
shark – Cetorhinus maximus) en
geregeld een school dolfijnen tussen de golven – met een beetje geluk
ook naast de boot. Op deze stek
aangekomen, voelen we ondanks
het mooie weer de enorme deining
van de oceaan. Nu zijn we blij met
het lekkere weer, want op deze plek
kan het beslist ook spoken. Onder
ons, en verspreid voor de kust van
Malin Head, liggen niet voor niets
meer gezonken oceaanstomers en
Duitse U-boten dan waar dan ook
ter wereld, vooral als gevolg van de
twee wereldoorlogen.

STAR WARS
Ondanks de korte duur van onze trip
naar Noord-Ierland is onze voldoening na afloop erg groot. Niet alleen
hebben we prachtige sport beleefd
aan de haaien van Portrush en
diverse vissoorten gevangen, we hebben ook de machtige skate tweemaal
aan boord gehad. De haringhaai ontbreekt deze keer, maar daar komen
we zeker nog eens voor terug. Het is

immers maar 1 ½ uur vliegen naar
dit ruige land, dat naast de mooie
visserij onvergetelijke landschappen
en kustlijnen te bieden heeft, iets wat
de filmmakers van Star Wars, Lord
of the Rings en Game of Thrones
ook niet is ontgaan. Onze ‘Game of
Sharks’ is ten einde en de honger naar
haai weer voor een jaartje gestild.
Berend Masselink

Terug naar de
haven; Portrush
ligt er mooi bij in
de volle zon.

ATLANTIC SWELL
Met de snelle wendbare RIB-boot
driften we echter heerlijk op de
‘Atlantic swell’ en vangen we naast
de spurdogs ook de nodige rondvis
zoals kabeljauw en pollak en laat
ook de ruwe haai zich nu vaker zien.
Johnny vangt zelfs een flink exemplaar aan zijn lichte octopus-lijntje
met makreelflapper en een 80 grams
Savage Gear Pro Extreme spinhengel.
Hamish wijst ons op de huid van
deze ruwe haaien, waarop je unieke
donkere vlekken aantreft waaraan
je de ruwe haaien van Malin Head
kunt herkennen. Niemand weet hoe
ze ontstaan, maar geen enkele andere
‘tope’ op de wereld vertoont deze
vlekken.

BOEKEN VIA VISREIS.NL
Sinds kort is Noord-Ierland met schipper Hamish Currie tevens opgenomen als bestemming in het aanbod van visreisbureau Visreis.nl. Voor een zorgeloze en 100% geregelde reis naar Portrush klop je dus
aan bij dit Nederlandse, in wereldwijde visreizen gespecialiseerde reisbureau. Je vliegt met EasyJet of
KLM in slechts 1 ½ naar Belfast. Met de huurauto is het vervolgens nog 1 ½ uur rijden tot Portstewart,
maar aan een transfer ophaal- en brengdienst wordt gewerkt zodat je zelf niet (links!) hoeft te rijden.
Kijk voor meer details over verblijf en prijzen op de website www.visreis.nl, stuur een mail naar
info@visreis.nl of bel +31 (0)6 28 30 83 45.

ZEEHENGELSPORT | 362

9

