
Verhaal van Michiel 

____________________________________________ 

Ik heb nog een mooie foto voor deze rubriek. Het is al weer een tijdje geleden, maar 
het resultaat staat nog steeds. Een mooie zeilvis gevangen in januari 1998 in Bahia 
de Huatulco, Mexico. Mega beest, wat een kracht! Gevangen met de hengel in de 
hand zonder stoel of harnas; ik had toen nog geen geld om met een echte big-game 

vissersboot mee te gaan, dus werd het een goedkope sessie op een groot 
uitgevallen roeiboot met stevige buitenboordmotor; je ziet 'm links van de staart van 

de vis.  

 
Mooi avontuur. Als ik dan terug kom van zo'n kansloze vissessie als afgelopen 

weekend (wat vis betreft want de rest was top), voel ik me weer iets beter. Verder 
hebben we die dag niets gevangen, maar dat maakte mij niet meer uit natuurlijk. 

gr Michiel #164(rechts op de foto) 

 

Caribische zee 

___________________________________________ 

Zondag 6 juni 2004 een ochtend vissen in de Caribische zee. Een paar dagen ervoor 
een plek veilig gesteld op een van de boten die ging vissen op groot wild. 

Om half 9 's morgens opgehaald met een taxi en na 1 uur rijden en 3 amerikanen te 
hebben opgehaald aangekomen bij het haventje aan het strand. 



Ik hoorde van de amigo achter de bar dat er de dag ervoor niets was gevangen.Dus 
zwaar balen en ook kwam er nog bij dat ik op boot 6 zat met 6 man, terwijl de andere 

boten maar met 4 vissers vertrok. 

Na 15 minuten varen en het aas ongeveer 5 minuten in het water lag te stinken, 
KLAP BEET !! 

 

De eerste vis werd binnen gedrild door een vrouw. Een mooie Dorado was het begin. 

Weer een kwatier later een nog hardere klap en dit keer was het mijn beurt. Wat heb 
ik staan zweten en ploeteren, maar het was het waard in de brandende zon en hoge 

golven. 



 

Ook een dorado maar liefst van 1.80 meter !! Wat een mooi gevecht was dat met dat 
materiaal, wat niet al te best was. 

We vingen die ochtend nog 2 van die dorado's. Zij zelf noemen ze majo majo's of 
kleine dolfijn. 



 

Al met al perfecte ochtend gehad en goed gezelschap. Heb me de klere gelachen 
met die amerikanen. ( ouwe wijven )  

Sjaak van der Ende # 2  

 


