
Curacao 

___________________________________________ 

Graag wil ik jullie complementeren met de mooie site. Ik zelf zit 
momenteel 1 jaar op Curacao. Heb in verleden gepoogd om te mailen, 

maar weet niet of dit wel is gelukt. 

Kortgezegd; Curacao ligt in de Caribische zee. Helaas wordt door de 
beroepsvisserij vrij intensief langs de kust gevist zodat er niet altijd veel 

pelagische vissen zijn te vangen. 

De meest slechte tijd is van mei-augustus. Hierbuiten kan je vooral 
Wahoo en barracuda verwachten. 

Ook tonijn als je geluk hebt. Bodemvissen kan kleinere groupers en 
snappers opleveren. De haven levert zich wel voor spectaculaire soorten 

als grote tarpon en snook. 

 



Mijn vangsten zijn vooral met wat lichter materiaal (fire lijn 17/100) 
vanuit de rotsige zuidkust; ver werpen tot in het blauwe water met een 
Rapalla Skitter Walk hebben vooralsnog een aantal grootoogmakrelen 

opgeleverd. 

Deze felle rovers lijken wat op de Giant trevally zijn echte vechtmachines 
die niet opgeven. En lekker bovendien. 

 

De grootste was 12 pnd. Ook vang je hier Bar Jack, lijkt op tonijn van 1-
2kg. 

.De haven is goed bij vlagen. Niet helemaal duidelijk wanneer. Er worden 
tarpons van boven de 200 pond en zeer grote nooks gevangen. 



 

Mijn record snook is ca 90 cm aan een DOA Terror-eyez root beer. 
Vooralsnog alleen maar kleinere tarpons (ca 60CM) gevangen. 

. Dit is wel een van de meest spectaculaire vissen die ik ken. Veel salto’s 
en lange runs, gierende molens. 

 



Bij geleverd zijn een aantal fotos van grootoogmakreel, snook, tarpon, en 
een aantal op de BVI’s gevangen tonijnen, spaanse en koningsmakrelen. 

Daar zwemmen ook zeer grote roggen, per ongeluk, want ik vind het 
prachtig mooie vissen een van 1 m doorsnee gevangen. 

 

Hier nog wat vangsten. Het is hoogseizoen! 

De laatste dagen ga ik voor mijn werk met zonsopgang met oppervalkte 
lures te werk bij ons in de buurt op de rotsen. 

Eergisteren dramatische dag: 8 strikes, 4 drills, twee pluggen verspeeld, 1 
stalen onderlijn doorgebeten (barracuda?) en langs koraal (Horse-eye 

jack). 

Slechts 1 bar Jack (kruising tonijn makreel) 2 kg gevangen. 

Maar het jaagt, ws meestal dikke horse-eye jacks. Fantastische aanbeten 
aan de oppervlakte, spektakel en gierende molens! Als je de gepen weg 
ziet springen bij de plug, dan kan je een vreselijke aanbeet verwachten. 



 

Vanochtend eindelijk een flinke Horse-eye Jack (grootoogmakreel) naar 
binnen gesleept! Langdurig enerverend gevecht, waanzin op een 2.5 lb 

3.6 meter karperstok en 0.17mm fireline!!. Fishing forever molen al 
dolgedraaid door deze vechtmachines. 

Drie aanbeten gehad. 

Heb ik al over de zeer grote gepen verteld (> 1.2 meter) en zeer vet? 

Verder in de haven nog enkele tarponse en snooks. 



 

Groeten, Jan van Laar 

 


