
  Tenerife.  

___________________________________________ 

Toen enkele maanden geleden duidelijk werd dat we onze vakantie gingen 
doorbrengen op Tenerife, wist ik al dat er gevist moest worden. Dus thuis al 

begonnen met mijn eigen voorbereidingen van het uitzoeken van een boot met 
schipper. Al snel kwam ik uit bij de Crested Wave van Eigenaar Mick en John 

(http://www.crestedwave.com/). Na wat emailverkeer over en weer had ik gekozen 
voor een volle dag vissen op donderdag 30 juni met een gedeelte trollen en de 
andere helft haaivissen. Het was mogelijk om betaling etc in Tenerife te regelen 

zonder verplichtingen, dus ideaal!!  

Vrijdag 24 juni was het dan eindelijk zover, we gingen naar Tenerife!!! Na een 
voorspoedige reis kwamen we aan op Tenerife, het enige nadeel was dat de vistrip 

pas aan het einde van de vakantie zat. Maar ik had in ieder geval de mogelijkheid om 
de boot van te voren een keer te bekijken en Mick te ontmoeten.  

Helaas ontving ik de 28ste een emailtje van Mick dat de sharktrip helaas niet door 
kon gaan in verband met een gebrek aan belangstelling (snap je het nog), maar de 
dag werd omgezet naar half trollen en half bodemvissen. Hiervoor waren 9 vissers 

geboekt en twee toeschouwers. Mijn plekje was in ieder geval gereserveerd, want de 
'crazy Dutchman' was toch wel volhardend geweest bij z'n boeking. De nacht ervoor 

natuurlijk nauwelijks geslapen.. Dat is in Nederland met een wrakkentrip al, laat staan 
met een buitenlandse trip. Van te voren op de kade staan praten met de twee 

sympatieke Denen Jakob en Niels. Om half elf zou de boot vertrekken maar dit werd 
iets later door jammerende havenautoriteiten (Argghhh!!). Maar hierdoor konden we 

ook weer iets langer doorvissen, zodat we toch aan onze gegarandeerde uren vissen 
zouden komen.  

Dus net de haven uit, mochten we verzamelen op het voordek waar we een korte 
uitleg kregen van Mick hoe we het die dag aan gingen pakken. Ondertussen werden 
op het achterdek de hengels in orde gemaakt en de lures uitgezet door John. Tijdens 

het trollen draaide er nog een witte marlijn achter de lures en zagen we wat 
geelvintonijn, maar dit alles mocht nog niet leiden tot een strike. Niet veel later 

werden ook de lunchpakketten uitgereikt welke bij de prijs zaten inbegrepen, net zo 
als het bier en softdrinks. Ondertussen waren we aangekomen bij de stek waar we 
zouden gaan bodemvissen, en werden de trollinghengels opgeruimd. Deze werden 

ingewisseld voor 2,10meter 50lbs hengels met een highspeed Penn senator 6/0. 
Hierop werd een zipslider gemonteerd met een 600 en later een 800 grams loodje. 

Hieraan kwam een onderlijntje wat voor de helft bestond uit heavy duty nylon en het 
laatste stukkie werd staaldraad met een 8/0 haak, dacht ik... In ieder geval groter als 
hetgene ik op de wedstrijden gebruikte.... Hierop werd een makrelenflappertje (of een 

andere vis, want ik meende ook horsmakrelen en sardienen in de emmer te zien) 
gerigd.  

Hier werd bij het vissen iedereen aan dezelfde kant van de boot gezet zodat ook 
iedereen van de boot af zou kunnen vissen. Bij de eerste drift draaide de boot nog 

een beetje, maar werd er wel een kleine adelaarsrog gehaakt. Deze hebben de 



eigenschap om te blijven zwemmen, en met iemand die niet vaak vist en een 
draaiende boot, leverde dit de allegrootste pruik op die ik ooit heb gezien. Helaas 
heb ik hier geen foto van, maar het was wel de moeite waard geweest. Dus na het 
binnenhalen van de kleine rog, deze woog ergens tussen de 8 en 9 kilo was het tijd 
voor het afsnijden van de lijnen en opnieuw monteren van de montages. Aangezien 
ze aan boord niet erg blij waren met het verliezen van enkele hondereden meters lijn 
(om nog maar te zwijgen van de tijd die het kost) kreeg iedereen stricte orders om na 

het raken van de bodem gelijk de spoel weer vast te zetten. Na een driftje zonder 
actie, al meende ik wel wat gevoeld te hebben, maar misgeslagen, werd het tijd voor 
een nieuwe drift. Na het opdraaien bleek er alleen nog een afgekloven kop aan de 

haak te zitten Ondertussen kreeg ik nog wat tips van Mick en John over hoe te 
reageren bij een beet, en nog belangrijker, waarom! Het derde driftje leek wel goed 

totdat Jeroen een kromme hengel in z'n handen had. Zelf kende ik dit fenomeen 
maar al te goed, geen beweging in te krijgen, dus vast. Uiteindelijk wel de hele zooi 
losgekregen, maar helaas geen vis. Bij de overige vissers bleef het ook angstvallig 

stil.  

Met de nieuwe drift dacht ik nog bij mezelf, 9 stukken aas op een rij, dat wordt een 
loterij welke gepakt gaat worden. Dus na het bereiken van de bodem begon Jeroen 
met tactisch lijn bijgeven zodat zijn aas zeker 15-20 meter achter de rest lag. De 8 
overige stukken aas zouden een mooi geurspoor uitzetten, dus de vis die dit spoor 
volgde zou mijn aas als eerste tegenkomen. Dit (b)leek een gouden zet. Eerst weer 
wat getik (is toch een stukkie minder op nylon), maar ik kon me niet meer inhouden 
en sloeg aan. Ik zag de mond van Mick alweer opengaan om te melden dat ik wat 
geduldiger moest zijn, maar ook hij zag dat de hengel krom bleef staan, en de top 

stevige bonken liet zien. Ik kreeg netjes een fighting belt (ballenbeschermer, en nodig 
ook) omgehangen waarna de echte dril kon beginnen. Met het zware materiaal bleef 
er natuurlijk niet veel van de mooie dril over, maar zoals ze aan boord meldden, de 
week ervoor hadden ze een hamerhaai gehaakt van circa 150-200 kilo, en dan heb 
je met een uptide stokkie niet veel in te brengen. Halverwege waren er al diverse 

soorten vis genoemd, maar toen 'ie inzicht kwam bleek het toch een ruwe haai te zijn 
van circa 1.60-1.70 meter en 33-35 kilo. Ondanks dat de haaientrip niet doorging was 

ik al zo blij als een klein kind, zeker met de afmetingen van zo'n ruwe haai! Na wat 
party pics werd de haai weer teruggeven aan de zee. En ik vond dat ik wel een 

biertje verdiend had!  



 

Bij de volgende drift had ik hetzelfde idee, zorg dat je snel op de bodem bent, dan 
kun je met je rechterhand gecontroleerd wat lijn bijgeven en met je linkerhand dat blik 
bier leegmaken. Het duurde niet zo lang en ik kreeg weer het idee dat er iets aan de 

andere kant van de lijn zin had in mijn aas. Dus ik geef weer een snok aan die 
hengel en weer bleef ze krom staan. Het bier tegen de vlakte want ik had wel even 

andere prioriteiten. De Denen naast me begonnen al te vragen of ik de weg ook 
zwemmend terug kon vinden, want de laatste vangst was nog geen kwartier 

overboord, en de rest van de vissers had nog steeds niks gezien of gevoeld.. Ik 
kreeg wel goede hoop aangezien deze vis toch een aantal keer enkele meters lijn 

nam, dat had de eerste namelijk nog niet gedaan. Het voelde in ieder geval wel weer 
als een ruwe haai, maar hopelijk dus nog iets groter!! Jammer genoeg werden mijn 

dromen ruw verstoord door het wegvallen van de druk aan de ander kan van de lijn.. 
Bij het binnenhalen van de eerste vis had 'ie een paarlijnen meergenomen en 

waarschijnlijk was de lijn hierdoor beschadigd. Het gevloek was weliswaar 
binnensmonds, maar een goede verstaander.....  

Uiteindelijk werd er in de korte resterende tijd niets meer gevangen en ook tijdens het 
trollen hoorden we geen gierende reels meer. Graag wil ik Mick en John nog 

bedanken voor de geweldige dag op de wateren rond Tenerife. Wel kan ik zeggen 
dat ondanks de matige vangsten dit wel erg verslavend is en volgende keer dat de 

mogelijkheid zich aan dient ik weer een tripje zal boeken.  



 

 



 

 



 

Groetjes Jeroen  

 

  Gran Canaria   

___________________________________________ 

Van 23-30 april ben ik met mijn gezin naar Gran Canaria geweest om vakantie te 
vieren. In de haven van Puerto Rico wel te verstaan. Mijn zoon en ik hebben 2 dagen 

gevist met een boot van de http://www.bluemarlin3.nl charters.  



 

Hans Kruit en zijn vrouw regelen de vistrips via het internet, en als je wilt regelen ze 
ook een appartement met zwembad en de ophaalservice vanaf het vliegveld.  

Puerto Rico ligt in het zuiden van Gran Canaria, niet zo erg toeristisch, maar veel 
grote uitgaansgelegenheden makkelijk bereikbaar (noem Playa des Ingles)  



 

Er zijn 2 boten te boeken bij de Bluemarlin3, wij hebben de boot de Cavalier geboekt 
met 2 uitstekende begeleiders die goed Engels spreken.  



 

In de zomermaanden wordt veelal getrold op grote pelargische vissen, als tonijn en 
marlijn. In de winter is er ook een periode met tonijn. Nu in april is het nog wachten 
op de marlijn, die wordt sporadisch gevangen. Vanaf mei wordt de vangstkans een 

stuk groter.  

Juni, juli en augustus zijn maanden waar je een goede kans maakt op zo’n reus. Wij 
hebben op de bodem gevist, veel kleine vis gevangen, zoals zeebrasem etc.  

Als klap op de vuurpijl ving ik 2 pijlstaartroggen van 80 en 100 kg.  



 

Het was prachtig om eens mee te maken, en als je de vlucht met Ryanair boekt, valt 
de prijs nog erg mee. We zijn van plan om in de zomermaanden nog een keer terug 

te gaan, nu staat een marlijn op het verlanglijstje.  



 

Nog leuk om te vertellen dat de ophaalservice op de terugweg niet op kwam dagen, 
we hebben dus zelf een taxi gebeld. Binnen 3 dagen stortte Hans Kruit de kosten van 

die taxi terug op mijn rekening, dat noem ik pas service.  

Groeten Ed#1137  

 

Verhaal van Rob Mulder 

De eerste Eurovisser secretaris 

____________________________________________ 



De secretaris op avontuur 

 
Na iedere dag van de Rotsen te hebben gevist op die kleine aquariumvissen ben ik op 11 januari 

meegegaan met de BlueMarilin III (Delta 547) van Hans Kruit vanuit Puerto Rico op Gran Canaria. 
Gezien de tijd van het jaar was er geen Marlijn te bekennen ivm de watertemperatuur. Deze vissen 
hebben minimaal 23 ° Celsius nodig en zijn nu bezig met hun rondreis over de Oceaan. De huidige 

watertemperatuur op GC is 18° C.Tonijn en Haai komen ook nog niet in grote aantallen voor, dus werd 
er gekozen voor de bodemvisserij bij een rif. Hans laat iedereen graag zijn vis vangen en dat heeft hij 

meer dan waargemaakt.Buiten spectaculaire Pietermannen, gestreepte Zeebrasem en zgn 
Hagedisvissen (lijken op de "Flatheads" van Rex Hunt) waren de feestnummers Roggen! En wat voor 

roggen. 



 
In alle soorten en maten Stekelroggen (zeer giftig), Aldelaarsroggen en ik weet niet meer wat voor 

andere soorten. 

 
Ik kreeg, omdat ik lichter wilde vissen dan de rest een 20 pnds combinatie en dat heb ik geweten.  



 
Na een aanbeet waar de hengel bijna van brak, heb ik drie kartier met een strakke lijn gestaan, waar 

geen beweging in te krijgen was. De Rog had zich (aldus de Schipper) in het zand gegraven. Nadat ik 
op advies wat meer lijn ging geven ging hij aan de haal. Bij de tweede stop brak de lijn!!! 

 
Dat komt vaker voor als de vis zich keert en met zijn staart tegen de strakke (dunnere) lijn slaat. 
Jammer. Mijn buurman stond ook al ca een half uur te trekken en te geven, maar die was minder 



ongeduldig en na TWEE en een Half UUR kwam er een Giga Rog naar boven met een spanwijdte van 
ca 2 meter. We hebben hem geland, gemerkt en weer laten zwemmen. Alle andere roggen waren 
kleiner. Maar Hans beweerde dat mijn verspeelde exemplaar zeker de grootste zou zijn geweest, 

maar daar had ik verder weinig aan. Ik laat een aantal foto´s zien om een indruk te krijgen. Volgende 
jaar toch maar een zwaarder combinatie uitzoeken. 

Hartelijke groeten Rob#50  

 

Cran Canaria 

____________________________________________  

hoi hier rene sla 301ook ik ben in de bouwvak naar cran canaria geweest,ik heb daar twee keer gevist 
met de blue marlin trollen en trollen tot dat we bodem gingen vissen niks gevangen. Ik was er samen 
met wat familie,en onze oom john vd werken 378. Hij had twee keer beet waarvan 1 in de boot, het 

was een mooie moray of zoiets. De derde dril kon hij niet af maken want hij had geen bud pad en dus 
kon niet verder. Daar was mijn kans ik kreeg de hengel van john en ging aan de slag, na een klein 
uurtje had ik een nieuw boot record een ronde pijlstaart rog van 129 kilo!,Uitgeput maar voldaan 

konden we verlaat terug naar de haven .dit alles is te zien met foto vangst van de day 29 july en de 
record lijsten onder.Ray-Sting Round / Taeniura grabata / R.Sla/ Holland / 284.8 lbs / 129 kilo / july 

2003 tot zover rene 301 ps john bedankt voor de dril,  

 

 



 

 

groetjes rene,  

. 

 

Vistrip Rob Mulder #50 2004 

____________________________________________ 

Verslag van mijn verblijf op Gran Canaria/Puerto de Mogan, April 2004 

Vaste stek: Puerto de Mogan, een klein vissersplaatsje in het ZW van Gran Canaria waar je, als je van 
rust houdt, heerlijk kan relaxen op of aan het water. 

Vissen kan je daar erg goed vanaf de havenhoofden of de rotsen. 



 

Alleen geen erg spectaculaire vangsten wat formaat betreft, of het moeten kleine zeebaarzen zijn die 
s’avonds van het strandje met een stevige haringpaternoster kan vangen. 

Dus kreeg ik de kriebels en besloot naar Puerto Rico te gaan waar ons Eurovisserslid#456 Hans Kruit 
met zijn “BlueMarlin3” vistochten organiseert. 

Na verleden jaar per e-mail mijn plaats gereserveerd te hebben, dacht ik nu zo maar aan boord te 
kunnen stappen, maar dat kwam anders uit. 

De BlueMarlin3 was zo goed als vol tot het weekeinde. 



 

Leo de “booker” had gelukkig nog een gaatje voor mij in de woensdagavond ploeg van 8 man en dat 
was voor mij dan ook de enige mogelijkheid ivm met verplichte figuren in het weekeinde. 

Maar uiteindelijk maakt het niks uit, alleen dat je de maaltijd in het Hotel mist. 

Dus woensdag 14 april om 15:00 uur aan boord gestapt. Na enkele minuten Puerto Rico verlaten en 
vol spanning de vis en het weer afgewacht. Gekozen werd voor anker vissen. 

De zee was niet fijn bij een stevige Noordelijke wind die soms om de west en dan weer om de oost 
langs het eiland waaide. Maar Hans en zijn trouwe Canarische matroos Willy wisten al slepend (je kan 

nooit weten) naar de visstek, toch een redelijke plek in de luwte van het eiland te vinden. 



 

Het was niet wild, maar ondanks het gieren van de boot waardoor het aas moeilijk aan de grond bleef, 
kreeg ik toch een flinke aanbeet,met de zelfde ervaring als verleden jaar. Na een poosje gestaan te 
hebben met een lijn die aan een stuk beton leek vast te zitten, trok ik de haak uit de bek, van wat 

waarschijnlijk een flinke rog was.  

Hans en Willy deden hun uiterste best met het steeds opnieuw proberen van andere systemen en veel 
voeren met kleine stukjes sardien en makreel. Zelfs het gezang van beide heren kon de vis niet 

verleiden. 

Ik moet zeggen dat ze wel een sfeertje aan boord weten te scheppen.Toen ´s avonds de wind iets 
ging liggen en de boot minder ging gieren kwamen de aanbeten. 

Roggen, een Octopus, een voor mij onbekende soort “flathead” en enkele makreelachtigen , die als 
levend aas werden gebruikt. Ik zelf ving een aardige Adelaarsrog. 



 

Maar het met levend aas vissen was het hoofdnummer, aan een losse lijn, met een opgeblazen ballon 
als drijver voor barracuda of tonijn. Wat een spanning bij een aanbeet als het ballonnetje over het 

water giert en dan onder gaat. 

Het deed mij aan de film “Jaws” denken. Deze keer waren het alleen tonijnen die trek hadden in het 
levend aas. 



 



 

Er werden er een aantal gevangen, waardoor iedereen aan het einde van de avond tevreden naar 
huis ging.Hans hanteert het Catch en Release principe. Alle vissen gaan terug bij Hans, na gemerkt te 
zijn, behalve een paar tonijnen, die redden het ook niet meer, maar daar zijn er gelukkig nog genoeg 

van. Hij is dan ook lid van de "Billfish Foundation" een organisatie voor het in stand houden en 
uitbreiden van de wereldwijde Big Game - vis populatie. 

Na ruim 5 uur vissen gingen we weer op huis aan en toen we weer onder de kust in rustig water 
kwamen liet Willy nog even zien wat een snelheid gehaald worden bij vol vermogen. 

Wat een schip en wat een snelheid! Volgende jaar weer? Ik hoop van wel! 



 

Rob Mulder#50 

 

Gran Canaria 

 

 

___________________________________________ 

.Vorige week zijn we in gran canaria geweest en uiteraard ook een paar dagen meegepakt om lekker 
de zee op te gaan met een charterboot. 

De eerste dag was eigenlijk een drama met een kapitein die er weinig zin in had en eigenlijk 
de minder ervaren vissers aan hun lot overliet. 



 

De eerste dag waren we nadat we besproken hadden bij baracuda dos(echt geen aanrader) 
nog iets verder gelopen en daar zat een Deense schipper met de white striker. 

Hadden we nu maar gelijk naar deze Deen gegaan want dan hadden we twee dagen met hem 
meegegaan ipv met die saggo. 

De tweede dag met de Deen was zeg maar veeeeel beter..je lijnen werden be-aast 
en al dan niet uit de knoop gehaald want voor het mooie was het eigenlijk iets te druk op die boot die 

dag. 
Je hoefde alleen maar in te gooien en weer in te draaien,ze haalde ook nog ff de vis voor je eraf.. 

toch wel beter met die doornhaaien want die beesten kennen gemeen steken. 



 

Maar goed ..filets van makreel met 400 gram lood naar de bodem en dat duurde gewoon ff 5 minuten. 
Tijdje hangen en mijn vriendin ving gelijk al de eerste haai van haar leven weliswaar allemaal klein 

spul 
maar wat geeft het.. we vingen tenminste wat 

Ik zelf zat met een dikke gevlochten lijn en dikke pompstok met stalen onderlijn en gigantische haak 
met drie makrelen eran op 30 meter diep 

met aan de lijn 2 opgeblazen balonnetjes als dobber op de grote haai. 



 

Mijn meisje kreeg een beetje een verzuurde arm van al dat getakel want ze ving nog ff een balonvis 
die zich van schrik helemaal opgeblazen had met een litertje zeewater, 

want die 200 meter moest je ook weer terugdraaien en dat is echt een pokke eind,dus ik ff dat 
hengeltje overgenomen.. 

al gauw lag mijn eerst haai aan boord weliswaar een kleintje maar goed het was ook mijn eerste. 



 

Over het algemeen was het seizoen niet echt goed dus in mei gaan we weer terug voor het grotere 
werk, 

het schijnt dan ook minder druk te wezen in die tijd. 
Als er ooit iemand naar playa del ingles gaat..je neemt bus 1 naar puerto rico..omstreeks 8:10h dan 

(als je niet over stalen zenuwen beschikt...mot je ff een taxi nemen..ivm met de mega diepe kloven en 
afgronden 

die je onder weg tegenkomt) want sommige buschauffeurs rijden echt als mongolen. 



 

Uitstappen in puerto escala..en dan is het 5 minuutjes lopen naar de boot waar je voor 50 ? mee kan 
van 9:00 tot 15:00.. 

je hengel zit er dan bij en je krijgt wel wat drinken maar het beste kan je zelf broodjes mee nemen 
want op broodjes 

filet americain die al een uurtje of drie in de boot liggen heb ik niet zo veel trek. 

Je kan Klaus de Deen mailen of bellen dan kan je trip bespreken bij hem. (whitestriker@telefonica.net) 

Kortom wij vonden het een geweldige dag die we zeker nog een keer gaan doen aan ons volgende 
bezoek aan Gran Canaria. 

Dan gaan we voor het echt pompwerk en ik neem ook zeker me K2 stok mee want ik heb daar 
prachtige stekken gezien waar je vanaf 

de rotsen lekker kan pluggen of pilkeren om er lekker wat snappers aan te rammen en die op je 
eigengemaakte barbeque ken bakken. 

Groeten  

Maurice #730 en Tamara  

 


