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Viskriebels in Kroatië

Het ging allemaal erg snel. Afgelopen zaterdag nog dat belletje vanuit Jezera 
met de mededeling dat er grote scholen kleine blauwvintonijn tot een kilo of 
twintig onder de kust zwommen. Vandaag is het donderdagmiddag en rustig 
manoeuvreert Captain Georg Blanich de 29 voets Phoenix tussen de plezier
boten het gezellige Kroatische haventje van Jezera uit. Eenmaal voorbij de 
 Kornati eilanden gaat het gas vol open en stuiven we met 25 knopen richting  
Adriatische Zee. De lucht is strak blauw en de thermometer geeft 32 graden aan 
en dit op nog geen twee uur vliegen. Een (vis)paradijs op steenworp afstand!

Ik ben een lang weekend op stap 

met Bert Goeree van Tight Lines Vis

reizen die mij had uitgenodigd voor 

een fotoreportage en dat aanbod was 

beslist niet tegen dovemansoren ge

zegd! Wanneer we na een vlucht van 

slechts anderhalf uur eenmaal op het 

bekende toeristenvliegveld van Split 

aankomen en het vliegtuig uitstap

pen, lopen we al tegen een muur 

van warmte aan. De zoete geur van 

bloeiende oleander en bougainville 

doet onze neuzen prikkelen en we 

proeven direct de voor Zuid Europa 

zo kenmerkende mediterrane sfeer. 

Kroatië, een zelfstandige, Europese 

natie die ontstond na de opdeling 

van het voormalig Joegoslavië is 

hard bezig zichzelf op toeristisch vlak 

weer op de kaart te zetten en heront

dekt te worden, dit laatste vooral door 

veel jeugdige mensen. Helaas staan 

de beelden van een verwoest Joego

slavië waar tien jaar geleden een af

schuwelijke oorlog werd gevoerd bij 

velen nog op het netvlies gegrift. Ook 

Kroatië onderging de nodige ellende, 

denk aan het  fantastische fortstadje 

Dubrovnik Werelderfgoed dat in het 

heetst van de strijd letterlijk onder 

vuur kwam te liggen. Inmiddels is de 

rust al de nodige jaren volledig weer

gekeerd en is het land druk bezig met 

een opzienbarend én bewonderens

waardig herstel. Het is te hopen dat 

ook de toeristen hun oude gewoonte 

weer gaan oppakken en deze streek 

weer als vanouds als een favoriete 

vakantiebestemming gaan zien…

blauwVinnen
Een uur later rijden we in onze ge

huurde auto door een prachtig heu

velachtig landschap richting Murter 

Island. Het dorpje Jezera ligt op 

ruim één uur rijden van de lucht

haven. Azuurblauwe baaien duiken 

achter haast elke heuvel op en we 

passeren talloze schilderachtige 

dorpjes en de nodige jachthavens, 

afgeladen met luxe jachten en zeil

boten. Gezellige terrasjes, barretjes 

en palmbomen zorgen voor een 

perfecte vakantiesfeer en de men

sen zijn vriendelijk en gastvrij. Ik 

had een grauwer beeld verwacht 

met armoedige aangelegenheden, 

maar niets is minder waar en ben 

blij verrast.

Eenmaal in Jezera aangekomen ver

welkomt schipper George ons de 

plaatselijke pub Toni’s. Bij hem zullen 

we de komende dagen te gast zijn. 

Het mediterrane haventje van Jezera.

Onder het genot van een biertje ver

telt hij dat de tonijnen er dit seizoen 

al ongewoon vroeger zitten. Nu wa

ren het nog de kleinere exemplaren, 

want normaalgesproken arriveren de 

echt grote vissen pas vanaf midden 

juli/begin augustus. Hoewel het re

cord voor de blauwvintonijn hier staat 

op een respectabele 304 kg staat, zijn 

de meeste gevangen ‘grote’ vissen zo 

tussen de 80 en 150 kg zwaar.

George laat er duidelijk geen gras over 

groeien en stelt voor om het vandaag 

direct al maar even een paar uurtjes 

te proberen op die blauwvinnen.

Zo komt het dat we koud vertrok

ken van onze grauwe Noordzeekust 

dezelfde namiddag ‘tuna territory’ al 

naderen. Vanaf de brug zien we in de 

verte het water al kolken van sprin

gende vissen. Deze activiteit blijkt 

meer dan voldoende om ons vissers

bloed flink aan de kook te brengen. 

De hengels zijn intussen in gereed

heid gebracht en alles wat herrie 

op het water kan maken hangt in 

de spread; de daisychain, een keten 

van inktvissen wordt aangebracht en 

doen, evenals de spreaderbars, een 

imitatie van een schooltje vis, hun 

spetterende werk. 

Omdat we nu gericht vissen op de 

kleinere tonijn en het niet reëel is vis

sen van 50 kg en meer te verwach

ten, blijven de zware 80 lb curved

 butt hengels in de kajuit en zijn de 

‘funstokken’ in de 3050 lb klasse in 

gereedheid gebracht.

de Kop eraf!
De Big Game vissers op de blauwvin

tonijn maken langs dit stuk kust nor

maalgesproken gebruik van ‘chum

ming’, een vismethode waarbij de 

boot drift op de stroom en er onder

wijl met regelmaat kleine stukje sar

dien in het water worden gegooid, 

die zodoende een geurspoor creë

ren. Een passieve, maar wel uiterst 

effectieve manier om de grote vissen 

in de buurt van de boot te krijgen. De 

kleinere exemplaren reageren echter 

nauwelijks op deze techniek, van

daar dat er in de eerste instantie voor 

wordt gekozen om slepend grote cir

kels te trekken om het gebied waar 

we zoeven vissen zagen springen. 

Het duurt inderdaad ook niet lang 

voordat de clip van de linker out

rigger wordt losgetrokken, gevolgd 

door het heerlijke snerpende geluid 

van een aflopende reel. Het is wer

kelijk verbazingwekkend hoe enorm 

sterk deze tonijnen zijn. Want hoewel 

dit achteraf een visje van slechts lut

tele kilo’s bleek, was hij al wel in staat 

enkele tientallen meters van de reel 

af te sleuren. Klein visje? Ach wat, 

het kan ons op deze eerste dag nau

welijks deren; wij zijn aan het vissen, 

de zon schijnt en de kop is er af!

Gefopt!
De volgende morgen blijkt de hele 

zee vergeven van scholen aasvis; 

zowel op de visvinder, als onder het 

drijfvuil dat we buitengaats aantref

fen zien we dikke wolken met spel

Chumming is in Kroatië een populaire 

techniek voor de blauwe tonijn, maar 

er wordt ook getrold, waarbij o.a. een 

daisychain wordt uitgezet.
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Een kleine 

blauwvintonijn, 

maar… de kop is 

eraf!

daas, waar de tonijn zich naar harte

lust mee aan het volvreten is. Overal 

om ons heen zien we nu tonijnen ja

gen en springen, met daartussen nu 

ook beduidend grotere vissen. Door 

het enorme voedselaanbod blijkt het 

echter een uiterst lastige opgave ze 

vandaag tot bijten te verleiden. Het 

zint George duidelijk ook niet en om 

de haverklap komt hij van de brug 

om weer een ander kleurtje of kunst

aas te wisselen. Pas in de namiddag 

komt daar uiteindelijk toch weer 

dat  mooie geluid van de Shimano 

Tiagra die met een bloedsnelheid af

loopt. Deze tonijn blijkt zich te heb

ben vergist in een Rapala Magnum 

en voelt tamelijk solide aan op de 30 

lb hengel. Na diverse forse runs zien 

we dan toch kleur in het kraakhel

dere water en spoedig daarop glijdt 

een fraai gekleurde blauwvintonijn 

in het net. 

bodemVissen
We willen vandaag iets anders doen 

en bodemvissen staat op het pro

gramma. Dit is de allereerste keer 

dat wij dit hier doen en we hebben 

van George al begrepen dat iedere 

worp weer een nieuwe verrassing 

kan opleveren…

Eerst gaan we zoek naar aasvis en 

net buiten de Kornati eilanden slaat 

de visvinder op 80 meter helemaal 

dicht van de scholen makreel. Blijk

baar azen ze niet, want het kost ons 

toch enige moeite enkele exempla

ren naar boven te krijgen. In ieder 

lichtpuntjes
Zoals bekend staat het voortbestaan van de blauwvintonijn 

wereldwijd onder druk, en dat geldt helaas ook voor de Mid

dellandse Zee. Hier zijn overigens juist de tonijnmesterijen de 

grootste boosdoener; wilde tonijnen worden gevangen en in 

speciale kooien op zee opgekweekt en vetgemest. Maar liefst 

80% van de totale vangst in de Middellandse Zee komt terecht 

in deze kwekerijen. De resterende twintig procent is bestemd 

voor export en lokale consumptie.

Het vangstaandeel van sportvisserij wordt geschat op 0,01 %, 

maar desondanks zijn in Kroatië ook daarop beschermende 

maatregelen genomen. Zo moeten sportvissers vissen kleiner 

dan 8 kilo onmiddellijk na de vangst weer terugzetten en mo

gen schippers vissen van minder dan 30 kg niet ter verkoop 

aanbieden.

Het moge duidelijk zijn; tonijnvissen is in Kroatië een kwali

teitsvisserij, waarop men uitermate zuinig is.

Een andere tonijnsoort die hier voorkomt is de albacore, ofwel 

witte tonijn. In voorgaande jaren werd deze vissoort in wis

selende aantallen gevangen. Vorig jaar waren de vangsten 

echter dramatisch slecht. Als oorzaak hiervoor werd ook weer 

de commerciële visserij in de zuidelijker Adriatische Zee aan

gewezen. De immense visserijdruk in die regio verhinderde dat 

de vis de trek verder noordwaarts kon vervolgen. Lichtpuntjes 

zijn dat hiertegen direct maatregelen zijn genomen, zodat ook 

voor sportvissers hopelijk in de komende jaren weer volop te 

genieten valt.

De blauwvin tonijn is een zeer snelle groeier en aangezien de 

scholen vrijwel altijd bestaan uit vissen van min of meer de

zelfde grootte, zullen de vissen die er nu zitten volgend seizoen 

allemaal 6080 lb zwaar zijn. Dat belooft dus wat!

geval hebben we samen met de 

sardines voldoende aas, zodat we 

onze weg naar de visstek nu kun

nen voortzetten.

Na een half uurtje varen tekent 

zich op de dieptemeter op 140 me

ter een steile onderwater berg af, 

met daaromheen de nodige visac

tiviteit. Het anker wordt stroomaf

waarts gedropt en de hele sardi

nes en halve makreelfilets vinden 

snel hun weg naar de zeebodem. 

Het systeem waarmee we vissen 

blijkt net zo simpel als doeltref

fend: een paternostersysteem met 

twee haken 6/0. Deze visserij vindt 

veelal plaats op grotere diepte en 

het kan daar flink stromen. Wij zijn 

dan ook blij onze zware zeemolens 

met daarop een Fireline te hebben 

meegenomen. Het is nu de kunst het 

lood strak tegen de bodem te hou

den. Aanvankelijk hebben we veel 

last van plukkende kleine vis, maar 

het bindelastiek brengt uitkomst.  

Het duurt dan ook niet lang totdat 

een harde beuk op de hengeltop 

de eerste serieuze vis aankondigt, 

het blijkt een forse heek. Een ka

beljauwachtige vissoort met een 

enorme bek met tanden. Geen won

der dat onze oosterburen deze soort 

 Seehecht (zeesnoek) noemen. Al 

snel komt de ene na de andere heek 

aan boord, met tussendoor diverse 

rode zeebrasem, een inktvis en di

verse andere vissoorten waarvan 

we zelfs de naam niet eens ken

nen. Een greep uit andere vissoor

ten waarop kans wordt gemaakt: 

conger, dentex, grouper, amberjack 

Ook schipper George viste mee!

en diverse variëteiten zeebrasem. 

Wij vissen slechts enkele uurtjes op 

deze wijze, maar al heel snel wordt 

duidelijk dat het bodemvissen heel 

veel perspectieven biedt. Er valt hier 

voor de tot experimenteren bereide 

Nederlandse en Vlaamse zeevisser 

een compleet onbekende wereld te 

ontdekken…

ander Groot wild
De Adriatische Zee staat bekend als 

een goede stek voor werkelijk grote 

blauwe haaien. Volgens George ge

beurt het met grote regelmaat dat na 

verloop van tijd zo’n vijfzes haaien 

van tussen de 100 en 150 kg om de 

boot cirkelen. Een waar monster van 

geschat 200 kg (!) werd recentelijk 

onder de boot verspeeld; dan heb je 

het echt over vissen viervijf meter 

lang! Met alle respect uiteraard, maar 

dit is toch weer andere koek dan de 

afmetingen die wij in Ierland of Zuid 

Engeland aantreffen. Omdat het wa

ter hier veel warmer is, vecht de vis 

ook nog eens harder. Ook voshaai 

(tot zo’n 150 kg), mega amberjacks 

en zwaardvis zijn hier gevangen, met 

daarbij al exemplaren tot 90 kg.

Dé grote trekker van deze kust is echter 

de blauwvintonijn. Bekende Big Game 

specialisten uit werkelijk de hele wereld 

verzamelen zich vanaf midden juli t/m 

oktober om hier achter de blauwvinto

nijn aan te gaan en met een aanzienlijk 

hogere succesrate dan op de nodige 

zee prestigieuze en kostbare Big Game 

bestemmingen. Dit zegt al genoeg, 

een ware Big Game bestemming dus 

en dit ‘vlak’ naast onze deur!

te Veel en Véél te Kort
De reden van ons veel te korte bezoek 

aan Kroatië was een kennismaking 

met de variatie die deze aangenaam 

warme, Europese bestemming te 

bieden heeft.  Tot op zekere hoogte is 

dat zeker gelukt, maar door het grote 

aanbod van de vele verschillende 

vissoorten en visserijen bleek het 

zoals zo vaak weer veel te kort zijn 

geweest. Slechts één week na ons 

bezoek ving George drie exemplaren 

van respectievelijk 60, 80 en 125 kg.

Wij keren terug…

Bram Bokkers

Niet voor niets noemen onze oosterburen zo’n heek ‘Seehecht’!

oVer Kroatië…
Vliegtijd AmsterdamSplit: 1,5 uur

Documenten: Geldig paspoort. Identiteitskaart niet aan te 

raden

Taal: Veelal Duits/beperkt Engels

Accommodatie: Diverse appartementen op basis L/O

Restaurants: Jezera biedt rondom de haven enkele diverse 

restaurants. Na 1 oktober is het aanbod wel beperkter we

gens de wintersluiting.

Klimaat: typisch Middellandse Zee klimaat met warme zo

mers.  Wat later in het jaar heerst soms de Bora, een plotse 

koude valwind uit de achterliggende bergen.

Geldeenheid: 100 Kuna = e12,55 (koers van september 2007). 

In Jezera is een wisselkantoor

Elektriciteit: 220/240 Volt

beste seizoen:
Little tunny: april/mei

blauwvintonijn: midden juli t/m oktober

diverse grote haaiensoorten: midden juni t/m oktober

zwaardvis: augustus t/m oktober

goudmakreel (dorado): september  oktober

Amberjack: augustus t/m november

nadere informatie
Tight Lines Visreizen biedt zowel kortere als langere arrange

menten naar Jezera.

Kijk voor meer informatie op www.tightlines.nl 

of bel met (0180) 434788.

Uitstekend uitgeruste Big Game boten.
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