
De vernieuwde Tight Lines Cup wijzigt regelmatig van locatie, er zijn meer goede big game hotspots in 
de wereld. Hoog tijd dus om eens een andere bestemming te kiezen. Rekening houdend met bijkomen-
de aspecten als veiligheid, infrastructuur, kosten, aantal beschikbare boten en de aanwezigheid van 
billfish, zoals marlijnen en zeilvis, kwamen we uiteindelijk terecht in Puerto Aventuras, gelegen op het 
Yucatan schiereiland in Mexico. Vissen in Mexico betekent tevens dat de naam van dit kampioenschap 
werd aangepast van African Tight Lines Cup in Yucatan Tight Lines Cup. 

Bijna gooide de Mexi-
caanse griep roet in het 
eten, maar na een uiter-

mate spannende week, waarbij 
het nieuws nauwlettend werd 
gevolgd werd, werd één week 
voor vertrek de knoop defi nitief 
doorgehakt en vertrokken er op 
10 mei 34 hengelaars verdeeld 
over 12 teams naar Yucatan om 
uit te maken welk team Neder-
lands kampioen zou worden. 

TOPBESTEMMING

Direct bleek al dat Puerto Aven-
turas een topbestemming is. 
De eerste twee dagen werden 
er maar liefst 2 blauwe en 13 
witte marlijnen plus 32 zeilvis-
sen gevangen en met bijna 100 
dorado’s was er op de diverse 
boten genoeg te doen. De do-
rado’s zijn in dit gebied over het 
algemeen van een behoorlijk for-
maat en met een gemiddeld ge-
wicht van meer dan 10 kg heb je 
aan deze vissen je handen meer 
dan  vol. In Yucatan wordt vrij-

wel uitsluitend met 25 tot 30 lb 
materiaal gevist, zodat je zowel 
aan de marlijn, zeilvis, dorado  
en andere vissoorten als wahoo, 
barracuda een prima sport be-
leeft. Daarnaast hanteert men in 
Yucatan een strikt releasebeleid; 
alle zwaarddragende vissen als 
marlijn en zeilvis worden terug-
gezet. Na twee dagen stond het 
team The Indians van teamcap-
tain Dennis Blok fi er aan kop 
gevolgd door Los Amigos en de 
Happy Hookers.

ACTIE!

Dag drie werd een recorddag 
met 15 witte en 1 blauwe mar-
lijn, 6 zeilvissen en meer dan 70 
dorado’s, waarvan een paar van 
20 kg alsmede een grote wahoo 
van 20 kg. The Indians lagen 
nog steeds op kop, op de voet 
gevolgd door Fishermen Friends 
en de Happy Hookers. Het pun-
tenverschil tussen plaats één en 
drie was minimaal. Tot en met 
plaats vijf waren er maar twee 

vissen nodig om de leiding in het 
klassement over te nemen,  zo 
dicht lag de kopgroep bij elkaar. 
Het bleef daarmee spannend tot 
de laatste dag.
De volgende dagen liep de 
vangst iets terug. Door een 
draaiende wind was het water 
‘groen’ geworden. Marlijnen en 
zeilvissen laten het dan vaak af-
weten en verhuizen naar dieper 
water of erg ver uit de kust waar 
ze dan weer moeilijk te vinden 
of te vangen zijn. Desondanks 
waren de laatste dagen nog 
goed voor 14 witte marlijnen,  
11 zeilvissen en meer dan 80 
dorado’s. 
Al met al zijn er door twaalf 
teams in vijf dagen 3 blauwe en 
42 witte marlijnen gevangen! Tel 
daar nog eens bijna 50 zeilvis-
sen en 250 dorado’s bij op, plus 
nog een stuk of 50 andere vis-
sen als wahoo, barracuda en to-
nijn en je kunt uitrekenen dat het 
aan boord niet aan actie heeft 
ontbroken!  

INDIANS KAMPIOEN

De einduitslag wordt gevormd 
door van het resultaat van vijf 
visdagen de slechtste dag af 
te trekken.  Bij vijf goede dagen 

dan raak je door dit systeem re-
latief veel punten kwijt zoals in 
dit geval voor The Indians die 
nota bene voor de eerste keer 
een big gamereis maakten. Maar 
uiteindelijk werden zij de terech-
te winnaars van dit Nederlands 
kampioenschap. Teamcaptain 
Dennis Blok, gefl ankeerd door 
zijn teamleden Marcel Sterren-
burg en Peter Hofl and, kon uit 
handen van Tom Waasdorp, 
teamcaptain van de Gigan-
ten, de regerende Nederlandse 
kampioenen, de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Vanaf dag 
twee tot aan het eind hebben 
The Indians de koppositie niet 
afgegeven al hebben Fishermen 
Friends van teamcaptain Ton 
van Elswijk hen vanaf dag drie 
vlak op de hielen gezeten. Der-
de werd team Lightning Strike 
van teamcaptain Hans Vermeij. 
De prijzen voor de individuele 
vissen gingen naar:
Ton van Elswijk, zwaarste blau-
we marlijn:  80 kg, die hiermee 
een prachtige plotter van Sei-
wa verdiende. Bert Moleman, 
zwaarste witte marlijn: 48 kg.  
Zowel Gerard Maijenberg als 
Peter Driessen wisten een zeilvis 
van 40 kilo te landen. De hierbij 
behorende extra prijs, een Oku-
ma reel, beschikbaar gesteld 
door hengelsportcentrum Wout 
van Leeuwen ging na loting naar 
Peter Driessen. 
Dik Pampiermole, Emiel Bakker 

en Dirk van der Haven eindigden 
in de categorie zwaarste ‘niet 
billfi sh’ gelijk met respectievelijk 
een wahoo en twee  dorado’s 
van 20 kilo. De extra prijs in 
deze categorie, een ABU Revo 
Toro reel, beschikbaar gesteld 
door Pure Fishing, ging na loting 
naar Dirk van der Haven. 
Verder waren er nog een zwaar-
ste king mackerel, tonijn en 
barracuda, gevangen door res-
pectievelijk Theo van den Heili-
genberg, Peter Driessen en on-
dergetekende. 
Alle vangers van de zwaarste 
vissen ontvangen later in het 

jaar bij de offi ciële prijsuitreiking 
in Nederland van Pure Fishing 
een boothengel plus een Penn 
Sargus molen. De extra team-
prijzen waren ook zeker de 
moeite waard. Bij de eerste 
plaats hoorde een reischeque 
van € 800,00 geschonken door 
OAD. Bij de tweede plaats een 
lange dag vissen, beschikbaar 
gesteld door Capt. Ricks sport-
fi shing centre, en bij de derde 
plaats een waardebon van
€ 400,00 geschonken door 
 Raven Fishing & Outdoor. 
Evenals andere jaren is er voor 
dit toernooi een speciaal shirt 

gemaakt met een opslag op 
de inkoopprijs welke ten goe-
de komt aan de stichting The 
Fishing Dutchmen. Deze actie 
heeft € 500,00 opgebracht, 
waardoor weer wensen van 
zieke kinderen kunnen worden 
vervuld.
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Top drie
Eerste plaats met 15.128 punten:
The Indians
Dennis Blok (capt)
Marcel Sterrenburg
Peter Hofl and

Tweede plaats 14.430 punten:
Fishermen Friends
Ton van Elswijk (capt)
Peter Koeleman
Jan Hoogstraten
Leo Zonneveld

Derde plaats: 13.705 punten:
Lightning Strike
Hans Vermeij (capt)
Gerard Maijenburg
Jos Lavooij

info
De volgende editie van de Yuca-
tan Tight Lines Cup staat op de 
rol voor mei 2010. Meer informa-
tie of inschrijven via: Tight Lines 
Visreizen, Fazant 131, 2986 CM 
Ridderkerk. Tel: 0180-434788 
e-mail: info@tightlines.nl e web-
site: www.tightlines.nl.

The Indians Nederlands
kampioen big gamevissen!

Jos Lavooij

Vrijwel elk  meerdaags toernooi 
kent een topdag, een  minder 
goede dag en een aantal 
 gemiddelde dagen.

De big gamevloot.
Prachtig doradokleurenspel.

Op weg naar rijke visgronden.

Er werden maar liefst 50 zeilvissen gevangen.

The Indians
Fisherman Friends Lightning Strike

Tijdens deze 
cup ontbrak het 
niet aan actie.


