
“FISKEN GÅR AMOK I
EN ACCELERERENDE
SERIE AF HOP OG
SALTOER...”
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Når byttefisk som denne bonito springer panisk for livet, er
det tegn på jagende storfisk under de blå bølger – i dette 
tilfælde white marlin.
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PUERTO AVENTURAS er blot ti mi-
nutters sejlads tilbage i fortiden.
Nærmest i trance betragter jeg de
smukke flyvefisk, der med ele-
gante glid svæver gennem luften
for at lande i bølgerne ti-tyve me-
ter længere fremme. Bag båden
følger en flok delfiner nysgerrigt
efter båden, og højt oppe i luften
hænger en fregatfugl ud i håbet
om et hurtigt måltid. Livet er fedt,
og forventningerne til fiskeriet er
helt i top. Hvad mere kan man øn-
ske sig?

PLUDSELIG – uden nogen som helst
forvarsel, pisker linen af et af de re-
lativt lette hjul, som er monteret på
flybridgen. Lynhurtigt får jeg rakt
stangen ned til cockpittet, og se-
kunder efter har jeg stangen i
hånden. Fisken har allerede taget
mindst halvtreds meter line. Den
bliver bare ved og ved med at
hoppe og danse på halen, mens
mere og mere line forsvinder fra
hjulets spole. 
Men lige så hurtigt som det

hele er startet – lige så hurtigt bli-
ver linen slap igen. Krogen er fal-
det ud, og da jeg endelig får taklet
ind, er den fuldstændig massakre-
ret. Årsagen er svær at vide.
Måske har den fået fat på siden af
hovedet, så det skæve træk har gi-

vet mulighed for et helt afsindigt
træk i krogen. – Marlin blanco
amigo, griner kaptajnen oppe fra
flybridgen. – No problem, there
are many more out there!

SE DET er en melding, der kan
pumpe modet op hos selv den
mest slagne mand. Jeg har altid
drømt om at fange en white mar-
lin – og nu brillierer jeg med at
miste den i mit første for-
søg…Men når håbet er lysegrønt,
er der ingen grund til at hænge
med hovedet. Min fiskekarriere
har budt på masser af eksotiske
fisk, og de fleste bill-fish er efter-
hånden med på listen over »been
there, done that« – men en wihte
marlin har jeg stadig til gode. 
Der er flere steder i verden,

man har mulighed for at komme i
kontakt med den eftertragtede fisk
– fx La Guaira Bank ved Venezu-
ela og De Canariske Øer. Men vi
er et helt andet sted – nemlig ved
Yucatan halvøen, der med sine tu-

sindvis af kvadratkilometer regn-
skov strækker sig ud i Det Caribi-
ske Hav. En af de store fordele
ved netop dette område er, at man
ikke skal sejle særlig langt for at
komme ud til de bedste fiskeplad-
ser. Faktisk skal man kun ganske
kort ud på åbent blue water, før
man kommer til de mest afsindig
hotspots. 
Af same årsag går der ikke lang

tid, før jeg falder til ro igen. Jeg
ved, at jeg nok skal få et par chan-
cer mere. – De er derude, og de
venter bare på min agn, tænker jeg
idet jeg begynder at gøre mentalt
klar til det næste run. Sometimes
you win – sometimes you loose.
Next time i win...

VORES METODE er lige så simpel,

White marlin, skilligalee
eller agulha – kært barn
har mange navne.
Selvom den smukke
marlin art med en
snitvægt på 25-35 kilo
langt fra er i sværvægts -
klassen, så er den med
en topfart på 60 km/t
og en hang til den
vildeste luftakrobatik en
helt eminent sportsfisk.
Følg med Bram Bokkers
til Mexico og oplev den
ultimative light-tackle
gamefish. 

Tekst og foto: Bram Bokkers

Bram’s kammerat Dennis Blok
fremviser stolt sin første white
marlin på omkring 35 kilo. Det
tog tyve minutters actionmættet

fight at lande den iltre fisk.
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som den er effektiv: Seks stænger
med en ballyhoo agnfisk rigget på
et takel kombineret med et
gummi-skirt. 
Grejet på båden er i modsæt-

ning til så mange andre big-game
både kun i 20-30 lbs klassen, hvil-
ket efter min mening er helt per-
fekt til fiskeriet efter white marlin.
Med denne udrustning får disse
smukke, prægtige og bomstærke
fisk alle chancer for at vise, hvor
fantastiske de er som sportsfisk.
At fange en white marlin med let
grej på bluewater er med andre ord
en fiskeoplevelse af højeste
klasse. Og – at man som bifangst
har gode chancer for både dorado,
sailfish og blue marlin, skader
selvfølgelig ikke.

SOLEN BRÆNDER nådesløst, og på
trods af et par mørke pol-briller,
kan det til tider være svært at foku-
sere på agnen i bølgerne. 
Pludselig aner jeg lidt action ved

den venstre ballyhoo, men i den ka-
lejdoskopiske, kontrastrige mosaik
at reflekser og lysglimt er det svært
at udelukke, hvorvidt fantasi og
forventninger spiller mig et puds. –
Så jeg virkelig en finne bag agnen?

marlin får jeg på et splitsekund –
nærmest pr instinkt – flået stangen
ud af holderen og sat lever-
drag’en i strike position.
Et nannosekund efter indser fi-

sken for alvor, at den har fejlbe-
dømt troværdigheden af sit sæd-
vanlige morgenmåltid, og går
fuldstændig fri af vandet, så kas-
kader af vand står til alle sider. Fi-
sken går nu amok i en accelere-
rende serie af hop og saltoer, der
er mindst lige så flot, som den er
imponerende.
Belært af erfaring ved jeg, at

netop denne del af fighten er
yderst kritisk. For hvis ikke den er
ordentligt kroget, er det næsten
lige så sikkert som ammen i kir-
ken, at krogen på et eller andet
tidspunkt vil blive slynget ud af
det hårde næb.

MEN JEG ER HELDIG. Krogen for-
bliver solidt plantet i kæften på
den smukke fisk, der nu begynder
at skifte taktik. I stedet for at flå
line af hjulet, svømmer den nu i en
stor bue og sætter fuld fart direkte
mod båden. 
Febrilsk hjuler jeg ind på hånd-

taget for at holde stram line, men
det er næsten umuligt at følge op
på den top-speedede hurtigsvøm-
mer. Til alt held har kaptajnen set,
hvad der foregår og sætter hurtigt
noget mere fart på båden, så jeg
storsvedende kan følge med – og
få strammet ordentligt op på linen.
Efter et stykke tid bliver der

længere og længere imellem hug-
gene. Langsomt men sikkert får
jeg vundet noget line, så fisken
kommer tættere på båden. Men
netop som jeg tror, at fighten er
ved at være overstået, tager fisken
et hårdt udløb mod stævnen og
dykker ind under båden. 
Situationen er nu forvandlet fra

sejrssikker idyl til stressende kaos.
Men det lykkes dog at holde fisken
fri af kølen ved hurtigt at svinge
stangen over hækken og dyppe
stangspidsen lodret ned i vandet,
mens skipper svinger båden rundt.
Jo – succes ved offshore fiskeri er i
høj grad teamwork!
Til alt held bliver dette enden på

fighten. Efter sit styrtdyk er fisken
helt udtrættet, og kommer stille og
roligt hen til båden. Her kan vi få
fat i næbbet og afkroge fisken, der
kort tid efter med et par solide
spjæt med halen indikerer, at den
er klar til genudsætning. – Vi ses,
tænker jeg, da den fuldstændig
uskadt glider i et med bølgerne og
forsvinder i det dybblå hav. 

Kaptajnen reagerer ikke, så jeg be-
gynder straks at tvivle.
Men – sekundet efter er al tvivl

fordampet i tropesolen. Med en
høj hvæsende lyd pisker linen
pludselig af det ene hjul, og inden
jeg når at blinke med øjnene, er

Den suverænt bedste agn til white
marlin er en frisk ballyhoo agnet

på en str. 8/0 krog med en stor
gummisprutte i skrigende farver

foran.

Udsigten fra vores firestjernede
hotel Catalonia Rivera Maya, der
er helt perfekt, hvis man vil have

familien med.

Fast fisk og det helt store
smil…White marlin er på trods af
sine beskedne størrelse en formi-

dabel fighter på det lette grej.

WHITE MARLIN

Har du fået lyst til selv at opleve en
white marlin på stram line, så kon-
takt Bert Goeree fra Tight Lines
Visreizen på telefon 0031 180
434788, info@tightlines.nl eller
check ind på www.tightlines.nl.
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WHITE MARLIN

der igen forsvundet mindst halv -
treds meter line af hjulet. Hurti-
gere end jeg kan nå at råbe white


