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big game

Skilligalee, wit marlyn, agulha, 

enkele benamingen die wereld-

wijd door sportvissers worden 

gebruikt voor de witte marlijn. 

Kajikia albida, zoals de Latijnse naam 

luidt, is met een gemiddeld gewicht 

van 25 tot 35 kg en een maximaal 

gewicht van rond de 85 kg een van 

de kleinste van de diverse felbegeer-

de billfish soorten. Daartoe worden 

de reusachtige zwaardvis (broadbill) 

en de blauwe, zwarte en gestreepte 

marlijn gerekend, maar ook de 

eveneens bescheiden twee speervis-

soorten en de zeilvis. Juist de witte 

marlijn wordt echter beschouwd als 

een sportvis van jewelste, vanwege 

het extreme acrobatische vermogen 

waarbij de vis meters uit het water 

komt, gekoppeld aan een snelheid 

van al gauw zo’n 60km/per uur. Voilà: 

alle ingrediënten voor een ideale 

light tackle sportvis. 

Witte marlijn komt op verschillende 

locaties op het westelijk halfrond vrij 

algemeen voor, maar nergens echt 

veelvuldig. Dit omgeeft deze soort 

tevens met de nodige geheimzinnig-

heid.

Tijd dus voor een nadere kennisma-

king met deze intrigerende sportvis.

No problem, there
are maNy more...
Nog geen 10 minuten ben ik de 

haven uit van Puerto Aventuras in 

Yucatan Mexico. M’n blikken volgen 

de vliegende vissen, die soms zweef-

vluchten van vele meters maken. Ik 

geniet van enkele dolfijnen die even 

met de boot mee zwemmen. Hoog 

boven ons zweeft een fregatvogel 

die blijkbaar ook op zoek is naar 

een maaltje vis. Kortom, het water 

leeft en het gevoel dat er vandaag 

marlin light

wat gaat gebeuren, hangt 

gewoon in de lucht.

Dat blijkt niet ten onrech-

te, want zonder enige 

voorwaarschuwing zet de 

reel van de shotgunhengel die 

boven op de brug bij de kapitein 

uitstaat het op een krijsen. 

Snel wordt de hengel naar 

beneden doorgegeven 

en vervolgens kan ik hem in m’n 

buttrest plaatsen. De vis heeft intus-

sen al tientallen meters van de reel 

gesleurd en haalt alles uit de kast om 

zich van de haak te bevrijden. Ik doe 

m’n uiterste best lijn te winnen en 

daarmee contact met de vis behou-

den. Tevergeefs,want plotseling valt 

alle spanning weg… 

Slechts zelden zag ik een haak zo 

vervormd. Waarschijnlijk zat de vis 

aan de buitenkant gehaakt en waren 

de krachten die er tijdens de vele 

sprongen op werden uitgeoefend te 

groot.

“Marlin blanco, amigo!”, grijnst 

de kapitein vanaf de brug mij toe. 

“No problem, there are many more 

outthere!”

bedreigd, maar
Niet beschermd
In 2001 werd de witte marlijn door 

de National Marine Fisheries Service 

voorgedragen om te worden toege-

voegd aan de lijst van beschermde 

vissoorten. Een en ander was het 

gevolg van de eerder conclusie 

dat de 

Atlan-

tische 

witte 

marlijn 

door 

com-

2	



4	 zeehengelsport	•	juni/juli	2011 	 zeehengelsport	•	juni/juli	2011	 5

big game

merciële visserij op grote schaal 

werd gevangen en gedood. Dit 

gebeurde ik zulke mate dat zelfs het 

voortbestaan van de soort op het 

spel zou staan.

Soms is het maar goed dat derge-

lijke besluitvorming de nodige tijd 

in beslag neemt. Al in 2002 werd 

namelijk besloten dat de soort voor-

alsnog niet aan de lijst toegevoegd 

zou worden, aangezien nieuwe 

cijfers leken aan te tonen dat de situ-

atie minder kritiek was dan eerder 

aangenomen. De status zou eind 

2006 opnieuw worden bekeken. In 

2007 kon worden vastgesteld dat de 

neergang van soort zich al gestabili-

seerd had en inmiddels kunnen we 

vaststellen dat de soort niet meer in 

de gevarenzone zit. Voor de sportvis-

serij waarschijnlijk maar goed ook, 

want de gevolgen die dergelijke 

beschermende maatregelen met zich 

meedragen, zouden zeker ook de 

nodige nadelige beperkingen voor 

de sportvisserij op andere billfish-

soorten en andere off-shore visserij 

met zich meebrengen.

Vast staat in ieder geval wel dat het 

merendeel van de witte marlijnvang-

sten worden gedaan als bijvangsten 

door longline tonijnvissers in Zuid-

Amerika en dan in het bijzonder voor 

de kust van Brazilië.

leefwijze & 
verspreidiNg
De maximum lengte van de witte 

marlijn is zo rond de 280 cm en het 

all-tackle record van de IGFA (Inter-

national Game Fish Association) 

staat op 82,5 kg. De maximum leef-

tijd van deze vissoort wordt geschat 

op 25-30 jaar.

De soort vertoont grote gelijkenissen 

met de blauwe marlijn en volwassen 

witte marlijnen worden in veel geval-

len dan ook versleten voor jonge 

blauwe marlijnen. In geval van twijfel 

bieden de vinnen uitkomst; bij de 

witte marlijn zijn borstvinnen, aarsvin 

en rugvin afgerond. Bij de blauwe 

marlijn zijn deze altijd gepunt. Het 

lichaam is donkerblauw tot choco-

ladebruin en zilverachtig wit aan de 

zijden en buik. De rugvin is donker-

blauw met vele zwarte vlekken.

Grofweg komt de witte marlijn 

voor in de Atlantische Oceaan van 

Zuid-Portugal tot Gabon. Voor de 

meeste kans op succes kun je echter 

het beste in het vliegtuig stappen, in 

de richting van bekende stekken als 

de Outer Banks bij North Carolina, 

Puerto Aventuras op het Yucatan 

schiereiland of Venezuela (Guaira 

Bank). Dichterbij voor ons zijn met 

name de kust voor Marokko en de 

wateren rond de Canarische Eilan-

den interessant.

Hoewel de soort diverse keren 

werd waargenomen in de Middel-

landse zee, kunnen we deze vissen 

beschouwen als dwaalgasten. Het 

verspreidingsgebied wordt mede 

bepaald door de temperatuur 

van het zeewater, vandaar dat de 

verspreiding van jaar tot jaar nog 

wel eens varieert. Zo komt de soort 

in warme zomers in forse aantal-

len voor aan de Portugese zuidkust, 

terwijl ze er het jaar er op in geen 

velden of wegen te bekennen lijken. 

Een minimum temperatuur van 22C 

lijkt echter wel noodzakelijk.

Witte marlijnen hebben duidelijk 

voorkeur voor het diepere water 

vanaf 100 meter en laten zich graag 

meevoeren met zeestromingen. Ze 

houden zich op nabij de wierlijn en 

op plekken met onderwaterstructuur 

zoals als canyons and drop off’s. 

Witte marlijn zwemt niet als zeilvis 

en gestreepte marlijn in scholen, 

maar wordt in de regel solitair of 

met z’n tweeën waargenomen. 

Wanneer ze aan het oppervlakte 

zwemmen, kun je het typische ’tai-

ling’ waarnemen, waarbij de rugvin 

en soms ook de bovenkant van de 

bovenste staartlob boven het water-

oppervlak uitsteken.

vistechNiekeN
Interessant voor sportvissers is te 

weten dat de uitkomsten van een 

onderzoek uitgevoerd door het 

Virginia Institute of Marine Science 

aantonen dat ook in het geval van de 

witte marlijn het gebruik van circle 

hooks leidt tot de minste sterfte na 

het terugzetten. De mortaliteit na 

Catch & Release was uiteindelijk niet 

groter dan zo’n 2%.

Alle reden dus om vooral van derge-

lijke cirkel haken gebruik te maken.

Ervaren vissers kunnen volstaan 

met 20-30lb materiaal, voor minder 

ervaren vissers lijkt 50lb in de eerste 

instantie een betere optie.

Waar witte marlijn voorkomt, blijft 

ook altijd de kans op grotere vis, 

zoals blauwe marlijn aanwezig

Witte marlijn heeft een uitgesproken 

voorkeur voor een aasvis in de vorm 

van een ballyhoo van sigaarlengte.

Het zogenoemde ‘Bait and switch’ 

is daarbij een succesvolle methode. 

Hierbij worden enkele haakloze 

teasers gebruikt om de witte marlijn 

tot kort bij de boot te lokken en staat 

een al met aasvis geprepareerde 

hengel stand-by voor het geval een 

marlijn interesse toont in een van de 

haakloze lures. De op dat moment 

gepresenteerde aasvis wordt dan 

vaak direct genomen.
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