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Oman, Land van 1001 nacht en even zoveel vissen! 
 
In het zuidwesten van het sultanaat Oman ligt de stad Salalah van waaruit we in samenwerking met 
onze lokale partner deze schitterende bestemming aanbieden. Deze locatie is een parel qua 
omgeving, verblijf, gastvrije mensen en vissoorten! Hier kan je terecht voor een grote schat aan 
soorten zoals Giant Trevally (GT), grouper, pijlstaartrog, mahi mahi, bonito, zeilvis, king mackerel, 
jacks, barracudas, geelvin tonijn, blauwvin trevally, golden trevally, amberjacks en nog veel meer. 
Gedurende het seizoen van september tm april wachten hier schitterende uitdagingen voor de 
avontuurlijke visser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het sultanaat van Oman is gelegen in het zuidoostelijke deel van het Arabische schiereiland. 
Begrensd door de verenigde Arabische Emiraten in het noordwesten, Saoedi Arabië ten westen en 
Jemen in het zuid westen en door de Arabische zee in het oosten en zuiden. Het land zelf bestaat 
hoofdzakelijk uit woestijn maar in het noorden en zuiden bevinden zich verschillende bergketens 
welke onderbroken worden door valleien en wadi’s waar ook de meeste steden te vinden zijn. Dit 
zijn bijvoorbeeld Muscat in het noorden en Salalah in het zuiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oman bezit een hoeveelheid aan schitterende landschappen die zo uit het filmdecor van de 
Arabische nachten zijn geplukt. Hoge bergen, woestijnen met uitzicht over de Arabische zee, 1300 
kilometer kustlijn met lagunes. Daarbij biedt Salalah en omgeving je een ruige en pure natuur. De 
schoonheid van de kustlijn en het gunstige klimaat zorgen voor een groene omgeving met palmen 
en typische frankinsence of ook wel wierookboom. Gedurende de moessonperiode worden zelfs de 
bergen groen en ontstaan er op de flanken watervallen en beken. In het droge seizoen kleurt het 
landschap mooi tussen het oranje van het strand en het diepe en azuurblauwe van de zee. Al deze 
ingrediënten geven deze regio rondom Salalah de unieke charme en maken het tot een ware 
belevenis. Hier kan je nog plaatsnemen op een verlaten strand en alleen zijn met je vismakkers en 
je hengel en het opnemen tegen grote onbekende vissen! 
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Verblijf 

Om hier te verblijven is er een luxe en comfortabele lodge 
 
Je wordt opgehaald op de luchthaven van Salalah en met de 4 x 4 terreinwagen in een 2,5 uur 
durende rit naar de lodge in Hasik gebracht. Hier zijn er drie slaapkamers met elk 2 king size 
eenpersoonsbedden beschikbaar. De kamers beschikken over airconditioning en alle bedlinnen en 
handdoeken zijn inbegrepen. Verder is er een grote woonkamer met airco en buiten is er een 
eetruimte waar dagelijks het ontbijt en diner wordt geserveerd. Hiervoor worden dagverse producten 
gebruikt en wordt rekening gehouden met westerse smaakpapillen. Iedere kamer heeft een eigen 
verzorgde douche met toilet en het gaat je aan niets tekort komen op deze locatie (behalve slaap 
). Het is ook mogelijk om ter plaatse contact te maken via 3G en 4G netwerk. Dit kan de lokale 
begeleiding voor je verzorgen. 
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Het is ook mogelijk om ‘s nachts buiten te kamperen op locatie of op een onbewoond eiland. Voor 
de gasten die 7 nachten of langer blijven is dit een kosteloze optie om 1 nacht mee te maken. Dat 
kan zowel voor de kant als bootvisserij. Een goede reden om dit te doen is dat de grotere 
exemplaren vaak ’s nachts tussen middernacht en 4 uur ’s ochtends onder de kust komen om te 
foerageren. Zodoende ben je op het juiste moment op de juiste plek. Voor het kamperen zijn alle 
materialen ter plaatse aanwezig en hoef je zelf niets mee te nemen. Wel is het van belang om het 
op voorhand af te spreken zodat eventuele voorbereidingen getroffen kunnen worden aangezien er 
dan ook ter plaatse eten verzorgd moet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let Op: Tijdens je verblijf in Oman is er GEEN alcohol beschikbaar. Je kan het echter bij de 
tussenlanding in Qatar op de luchthaven wel kopen. Het gebruik ervan op je verblijfslocatie wordt 
toegestaan maar dronkenschap wordt niet getolereerd. Ga hier dus wijs en respectvol mee om. 
 
Visserij 
 
Je kan hier kiezen uit twee soorten visserij:  
- Kunstaas vissen (jiggen & popperen) vanuit de boot rond de eilanden van Hallaniyat, 
- Kust- en kantvissen in een straal van 70 km rondom Hasik  
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Bootvissen rondom de Al Hallaniyat eilanden 
 
De vijf eilanden die gezamenlijk bekend staan als de Al Hallaniyat eilanden vormen een archipel op 
ongeveer 20 kilometer uit de kust van Hasik. Hier wonen enkele lokale vissers en de eilandengroep 
staat bekend om zijn rijke onderwater flora en fauna. Het grootste eiland Al Hallaniyat is een 
beschermd gebied voor veel soorten als dolfijnen, walvissen en schildpadden maar ook voor veel 
vogelsoorten. Dit natuurreservaat maakt indruk door de schitterende (nachtelijke) landschappen en 
de hoge kliffen die tot wel 600 meter hoog zijn. Het eiland zelf is 15 kilometer lang en 8 kilometer 
breed. 
 
Bij deze visserij duurt een visdag tussen 9 en 10 uur. Het vertrek is vanuit Hasik en de invulling 
ervan is afhankelijk van de type visserij die je graag wilt uitvoeren. Je kan hier popperen, jiggen, 
trollen en met (levend) aas vissen. Dat kan zowel met medium als met zwaar materiaal en levert in 
alle gevallen mooie resultaten op. Het merendeel van de vissers kiest echter voor het popperen en 
jiggen. 
 
Er zijn op deze locatie twee boten beschikbaar. 

1. Vanaf juli 2018 een 35 voet lange custom made visboot met 2 x 200 PK motoren. De boot 
heeft een ruim visdek waar drie man aan de voorkant prima kunnen vissen en 1 op de 
achterzijde plaats heeft. 

2. Een 31 voet lange visboot die gebruikt wordt voor 3 tot 4 personen en deze boot is ook 
uitgerust met 2 x 200 PK motoren. 
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De boten zijn voorzien van GPS en fishfinder en beschikken over alle benodigde lokale 
vergunningen. De tocht naar het eerste eiland, Al Hasikiyah, neemt 30 minuten in beslag. Verder 
naar het Sawda eiland is nog eens 20 minuten en vanaf daar is het nog 10 minuten naar het Al 
Hallaniyat eiland. De schipper staat voortdurend in contact met andere en lokale vissers zodat je 
direct wordt geïnformeerd als er een school jagende vissen wordt gespot. Door de jarenlange 
ervaring van onze lokale partner heeft hij meer dan 300 waypoints in de GPS staan met hotspots 
om je te ondersteunen de vis van je leven te vangen. 
 
Gedurende de trips is water, koffie, thee, frisdrank en de lunch inbegrepen en dit wordt aan boord of 
in het camp geserveerd. 
 
Kantvissen rondom Hasik 
 
Voor deze visserij wordt geen strak programma ingepland. Daarvoor zijn de vissen te weinig aan 
een plaats gebonden en is het verstandig om de vislocaties te bepalen aan de hand van de laatst 
beschikbare informatie van de lokale vissers. De visserij vindt plaats in een straal van 70 kilometer 
rondom Hasik. Afhankelijk van je keuze voor surfcasten of actieve werpende visserij vanaf de kant 
zijn er verschillende stekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je gids staat 24 uur per dag ter beschikking en doet er alles aan om je de gewenste vis te laten 
vangen. Hierbij is het raadzaam zijn advies op te volgen. Verder zorgt hij ook voor vervoer met de 4 
x 4 terreinwagen, maaltijden, drinken maar ook aas zoals sardines, inktvis, en kleinere vissen. De 
gids staat in contact met de lokale vissers en zodra er een bijvoorbeeld een school bluefish gezien 
is langs de kust, weet hij dat op korte termijn. De gids spreekt gemiddeld Engels en je zult verbaasd 
zijn over de gastvrijheid, vriendelijkheid en servicegerichtheid van de Omaanse mensen. 
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Materiaal 
 
Kantvissen 
 
Deze visserij wordt praktisch het hele jaar door uitgevoerd en vraagt zeer sterk materiaal. De 
gemiddelde strandhengel met 200 gram werpgewicht gaat niet voldoende zijn. We maken hier 
gebruik van strandhengels met een werpgewicht van 600 – 800 gram. Niet per se om ook het 
werpgewicht te gebruiken maar meer de robuustheid van de hengel om grote roggen, haaien of 
ander ‘gespuis’ goed aan wal te kunnen krijgen. Er zijn al formaten van 100 kilo plus gevangen. 
Daarbij gebruiken we 100 tot 130 lbs dyneema op een Daiwa Saltiga, Shimano Stella of Quantum 
Cabo vanaf 6000 + met een dikke mono (1,2 mm +) of stalen onderlijn en een long shank haak 
maatje 8 tot 10/0. De onderlijn moet minimaal 1 meter lang zijn. Aas voor deze visserij (inktvis en 
sardines) wordt verzorgd door de lokale gidsen. 
 
Als je met levend aas wilt gaan vissen is de geadviseerde lengte van de hengel 2.2 tot 2.4 meter 
met een kracht van 50 lbs. Ook hier een dyneema lijn van 100 lbs en een molen van de betere 
categorie vanaf 6000 +. De onderlijnen vanaf 1 mm en long shank haken van 3 tm 10/0 
 
Zorg voor voldoende onderlijnen aangezien je na de vangst van 1 vis deze vaak moet vervangen. 
 

  
 
 
Voor de lichtere kunstaas visserij gebruiken we een 2.2 tm 2.4 meter lange werphengel van 30 lbs 
met een 70 lbs dyneema lijn en een 5000 molen. Het kunstaas zelf varieert van 30 tm 50 gram om 
de juiste afstanden te kunnen overbruggen. De onderlijnen zijn 80/100 +. 
 
Voor de zwaardere kunstaasvisserij is een zelfde lengte qua hengel maar dan van 50 lbs met 100 
lbs dyneema en een 8000 molen. Hierbij gebruiken we 50 gram + kunstaas. Daarbij zijn zowel 
drijvende als zinkende stickbaits van belang en een onderlijn van 1 mm +. 
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Bootvisssen 
 
Voor de zwaardere visserij is hetzelfde hengeltype nodig als voor de zwaardere visserij vanaf de 
kust. Dat is een een 2.2 tm 2.4 meter lange werphengel van  50 lbs met 100 lbs dyneema en een 
8000 molen of groter. Hierbij gebruiken we 50 gram + kunstaas. Je moet poppers tot 200 gram 
hiermee kunnen werpen. Daarbij zijn ook hier de grotere drijvende als zinkende stickbaits van 
belang en een onderlijn van 130 lbs+. 
 
 
Voor het jiggen is een korte jighengel van 1.6 tot 1.9 meter lengte prima. Het werpgewicht ligt tussen 
80 en 600 gram maar aangezien je speedjigs gebruikt van 150 tot 400 gram mag het best aan de 
zware kant zijn. De haken zijn van 6/0 tot 11/0. Je zou maar zo’n amberjack van 50 kilo 
tegenkomen…. Het geheel wordt afgemaakt met een sterke zeemolen. Minimaal maatje 8000 of 
meer met een grote inhaalsnelheid en een dyneema van 100 lbs +.  
 
Deze setup kan je ook prima gebruiken voor het vissen met live bait. Daarvoor worden hoofdzakelijk 
bonito’s gebruikt. Daarnaast wordt hier ook sporadisch gerbuik gemaakt van grote shads. Veelal 
eenmalig omdat na 1 strike ze vaak in stukken getrokken zijn, maar ze werken wel. 
 
Voor de liefhebber van het trollen is het ook zeker een aanrader om een paar mooie grote pluggen 
mee te nemen. 
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Soorten 
 
Er zijn bijzonder veel soorten vis die in de wateren van Oman gevangen kunnen worden. Het is dan 
ook niet mogelijk om een volledige lijst op te stellen. Hieronder tref je een overzicht van de meest 
voorkomende en belangrijkste soorten. 
 
Barracuda: wordt gevangen tijdens het droge seizoen op specifieke locaties 
 
GT: worden gedurende het meest gevangen in de perioden oktober/november en maart/april    
 

   
 
Zeilvis: beste periode is van december tm februari 
 
Grouper: (gevlekte reuzentandbaars) wordt gedurende het gehele droge seizoen gevangen en komt 
in geconcentreerde aantallen voor. 
 
Gitaar- en pijlstaartrog: gedurende het gehele droge seizoen. 
 
Amberjack: gedurende het hele droge seizoen te vangen 
met een piek in september tm oktober  
 
Bluefish: gedurende het gehele droge seizoen met soms 
een piek in januari en februari.  
 
Wahoo en Spanish Mackerel: bevinden zich gedurende het 
gehele jaar onder de kust waar ze ook vanaf gevangen 
worden. 
 
Geelvin en langvin tonijn: vanaf september tm mei 
gedurende het droge seizoen 
 
En natuurlijk zijn er nog vele andere soorten als queenfish, 
permit, dorado, zeebrasem, andere tonijnsoorten als 
albacore, bonito en grootoog, wolfsharing, marlijn etc.   
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Seizoen en klimaat 
 
Oman is verdeeld in twee klimaatzones. Het noorden is veelal heet en droog terwijl het zuiden en 
ook de regio van Salalah en meer tropische invloed kennen. Het weer is daarbij het gehele jaar door 
boven de 25 graden en zijn de nachten mild. 
 
Het klimaat is verdeeld in twee seizoenen. De eerste is de zomer welke wordt gekenmerkt door 
moesson regens in de periode van juni tm medio september. Aan de kust valt de regen meestal 
mee maar wordt de zee wel wat onstuimiger. En dan hebben we nog de winter periode van medio 
september tm april. Daarbij is het droog en dat is de beste periode om hier te komen vissen. De 
temperatuur ligt dan rond de 28 tot 30 graden. 
 

Salalah 
 

Gem max temp 
(°C) 

Gem min       
temp (°C) 

gem #l uren zon 
per dag 

Gem  # dagen 
neerslag/ maand 

Gem water 
temp (°C) 

januari 27 16 9 1 25 

februari 27 18 9 1 25 

maart 30 20 10 2 26 

april 32 23 10 3 28 

mei 33 25 11 2 27 

juni 33 26 11 9 29 

juli 30 24 10 7 28 

augustus 29 23 9 2 27 

september 30 23 9 1 27 

oktober 31 21 10 1 28 

november 30 19 10 1 27 

december 28 18 10 1 26 

 
Overig Materiaal 
 
Breng goede en stevige water / wandelschoenen om je comfortabel over de rotsen te kunnen 
bewegen met daarnaast t-shirts met lange mouwen, zonnebrand en een hoed / viscap. Vergeet ook 
niet de vishandschoenen wat bij het binnenhalen van grote vissen erg handig is en bescherming 
biedt. Verder lichte zomerkleding, een fleece jack, een poncho of winddicht jack. Deet is een 
handige aanvulling tegen muggen en andere insecten. Een hoofdlamp voor het nachtvissen (met 
extra batterijen) en een tang/vismes is ook altijd handig. 
 
Het is verboden om pornografisch materiaal bij je te hebben en ook het publiekelijk gebruiken van 
alcohol en dronkenschap is (serieus) strafbaar in Oman. 
  
Om Oman in te kunnen heb je een paspoort nodig dat bij vertrek nog 6 maanden geldig is. Voordat 
je naar Oman gaat dien je een visum aan te vragen op https://evisa.rop.gov.om/. Dit moet van 
tevoren en kan NIET ter plaatse. De kosten hiervoor bedragen 20 Oman Rial wat neerkomt op 45 
euro.  
 
Een adapter is handig aangezien in Oman de Engelse stekkers gebruikt worden. Neem dan naast 
de adapter ook een stekkerblok mee zodat je meerdere apparaten tegelijkertijd kan opladen. Een 
reis- en een annuleringsverzekering is voor dit soorten landen eigenlijk wel een must. 

http://www.visreis.nl/
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Reis & Prijs 
 
In het basispakket verblijf je 8 nachten in de lodge op basis van een gedeelde tweepersoonskamer 
met eenpersoonsbedden inclusief ontbijt, lunch, diner en water / frisdrank. Retourtransfer van en 
naar de luchthaven, 6 dagen vissen, 4 x 4 met brandstof bij kustvissen, boot met brandstof bij 
bootvissen, aas (sardines, octopus etc) 
 
# personen   Kustvissen   Bootvissen 
        1              3300           6000  
        2              2300           3300 
        3              1800           2650 
        4              1700           2250 
 
Prijzen in Euro’s per persoon exclusief vlucht, visum, inentingen en fooi. Je vliegt van Amsterdam of 
Brussel naar Dubai of Doha waar je de vervolgvlucht naar Salalah neemt. Dit kan met verschillende 
maatschappijen en dit stemmen we samen met de gasten af wat voor jullie de beste en of 
voordeligste mogelijkheid is. De prijzen variëren van 600 tot 800 euro per persoon. Vanzelfsprekend 
kunnen we ook gecombineerde pakketten van kust- en bootvissen samenstellen al naar gelang de 
eigen wensen. Er moeten in een combinatiereis minimaal 3 dagen bootvissen worden opgenomen. 
 
Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze  groepsreis of wil je een offerte, neem dan 
contact op met: 
 
Visreis.nl 
Joris Nieuwenhoff 
’s Gravensloot 39 
3471 BP Kamerik 
E-mail  : info@visreis.nl 
Mob  : 0628 – 30 83 45 
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