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Mexicaans Big Game spektakel  
 
Locatie 
De kruising van de zee van Cortez en de Pacifische oceaan. Een 
gebied dat uitermate rijk is aan flora en fauna. Hier kom je behalve veel 
zeezoogdieren ook veel vissoorten tegen. Langs deze kuststreek vind 
er een continue vismigratie plaats. Doordat deze locatie aan de 
binnenzijde van het schiereiland ligt is er praktisch geen visdag die 
verloren gaat door eventuele wind of hoge golven. Verder begint de 
drop off op ongeveer 500 meter uit de kust waardoor je al heel snel 
kunt beginnen met trawlen en ook de grote vissen snel binnen 
handbereik zijn. De zee van Cortez is een beschermd natuurgebied 
waar commerciële trawlers / longliners verboden zijn. De visstand is 
hier goed en wordt met behulp van catch & release ook ins tand 
gehouden.  
 
Het hotel waar je verblijft is anders dan de andere hotels in deze regio. 
Het is niet zo groot en toeristisch als de meesten hier en biedt daarmee een mooi contrast ten 
opzicht van het massatoerisme in omliggende grote steden als Cabo san Lucas of La Paz. Met een 
30 tal kamers ligt het afgesloten van de drukte en direct aan zee. Het dagelijkse ontbijt en diner kan 
buiten worden genoten op het terras met uitzicht op de oceaan. Dit is echt een prachtige locatie 
waar het je aan niets zal ontbreken.  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Alle kamers zijn voorzien van airconditioning en zijn ruim van opzet. Verder is er aan het eigen 
zwembad een gezellige sportsbar ingericht waar na het vissen de verhalen verteld worden over de 
aantallen en de lengtes van de vissen die wel en net niet gevangen zijn. En dat alles onder het 
genot van bijvoorbeeld een ijskoude Corona is een prettige combinatie. Het personeel is bijzonder 
vriendelijk en zal er alles aan doen om jouw verblijf optimaal te laten verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocht je naast het vissen ook interesse hebben om te gaan duiken of snorkelen kun je hier perfect 
terecht en zul je versteld staan van de uitbundige onderwater taferelen. Dit is ter plaatse snel en 
gemakkelijk georganiseerd evenals andere extra activiteiten. 
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Vissen 
 
Op deze locatie is naast de natuur ook de visserij erg goed. Het mooie van deze locatie is dat er 
verschillende mogelijkheden zijn om hier te gaan vissen. Dus je hoeft niet iedere dag standaard te 
gaan trawlen.  
 

Trollen: 
 

Vanaf de panga’s en cruisers wordt er gevist met lures en 
natuurlijk aas. Het aas komt in twee soorten en is afhankelijk 
van de visserij die je gaat doen die dag. Ten eerste zijn er 
de sardinas. Dit zijn kleine visjes van 7 a 10 centimeter die 
gebruikt worden voor het vissen op dorado, roosterfish, 
needlefish etc.  
De tweede soort is een makreelsoort die rond de 20 a 30 
centimeter groot is en wordt gebruikt voor sailfish, tonijn en 
de marlijnsoorten. De vis wordt veelal geprepareerd op een 
grote haak en als er een jagende / springende vis gespot is 
wordt het aas langzaam achter de boot gesleept. 
 
Al het aas wordt ’s ochtends voor vertrek gekocht bij de lokale vissers die dit aanbieden voor een 
bedrag van 25 US dollar. Zorg dat je deze bedragen cash aan boord hebt om deze aasvissen te 
kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bodem vissen / jiggen: 
 
Naast het trawlen is het ook mogelijk om zelf actief te vissen en 
de handen uit de mouwen te steken. Je kunt op verschillende 
dieptes jiggen of aas aanbieden of ook met poppers vissen 
waarbij groupers, roosterfish, wahoo, tonijn, scierra’s, amberjacks, 
bonito’s, needlefish, permits, jack crevelles etc tot de 
mogelijkheden behoren. Als je dit soort vissen met je eigen 10 tot 
20 lbs materiaal vangt is het een feest om dit soort vissen aan te 
haak te krijgen en te landen.  
 
Naarmate je dieper gaat vissen en met groter aas, adviseren we 
ook om zwaarder materiaal te gebruiken. De amberjacks zoals op 
de foto hier naast vergen dan het uiterste van je materiaal en van 
jou! 
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 Strand vissen: 
 
Vanaf het strand vissen is het ook een zeer kleine moeite om jezelf bezig te houden en veel soorten 
vis te vangen. Direct voor het hotel ligt bijvoorbeeld al een rotsformatie waar rondom veel activiteit 
is. Met een spinner, lepel, popper, jerkbait, wobler, streamer of natuurlijk aas ga je hier zeker vis 
vangen.  
 
Tijdens onze trip hebben we een man gesproken die de hele dag van de huispier had gevliegvist. 
Wij vertrokken rond 7 uur ’s ochtends en we kwamen rond 16 uur terug. Hij stond nog steeds op de 
pier te vliegvissen maar was al wel 330 vissen verder! Dit waren vanzelfsprekend niet de hele grote 
formaten vissen maar met een lichte hengel kun je hier dus heel veel plezier beleven. Een ander 
goed alternatief is om bij zonsopkomst of –ondergang een strandwandeling te maken met je spin- of 
vliegenhengel. Je komt gegarandeerd jagende vissen tegen op korte afstand van het strand. En dat 
is niet altijd beperkt tot de kleine formaten. 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajakvissen:  

 
Op deze locatie zijn tevens gespecialiseerde viskajaks aanwezig waarmee de gasten kajakvissen. 
Alleen, onder begeleiding, in een groepje of voor de gevorderden ver op zee op sailfish, marlijn, 
tonijn of grote dorado’s. 
 
De grootte en sterkte van de te vangen vissen is afhankelijk van de kennis en kunde van de 
kajakvisser. Op verzoek is het ook mogelijk om onder begeleiding naar de diepere wateren 
gebracht te worden met de boot waarna de vangst van grotere exemplaren mogelijk is. Je moet niet 
raar staan (of zitten) te kijken als een zeilvis van 100 tot 150 lbs. zich vergrijpt aan jouw aas en je 
trakteert op een “Mexican sleighride”. 
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Vliegvissen: 

 

Daarnaast is het mogelijk om deze visserij te combineren met (vlieg)vissen vanaf het strand en  
vanuit de panga’s voor het midden- en het diepe water op wahoo, dorado, tonijn, zeilvis, gestreepte 
en blauwe marlijn. Mocht je na een lange dag vissen nog zin hebben om te (vlieg)vissen kun je 
vanaf het strand voor o.a. roosterfish, jacks, needlefish etc. perfect terecht.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Er is een lokale en gespecialiseerde vliegvisgids beschikbaar (tegen meerprijs) die je kan 
assisteren met de keuze van materiaal en aas. Tevens kun je bij hem het juiste materiaal huren als 
je de visserij wilt afwisselen en met een vliegenhengel aan de slag wil. Daarbij kun je kiezen om 
met hem mee langs het strand te gaan in zijn jeep of quad naar de perfecte stekken langs de 
kustlijn. Hij kan echter ook mee op de panga en assisteren bij het vliegvissen op de grotere soorten. 
 
Materiaal 
 
De panga’s zijn van het type walk around, 8,5 meter lang, volledig ingericht op het vissen en bieden 
plaats aan maximaal drie vissers. Met een bimini-top voor de schaduw, een krachtige 4 takt motor 
van 80 tot 150 pk en een gids staat niets je in de weg om in- en offshore je slag te slaan. Deze 
boten zijn geschikt voor maximaal 3 personen. Mocht je willen vliegvissen dan adviseren we om 
met maximaal 2 personen te gaan. 
 
De cruisers zijn voor het grotere en luxere werk en voorzien van een vechtstoel. Ze beginnen bij 28 
voet en ze zijn geschikt tot maximaal 5 personen. Deze boten worden gevaren door een kapitein en 
een deckhand. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boten zijn voorzien van alle benodigde apparatuur als marifoon, GPS en fishfinder. Daarnaast 
zijn er vanzelfsprekend de benodigde outriggers om het aas op de juiste manier aan te kunnen 
bieden.  
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Met beide typen boten kan worden getrawld waarbij het verschil is dat er vanaf de panga met  
minder hengels gevist kan worden. Voordeel is wel dat er bij de panga continue wind is die over de 
boot waait en daarmee verkoeling aanbrengt op warme dagen in tegenstelling tot  de cruisers 
waarbij je achter de stuurhut uit de wind zit. Verder is de visserij vanuit de panga met stand up drills 
en is er geen vechtstoel aan boord. 
 
De boten vertrekken iedere ochtend rond de klok van 07.00 uur van de huiseigen pier waarbij de 
gasten eenvoudig kunnen instappen en ook de proviand direct wordt ingeladen. De terugkeer is 
rond 15 a 16 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle type visserij is het mogelijk om je eigen materiaal mee te nemen. Mocht je daar niet over 
beschikken kun je deze materialen vanzelfsprekend ook ter plaatse huren voor een kleine 
meerprijs. “Terminal Tackle” zoals lures, leaders en haken zijn aan boord.  
 
Indien je er voor kiest om het zelf mee te nemen is een selectie van verschillende soorten het best. 
De medium spinhengel van 30 tot 60 gram, de zeebaarshengel van 50 tot 120 gram, een korte 
boothengel van 10 tot 20 lbs en de boothengel van 30 tot 50 lbs voor het trawlen. Bij het trawlen 
wordt veelal mono lijn gebruikt maar mocht je al dyneema op je reel hebben dan is het ook mogelijk 
om hier simpelweg 50 tot 100 meter mono lijn voor te spoelen om zo de benodigde rek op de lijn  te 
krijgen die de schokken opvangt van de marlins, sailfish, tonijn, dorado, etc. 
 
Om te spinnen vanaf het strand zijn lepels, woblers en poppers het 
aangewezen materiaal. Let op dat ze zeewaterbestendig zijn en niet van 
waaibomenhout. De tandjes van de vissen die hier zwemmen zijn 
gemiddeld groter en sterker dan van onze poldersnoeken. Een andere 
optie is om met (een dobber en) een losse haak en levend aas het strand 
af te struinen. Achter de boot wordt er veelal met een enkele losse haak 
met aasvis gevist. Voor het jiggen zijn speedjigs hier goed te gebruiken in 
gewichten van 100 tot 250 gram afhankelijk van de stroming en de diepte. 
 
Voor het vissen vanuit de kajak wordt over het algemeen 10 tot maximaal 
20 lbs. materiaal gebruikt.  Ook hierbij wordt met dezelfde (kunst) 
aassoorten gevist. Korte hengels (tot 2.10 meter) in combinatie met een 
reel met minimaal 300 meter lijn.  
 
De kajaks zijn allemaal “sit on top” en zijn zeer stabiel. De kajaks kunnen 
ook naar dieper water gesleept worden om daar te vissen op de grotere 
soorten. 
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Seizoen / Weer 
 
Het seizoen loopt van maart tot en met november. Naar de zomermaanden toe worden de 
temperaturen geleidelijk hoger. Gedurende het jaar komt de gemiddelde nachttemperatuur niet 
onder de 15° C waarbij de dagtemperaturen variëren van 22° tot 35° C gedurende het hele jaar dus 
aangename temperaturen en perfecte omstandigheden om te vissen. Door de lage luchtvochtigheid 
is het prima toeven op deze mooie en afwisselende locatie aan de westkust van Mexico aan de 
pacifische oceaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelet op het weer is het niet onverstandig om een goede polariserende zonnebril te gebruiken, een 
t-shirts met lange mouwen te dragen, zonnebrand te smeren en te allen tijde een cap te dragen. 
Tijdens onze trip in oktober waren al deze items geen overbodige luxe. Neem ook veel water tot je 
en beperk de alcohol tot het moment dat je terug bent op het resort en in het zwembad ligt of aan 
de bar zit. Dan smaakt dat Coronaatje of die tequila opperbest. 
 
De periode mei/juni is voor de striped marlin erg goed en levert goede aantallen op. Deze marlijn 
soort wordt ongeveer zo groot als de sailfish en is goed te vangen. In deze periode zijn onder 
andere ook de roosterfish en dorado goed te vangen.  
 
De blue en black marlin komen na de warme zomermaanden het meeste voor maar in mindere 
aantallen dan de striped marlin. Het formaat van de blue en black marlins daarentegen  is 
beduidend groter en daarmee spectaculairder. De tonijn, sailfish en wahoo vallen samen met de 
periode van de blue’s en black’s. Er is wat dat betreft dus wel sprake van een tweedeling in 
seizoenen.  
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Reis & Prijs 
 
Afhankelijk van de wensen van de gasten gaat de reis van Amsterdam via de Verenigde Staten of 
Mexico City naar La Paz of Cabo San Lucas. Op het vliegveld word je opgehaald en met een uurtje 
rijden zit je op je hotelkamer met airconditioning. Vooraf bepaal je zelf welke type visserij je 
wanneer wilt gaan doen. Je bent 7 nachten en 6 visdagen onder de pannen waarbij de 
overnachting op basis van een 2 persoonskamer, ontbijt, lunch, diner en visvergunning zijn 
inbegrepen. Vanzelfsprekend kan deze reis zo gemaakt worden als je zelf wilt. Daarbij kunnen 
lengte van verblijf en visserijtypen naar wens worden ingericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kosten van de reis worden bepaald door het type visserij. Uitgaande van 2 dagen biggame met 
een 28 voet cruiser, 2 dagen met de panga en 2 dagen kajakvissen is de richtprijs € 2.495,- per 
persoon op basis van een groep van 3 personen. Daarbij is inbegrepen retourvlucht Amsterdam – 
La Paz of Cabo San Lucas, hotelaccommodatie in een driepersoonskamer, 3 maaltijden per dag, 
visvergunning, lokale extra belastingen en service charge (fooi hotel).  
 
Niet inbegrepen zijn, visum voor de VS (indien nodig) à € 14,- per persoon en zelf online aan te 
vragen, eventuele huur hengelmateriaal, eventuele vliegvisgids, aasvissen, fooi voor kapitein/gids, 
retourtransport van luchthaven naar hotel (ongeveer $ 80 tot $ 120,- enkele reis voor 2 tot 4 
personen) en drankjes in het hotel. 

 
Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze 
locatie of wil je een offerte, neem dan contact op 
met: 
 
Visreis.nl 
Joris Nieuwenhoff 
’s Gravensloot 39 
3471 BP Kamerik 
Email  : info@visreis.nl 
Mob : 0628 – 30 83 45 
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