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mee. Hij is dus ook getroffen door het big game 
fishing virus. Je ziet walvissen, dolfijnen, schild-
padden. Het gaat niet alleen om het vissen. Je 
krijgt een heel andere beleving van de natuur. 

Is het niet moeilijk om zo’n grote jongen bin-
nen te halen?
Je moet geen geoefende visser zijn om dit te 
doen. Als hij aan je haak zit, zit hij eraan. Je moet 
alleen zorgen dat je lijn strak blijft want anders 
kan je lijn knakken. Big game vissen is toeganke-
lijk voor iedereen, jong en oud.

Heb je nog een ultieme vis die je aan je haak wil?
Een hele grote tonijn. Ik heb er nu gevangen van 
40, 50, 60 kilo, maar echt een tonijn van meer 
dan 200 kilo, die staat nog op mijn lijstje. 

Wat is je volgende bestemming?
Eind februari ga ik terug naar Tenerife. Ik heb er 
een boot waarmee ik ook anderen meeneem om 
te gaan big game vissen. Ik wil de sport hier in 
België aanwakkeren. Materiaal heb ik allemaal en 
ik regel ook de vliegreis. Wie zin heeft, kan mee. 
De bedoeling is mensen mee te laten genieten 
van mijn ervaring. 

Ga je hier nog wel eens langs het kanaal zit-
ten?
Elk jaar koop ik nog wel een visvergunning en 
twee tot drie keer per jaar gebeurt het dat we 
gaan vissen. Een pilsje erbij. Best gezellig maar ik 
zie hier eigenlijk geen uitdaging meer in. Ik ben op 
dat vlak eigenlijk te verwend. (lacht)
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Wanneer we Maarten ontmoeten, is hij net terug 
van een trip naar de Malediven, een eilanden-
groep in de Indische Oceaan. Hij verbleef er met 
drie vrienden en een cameraman, die de bijzon-
dere vistaferelen op beeld vastlegde voor een re-
portage later dit jaar op Plattelandstv.

Wat houdt ‘big game fishing’ nu precies in?
Dat is vissen op grote roofvissen zoals tonijn, 
marlijn, barracuda, zeilvis, haai en dergelijke. Dus 
niet makreel en kabeljauw. Het dichtst bijzijnd 
kan je dat op Tenerife. De belangrijkste locaties 
ter wereld zijn Kenia. Kaapverdië, Tenerife een 
paar maanden per jaar, Mexico, de Malediven, 
Thailand en een paar plaatsen in Amerika. 

Doe je dit al lang?
Ik doe dit nu 15 jaar. Als jongetje was ik al aan het 
vissen met een schepnetje en dan ben ik over-
gestapt naar bliek en voorn. Rond 1990 – ik was 
toen 18-19 jaar – ben ik een eerste keer gaan big 
game vissen op de Dominicaanse Republiek. Ik 
was er meteen van bezeten. We vingen toen wit-
te marlijn en dorado. Eens terug ging ik op zoek 
naar organisaties die zulke tochten aanbieden en 
ben ik op veel verschillende plaatsen geweest. Ik 
ben zelfstandige in de financiële sector en doe 
daarnaast deze hobby. Drie tot vier keer per jaar 
ben ik weg.

Ik veronderstel dat je bij het big game vissen 
anders te werk gaat dan het uitgooien van 
een lijntje op het kanaal Dessel-Schoten?
We vissen voornamelijk op twee manieren. Bij 
het trollend vissen ben je aan het varen en vis 
je met grote nepvissen – die heten ‘lures’ – die 
over het wateroppervlak slepen. Daarnaast heb 

je het bodemvissen waarbij je met lood en een 
stuk vis aan je haak kijkt wat er bijt. Op deze ma-
nier kun je haaien en roggen vangen. Popperen 
en jiggen zijn ook goede manieren om een grote 
vis te vangen. Bij het popperen wordt het aas ver 
ingegooid en zo snel mogelijk over het oppervlak 
binnengehaald. Zo heb je de kans om ‘giant tre-
vally’ of roosterfish te vangen. Ook vliegvissers 
kunnen terecht voor het big game vissen op de 
Malediven. Ik denk dat voor een vliegvisser een 
zeilvis dé vis is om met een vlieg te vangen en 
zeker ook een ‘giant trevally’.
Elke vis heeft een andere aanbeet. Wanneer een 
zeilvis een haak voelt, gaat hij springen om die los 
te maken. Een tonijn gaat dan weer naar de bo-
dem. Dus dat zijn telkens andere manieren van 
binnenhalen. Ja, je moet wel wat power hebben 
maar met een goede techniek lukt het wel.
Met een blauwe marlijn ben ik ooit 2,5 uur be-
zig geweest. Toen was er 500-600m lijn van mijn 
molen in het water. Je moet inderdaad wel wat 
fysiek hebben, maar je bent normaal met een 
paar man en dan kan je de hengel doorgeven.

Klinkt behoorlijk indrukwekkend. Is het ook 
gevaarlijk? Lijkt me wel.
Er zijn al ongevallen gebeurd. Zo’n zeilvis kan 
120 km/uur zwemmen. Ben je aan het varen en 
de lure ligt 20m achter de boot, dan kan het ge-
vaarlijk zijn. De schipper moet doorvaren, zoniet 
bestaat de kans dat de vis aan boord springt. 
Met alle gevolgen vandien. Een haai komt sowie-
so niet aan boord. Zodra die dicht bij de boot 
is, knippen we de lijn door, indien dit niet anders 
kan. Dit lijkt zielig maar de haak verweert binnen 
een paar dagen in het zoute water. 

Laten jullie altijd de vissen weer vrij?
Big game vissen is vangen en loslaten. Nu ja, als 
we eens een mooie tonijn vangen, gaat die wel 
eens naar de kok. Het gebeurt ook dat we een 
paar dagen niks vangen. 

Hoe weet je waar er vis zit?
We hebben een dieptemeter en een ‘fishfinder’. 
Die geeft aan waar er aasvissen zitten zoals ma-
kreel of haring. Daar zit roofvis onder. Ook vo-
gels geven een indicatie. Als zo’n roofvis aanvalt, 
stuwt die de aasvis naar boven en dan vallen de 
vogels aan. Ook de structuur van de bodem kan 
van belang zijn. Bij een rif of wrak houden aas-
vissen zich schuil en waar aasvissen zijn, zitten 
roofvissen.

Wat is je mooiste ‘trofee’?
Als je van roofvissen houdt, is de ultieme vis de 
blauwe marlijn. Ik heb er in totaal zeven of acht 
gevangen, waarvan de grootste rond de 300 kilo. 
Wat veel mensen niet weten, is dat er in de pe-
riode juni-juli-augustus witte en blauwe marlijnen 
in de buurt van Tenerife verblijven. Je moet dus 
niet naar de andere kant van de wereld om die 
te vangen.

Is het een dure hobby?
Op het vlak van materiaal zit je met een hengel en 
een goeie reel rond de 1.200 euro en zo moet je 
er vijf hebben. Zo kom je al snel aan 5 tot 6.000 
euro aan materiaal. Voor een trip naar de Maledi-
ven van 10 dagen moet je zo’n 2.400 euro reke-
nen, alles compleet. Tenerife is goedkoper.
Big game fishing is een verslaving. Er was nu een 
jongen mee naar de Malediven, die nog nooit 
had gevist en die gaat de volgende keer weer 

Big game fishing: vissen, maar dan het grotere werk
RETIE – De term vissen betekent bij Maarten de Roeper (42) uit Retie iets geheel anders dan aan 
de kanaalkant zitten wachten tot zich een brasem aan je haak hecht, laat staan een karper. In zijn 
vrije tijd trekt hij de wereld rond voor de jacht op grote roofvissen: marlijn, tonijn, haai enz. Jongens 
(en meisjes) van soms al vlug enkele honderden kilo’s. ‘Big game fishing’ heet de discipline. “Het is 
een positieve verslaving”, lacht hij.
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“Met een blauwe marlijn ben ik ooit 2,5 uur bezig 
geweest”
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ONZE AMBITIE IS NIET MIN:
U EEN VLOER, DEUR, WAND, 
PLAFOND, … ADVISEREN DIE AAN 
UW VERWACHTINGEN VOLDOET.

Batibouwacties (tot 31/3/2015)

20%* korting op:

> Wand- en plafondpanelen van Deceuninck 
(P107/P110/P130/P138/P139), HDM, Imberty, LCC, 
Panidur, Parador

> Laminaatvloeren van Aquastep, BerryAlloc, 
Parador, Primeros

> Lamelparket van Europlac, Lamett
> Vinylvloeren van BerryAlloc, Contesse, Parador

(* niet cumuleerbaar met andere acties en kortingen)
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Kom vrijblijvend langs voor meer info!


