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TIJGERBALSEM MEE: ULTIEME GROEPSREIS ANDAMAN EILANDEN

03 juli 2017 | Redactie

Een ultieme avontuurlijke groepsreis naar de Andaman Eilanden staat voor 14 t/m 24 maart 2018 met uitroeptekens gepland in de
agenda van Visreis.nl. Ultiem, omdat deze eilanden in de Golf van Bengalen tussen India en Thailand niet om de hoek liggen, maar
met name omdat het hier een toplocatie betreft voor het popperen en jiggen op absolute ruggenslopers als grote GT’s, tonijnen,
groupers en dogtooth tuna’s van soms enkele tientallen kilo’s zwaar.

 
De fraaisten vissoorten in de Golf van Bengalen...
 

ANDAMAN EILANDEN

In groepsverband naar de Andaman eilanden (http://www.visreis.nl/bestemmingen/big-game/groepsreis-andaman/) om 7 volle dagen te popperen en
te jiggen, is een grote uitdaging. Tot 31 juli (2017) heb je van Visreis.nl bedenktijd om in totaal met zeven medestrijders dit avontuur aan te gaan en
begin 2018 koers te zetten naar de Golf van Bengalen.
 
Op deze exotische locatie zijn praktisch geen andere sportvissers en de lokale bevolking komt niet op de plaatsen waar de boten van Visreis.nl naartoe
gaan. De vis zit rondom de verschillende riffen en andere onderwaterstructuren. Met aanbeten van GT’s, dogtooth tuna, barracuda, marlijn, tonijn,
dorado en groupers waar je ’s nachts niet van kunt slapen, en terug in de Lage Landen nog steeds wakker ligt.
 

https://www.deroofvis.nl/
http://www.visreis.nl/bestemmingen/big-game/groepsreis-andaman/
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Een vechtjas'als de GT levert flink strijd op de Andaman eilanden!
 

VISREIS.NL

Voor deze visserij werkt Visreis.nl (http://www.visreis.nl)samen met een lokale partner vanaf het schitterende Havelock Island. Deze partner is hier al
meer dan 9 jaar actief en heeft begin 2016 een gloednieuwe op maat gemaakte visboot in gebruik genomen. De visserij vindt plaats tot ongeveer 25
mijl vanaf de vertreklocatie.
 

http://www.visreis.nl/
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Mens en materiaal op de rand van het toelaatbare...
 

EXCLUSIEF

Wanneer je deze reis boekt je je eigen visgroep zijn er qua verblijf verschillende hotelcategorieën waarmee je als klant ook nog wat te kiezen hebt. De
budget optie is een guesthouse op basisniveau, de First class optie is een driesterrenhotel en de Superior class optie is een luxe viersterrenresort. Voor
een ieder (budget) wat wils dus. Visreis.nl is exclusief agent voor deze locatie voor België en Nederland en biedt hier een aantrekkelijk pakket tegen
een scherp tarief. Voor de groepsreis hebben we gekozen voor de first class optie qua verblijf.
 

 
Met zo'n foto boven je werkplek kun je een paar jaar vooruit...
 

MATERIAAL

Om te vissen zijn er op deze locatie twee goed ingerichte boten beschikbaar; de Calipso en de Mahi Mahi van 35 en 32 voet. De eerste voorzien van
250 pk en de laatste van een 150 pk motor. Samen met de benodigde veiligheidsvoorzieningen als marifoon, fishfinder en GPS, en met veel dekruimte
om te kunnen werpen en vangen, prachtige boten voor de grote vissen. De rest is aan jou, maar dan wel stand-up en niet vanuit de luie vechtstoel!
Wie durft en zin heeft in deze avontuurlijke visreis, dient daarom ook fysiek goed voorbereid te zijn.
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Even het soortenlijstje bijwerken...
 

VOORSLAG VAN 150 LB

Het materiaal bestaat uit stevige hengels van 2,5 tot maximaal 3 meter lengte en een werpgewicht tot 250 gram om te popperen. Om te jiggen
strakke en korte boothengels tot 2,2 meter en een werpgewicht tot 500 gram. Zware zeemolens met uiterst goede slipplaten, sterke Dyneema van 25
kilo trekkracht en een goede mono voorslag van rond de 1,5 meter met een trekkracht rond de 150 lb om de ergste klappen op te vangen. Een
buttpad of vechtgordel is trouwens geen overbodige luxe maar die zijn dan weer standaard aan boord.
 
Het seizoen om te vissen loopt van oktober tot mei. Met een gemiddelde temperatuur rond de 30° C is het hier goed toeven. Veel water drinken op
de boot tussen het vissen door is een must. Zonnebril, zonnebrandolie en cap of hoed zijn hier noodzaak.
 

 
Aan boord is het soms zeer hektisch...
 
Kijk eens in je agenda bij de periode 14 t/m 24  maart 2018 en bel eens met een avontuurlijke vismaat. Er zijn al enkele aanmeldingen en vol is vol! Wil
je meer informatie? Bekijk dan de uitgebreide brochure van Visreis.nl (http://www.visreis.nl/files/2015/09/Andaman-groepsreis-2018k.1.pdf) met
inschrijfformulier, of kijk verder voor overige details op de website (http://www.visreis.nl/bestemmingen/big-game/groepsreis-andaman).
 
Op de website en de Facebookpagina (https://www.facebook.com/visreis.nl) kun je ook filmbeelden bekijken van deze reis 
of bekijk hier een supermooie film (https://vimeo.com/218422095)van afgelopen maart!
 

http://www.visreis.nl/files/2015/09/Andaman-groepsreis-2018k.1.pdf
http://www.visreis.nl/bestemmingen/big-game/groepsreis-andaman
https://www.facebook.com/visreis.nl
https://vimeo.com/218422095
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Barracuda en andere vissen met een goed gebit...
 
 
 

LEES MEER OVER:
JIGGEN (HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=501#JIGGEN)  VISVAKANTIE

(HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=2789#VISVAKANTIE)  VISREIS.NL

(HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=4252#VISREIS.NL)  GT (HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?

TAG=5705#GT-)  POPPEREN (HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=6957#-POPPEREN)  ANDAMAN

(HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=6958#ANDAMAN)  GIANT TREVALLEY

(HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=6959#GIANT-TREVALLEY)  HAVELOCK ISLAND

(HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=6960#HAVELOCK-ISLAND)  GOLF VAN BENGALEN

(HTTPS://WWW.DEROOFVIS.NL/NIEUWSOVERZICHT/?TAG=6961#GOLF-VAN-BENGALEN)

REACTIE PLAATSEN

 
Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.
 

REACTIES (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.
 

DELEN  (https://twitter.com/home?status=https://www.deroofvis.nl/3184/tijgerbalsem-

mee-ultieme-groepsreis-andaman-eilanden/)

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.deroofvis.nl/3184/tijgerbalsem-mee-ultieme-groepsreis-andaman-

eilanden/)  (https://plus.google.com/share?

url=https://www.deroofvis.nl/3184/tijgerbalsem-mee-ultieme-groepsreis-andaman-
eilanden/)

 (http://www.cordestravel.nl)
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NIEUWSBRIEF?

Wil je graag op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in voor de twee maandelijkse nieuwsbrief!
 

Naam *

E-mail *

Verstuur

ABONNEE WORDEN

(http://www.deroofvis.nl/jaarabonnement-

Publishing House & Facilities B.V.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruikersvoorwaarden (https://www.deroofvis.nl/informatie/gebruikersovereenkomst/) en Privacy
statement (https://www.deroofvis.nl/informatie/privacy-statement/)    |    Website & online partner Het Online Huis (http://hetonlinehuis.nl/)

http://www.deroofvis.nl/jaarabonnement-print/
https://www.deroofvis.nl/informatie/gebruikersovereenkomst/
https://www.deroofvis.nl/informatie/privacy-statement/
http://hetonlinehuis.nl/
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