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Monsteralen
Grote alen worden in ons land vaak als ‘polsdik’ omschreven. In Nieuw-Zeeland geldt 

een poldikke aal evenwel als een visje van gemiddeld formaat. Pas bij ‘kuitdikke’ alen 

wordt daar over groot gesproken. Jens Bursell ging in Nieuw-Zeeland op expeditie, op 

zoek naar de legendarische monsteralen.
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De Nieuwzeelandse langvin-alen groeien uit tot ware monsters. 
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ls binnenkomertje heb-
ben we een opwinden-

de week achter de rug, waar-
in we op wilde koi-karpers 
in de Waikato rivier hebben 
gevist, maar nu zijn we op 
weg naar ons eigenlijke doel: 
het Zuideiland van Nieuw-
Zeeland, met zijn prachtige 
wouden, bergen en kristal-
heldere rivieren. En in die 
rivieren is nog een grote po-
pulatie van de fabelachtige 
langvin-alen aanwezig.
Om het land een beetje te 
leren kennen, hebben we 
op onze reis naar het zuiden 
gekozen voor een omweg 

die van de ruigere soort blijkt 
te zijn. We worden voor 
onze inspanningen echter 
wel beloond. Vooral de kust-
streek bij Coromandel is fan-
tastisch, net als Lake Taupo, 
een meer dat wereldwijd be-
kend staat om zijn fenome-
naal goed bestand aan forel. 
Ook de vulkaan Tongariro 
laat een onuitwisbare indruk 
achter.
Na een geweldige overtocht 
vanaf Wellington over de 
Straat van Cook en door de 
Marlborough Sounds berei-
ken we uiteindelijk Picton in 
het noordelijke deel van het 

Zuideiland. We hebben nog 
niet echt een vastomlijnd 
plan en een snelle blik op de 
kaart leert ons dat hier hon-
derden kilometers rivieren en 
riviertjes en zeer veel meren 
en meertjes liggen te wachten 
om op de aanwezigheid van 
alen te worden onderzocht. 
Een fantastisch gevoel, maar 
ook een van ongrijpbaarheid.

Cirkelhaken
We besluiten om op een paar 
meren in het centrale deel 
van het Zuideiland met vis-
sen te beginnen, maar na 
een paar nachten blijkt dat 

hier zelfs alen van slechts 
gemiddelde grootte nau-
welijks aanwezig zijn. In 
een van die nachten vangen 
meer dan 100 alen, waarvan 
er maar één meer dan drie 
kilo weegt. Een slijmerige 
hel, waarin we desondanks 
ervaringen opdoen, die ons 
later zeer goed van pas zul-
len komen. De belangrijkste 
is zonder twijfel dat het ge-
bruik van cirkelhaken het vis-
sen op aal aanzienlijk gemak-
kelijker maakt. Zowel voor de 
aal als voor de visser. Al nadat 
we tien tot vijftien alen heb-
ben gevangen - allemaal zeer 
diep gehaakt -, realiseren 
we ons dat er iets dient te 
gebeuren, wanneer we de vis 
met enige kans op overleven 
willen terugzetten. Ondanks 
onmiddellijk aanslaan blijkt 
dat 90% van de vis zo diep is 
gehaakt dat een echte ope-
ratie noodzakelijk is om ze 
van de haak te bevrijden. En 
als dat al dient te gebeuren 
met wat hier als schoenve-
ters worden omschreven, dan 
belooft dat wat bij de vangst 
van een echte aal...
We ontdekken snel dat de 

Honderden rivieren, veelal in 
een schitterende omgeving, 
liggen te wachten om op de 
aanwezigheid van monsteralen 
te worden onderzocht.

A
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Octopus cirkelhaken van 
Gamaktsu in de maat 6/0 pre-
cies de haken zijn die we no-
dig hebben. Met deze haken 
vermijden we de vangst van 
vissen tussen één en twee 
kilo, terwijl de rest perfect 
wordt gehaakt, in de meeste 
gevallen in hoek van de bek. 
En in combinatie met een ter 
plekke gemaakte onthaak-
tang blijkt dat we hierna 
alen met verbluffende snel-
heid weer vrijwel ongedeerd 
terug kunnen zetten.

Zandvliegen en kapotte 
knieën
Het aalbestand in Nieuw-
Zeeland heeft in de laatste 
twintig jaar door commer-
ciële visserij enorm onder 
druk gestaan. Zozeer zelfs 
dat vissen van meer dan vijf 
kilo steeds moeilijker te van-
gen zijn. Willen we nog echte 
monsteralen vangen, dan 
lijkt het ons daarom verstan-
dig om ons verder nog uit-
sluitend te concentreren op 
wateren die praktisch onbe-
reikbaar zijn. Dientengevolge 
is ons volgende reisdoel een 
rivier in het noordwesten, 
waarvoor dan wel een voet-
tocht van 3,5 dag zal moeten 
worden ondernomen.
Volgens redelijk betrouw-
bare bronnen kunnen in 
enkele grote pools van deze 
rivier, ontstaan als gevolg 
van breukvlakken in het 
aardoppervlak, nog echt gro-
te alen worden gevangen. 
En zoals altijd met geruch-
ten over grote vis, is er maar 
één manier om de waarheid 
te ontdekken... Helaas be-
staat onze uitrusting niet uit 
een Aftma 5 vliegenhengel 
en 20 tot 30 vliegen, maar 

uit 2 x 30 kilo hevig naar vis 
stinkend hengelsportgerei. En 
bovenop dit gerei bevindt zich 
ook nog een grote zak met 
bloederige stukken lamshart, 
ossenlever en scheenbenen 
van lammeren.
Na 2,5 dag te hebben gelo-
pen door adembenemende 
beukenbossen, versierd met 
mossen en afgewisseld met 
varens, ontdekken we dat 
het door ons gevolgde pad 
dood loopt. Om ons doel te 
bereiken moeten we eerst 
de rivier oversteken en over 
een afstand van ongeveer 10 
kilometer door bijna ondoor-
dringbaar struikgewas en 
over rotspartijen naar onze 
stek zien te komen. Ondanks 
hevige inspanningen vorde-
ren we niet sneller dan één 
kilometer per uur. Bovendien 
heeft al voor het overste-
ken van de rivier de knie van 
mijn maat Søren een hevige 
opdonder gekregen en vooral 

de klauterpartijen over rotsen 
eisen nu bij hem hun tol. Na 
ongeveer drie uur moet hij 
het dan ook opgeven. Helaas 
doet hij dat juist op de top 
van een rotsachtige heuvel 
waar onmogelijk een tent valt 
op te zetten en - nog erger - 
nergens kan worden gevist...
Ik besluit tot een ‘shuttle-
dienst’ door de jungle tussen 
de heuvel en een plek waar 
zowel kan worden gekam-
peerd als gevist. We kijken 
hierna vanuit onze tent uit 
op een waterval en direct 
stroomafwaarts van deze wa-
terval bevindt zich een per-
fect uitziende, kleine pool. 
Net voor donker lukt het 
ons nog om de hengels op 
te tuigen en de haak te voor-
zien van een stuk lamshart. 
Dat aas heeft nog nauwelijks 
het water geraakt, of het 
wordt gegrepen door een 
weliswaar keihard knokken-
de forel van vijf pond, maar 

die het toch tegen een meer-
valstok van 3,5 lb snel moet 
afleggen. De vis heeft een 
enorme kop. Het is duidelijk 
een kannibalistisch manne-
tje dat de pool heeft geter-
roriseerd en ondertussen 
aldaar elk kleiner levend 
wezen heeft verslonden. 
Hierna is het de beurt aan 
Søren die de grootste aal 
tot nu toe vangt, een vis van 
9,2 pond waarmee we - alles 
goed beschouwd - uitermate 
tevreden zijn. Gewend als we 
zijn aan Deense schoenveters 
hebben we nog nooit zo’n 
monster gezien.
De volgende dag geeft 
Søren zijn knie rust, ter-
wijl ik stroomafwaarts ga, 
op zoek naar ons eigenlijke 
doel. Maar aangezien ik na 
anderhalf uur zelfs zonder 
bagage nog niet eens op de 
helft ben, moeten we beslui-
ten om niet verder te gaan. 
Omdat we evenwel toch wil-
len worden beloond voor de 
moeite, vissen we nog een 
paar dagen in de buurt van 
de tent en leven we - op het 
laatst bijna brakend - uitslui-
tend van aal. Onze proviand 
hebben we namelijk nodig 
voor de terugweg. Sterven 
van de honger doen we dus 
niet, maar wat het leven hier 
echt ondraaglijk maakt,  zijn 
de zandvliegen, een ‘sabel-
tandtijgeruitvoering’ van de 
black fly!

Kluizenaar
Vier  dagen duurt de slo-
pende terugweg en inmid-

Al snel blijken cirkelhaken de 
beste haken voor het vissen op 
grote aal te zijn.

Ontbijt in een prachtige, maar 
praktisch ondoordringbare 
wildernis.
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dels een week later in het 
nieuwe millennium horen we 
de wildste geruchten over de 
‘fjorden’ in het zuiden. Op 
weg hiernaar passeren we de 
westkust, alwaar we enige 
dagen meer en minder veel-
belovende wateren op hun 

aalbestand controleren. Na 
enig onderzoek en een dosis 
geluk vinden we uiteindelijk 
een paar wateren die werke-
lijk naar grote vis ruiken.
Een van deze wateren is een 
kleine rivier die door velden 
vlas en beukenbossen stroomt. 

Van de lokale aalvisser krijgen 
we te horen dat de bovenste 
gedeelten van deze rivier al 
sinds hij zich kan herinneren 
niet meer commercieel zijn 
bevist... Vol verwachting gaan 
we op weg en komen daar-
bij halverwege een zijriviertje 
tegen. Aangezien dit te diep 
voor onze auto is om over te 
steken, zijn we een poos bezig 
om de ergste gaten met ste-
nen op te vullen. Uiteindelijk 
lukt de oversteek en vinden 
we een toegangsweg naar 
de rivier. Aan het eind van 
deze weg vinden we ook een 
armetierig schuurtje dat is op-
getrokken uit ijzeren platen. 

Tot onze grote verbazing 
verschijnt er een tandenloze 
grijsaard uit het schuurtje. 
Onze eerste gedachte is dat 
deze kluizenaar op zoek gaat 
naar zijn geweer, maar al 
snel blijkt dat we het met de 
vriendelijkste man ter wereld 
te maken hebben. Sinds de 
dood van zijn vrouw, 20 jaar 
geleden, leeft hij hier samen 
met een paar schapen en 
verdient hij de kost door het 
steken van turf in het ondoor-
dringbare laagveen langs de 
rivier. Te gek, want zo’n man 
moeten we hebben. En nadat 
we onze bedoelingen heb-
ben duidelijk gemaakt, bege-
leidt hij ons naar de rivier en 
verlaat ons daarna vriendelijk 
glimlachend.
Het water in de rivier staat 
echter onaangenaam laag 
en zelfs in de diepste pools 
is het niet dieper dan hoog-
uit één meter. Er rest ons 
nog slechts een uur daglicht 
en dus besluiten we om vrij-
lopend vissend een stroom-
opwaarts gelegen pool uit 
te kammen om daarna in de 
nacht al stroomafwaarts vis-
send zoveel mogelijk water 
te leren kennen. Al in de der-
de pool krijg ik een aanbeet 
en na een hevig gevecht in 
een gat van niet groter dan 

Nieuw-Zeeland heeft niet alleen 
monsteralen te bieden, maar 
ook een prachtige natuur.

Nooit eerder maakte Jens 
Bursell zulk een bottenbrekende, 
non-stop actie mee. Vissen 
tussen 6, 5 en 8 kilo waren 
beslist geen uitzondering.

 Tussendoor werd - mede 
om het menu te verrijken - 
ook op Moari forel gevist.
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twee bij twee meter kan ik 
eindelijk de eerste vis van 
meer dan 10 pond landen. 
Het is een gigantische aal 
met een nek als een stier. De 
rest van de nacht vangen we 
alleen vissen tot maximaal 8 
pond.
In de ochtendschemering 
vissen we struinend verder en 
al vrij snel haak en verspeel 
ik een vis van een geschat 
gewicht van 12 tot 14 pond. 
Desondanks besluiten we 
de volgende nacht een an-
der veelbelovend water te 
bevissen.

Goudgaten
Gedurende de goldrush aan 
de westkust van Nieuw-Zee-
land in jaren zestig van de vo-
rige eeuw werd er veelal op 
de traditionele manier met 
pannen naar goud gezocht, 
maar op sommige plekken 
gebeurde dat ook zoals men 
tegenwoordig grindgaten 
uitgraaft. Het resultaat daar-
van was dat grote gebieden 
van de westkust er niet lang 
daarna uitzagen als Zwitserse 
gatenkazen. Er ontstonden 
zogenaamde ‘goudgaten’, 
waarvan de oevers reeds lang 
weer zijn overwoekerd, aldus 
ruwe parels in het landschap 
vormend. Veel van deze gaten 
zijn in de vergetelheid ge-
raakt en ruiken letterlijk naar 
grote aal.
De volgende dag zijn we 
klaar voor actie. Om de aal 
te lokken, hebben we een 
rubby dubby-zak gevuld met 
van bloed druipende ossenle-
ver die we op een plek neer-
hangen waar we tijdens de 
verkenning een aantal aar-
dige vissen hebben gezien. 
En terwijl de rubby dubby 
zijn werk doet, vertrekken 
wij naar een andere put, op 
slechts 100 meter van de an-
dere verwijderd. Søren haakt 
vrijwel meteen een vis van 8 
pond in een kleine baai. Bij 

vrijwel elke worp krijgen we 
hierna, meestal al bij het zak-
ken van het aas, een aanbeet 
en culmineert de actie in het 
door mij landen van een on-
gelooflijk sterke vis van 13 
pond. We raken buiten adem 
van het drillen, maar zijn ra-
zend blij met zoveel grote 
vissen. Hadden we evenwel 
op dat moment geweten wat 
de nacht zou gaan brengen, 
dan hadden we niet zoveel 
materiaal meegenomen...
Tijdens de schemering berei-
den we ons voor op de rubby 
dubby-stek. Als aas gebruiken 
we een kwart van een lams-
hart dat we nauwelijks drie 
meter en aan een vrije lijn 
uitwerpen. Als beetverklik-
kers gebruiken we gewoon 
onze vingers die de lijn vast-
houden. Het duurt niet lan-
ger dan 30 seconden, voordat 
de eerste aal zich aandient. 
En zo gaat het de hele nacht 
door! Gedurende vier uur ha-
ken we de ene grote aal na 
de andere. Nooit eerder heb 
ik een zulke bottenbrekende 
non-stop actie meegemaakt. 
En aangezien we vlak in de 
buurt van enige obstakels vis-
sen, gunnen we de gehaakte 
vissen nauwelijks een meter 
lijn, waardoor de hengels in 
een ongelooflijke curve tot 

diep in het handvat komen 
te staan. Voordat de nacht 
voorbij is, hebben we meer 
dan 90 alen gevangen, waar-
van er ongeveer 50 meer dan 
10 pond wegen, sommige 
tussen 12 en 14 pond, terwijl 
de twee grootste, door Søren 
gevangen vissen 15,4 en 17,6 
pond wegen. Een superge-
voel om ons eindelijk rond 
te kunnen wentelen in grote 
vis na duizenden kilometers 
te hebben gereden, op zoek 
naar het ultieme aalwater!

Het monster
De volgende vijf nachten be-
leven we de aalvisserij van 
onze dromen. We vangen 
zeer veel vissen van 10 tot 14 
pond en na een week komt 
voor mij de climax. Al enige 
weken hebben we nauwe-
lijks een wolk gezien, maar 
tijdens deze nacht raast er 
een storm over het land. Ik 
schat dat er in deze nacht on-
geveer 20 centimeter regen 
valt. Het is algemeen bekend 
dat het plotselinge zakken 
van de barometerstand vissen 
helemaal wild kan maken. Ik 
ga er dan ook helemaal voor. 
Søren begeleidt mij naar het 
water, maar als de regen in 
stromen langs zijn rug begint 
te lopen, houdt hij het voor 

gezien. Hij is sowieso volko-
men tevreden met zijn vangs-
ten. Zelf ben ik op dat mo-
ment nog volkomen droog 
en aangezien de storm nog 
voortduurt, vis ik door.
De regen wordt hierna alleen 
nog heviger en het vissen hef-
tiger. Constant sta ik vissen 
tussen 8 en 14 pond binnen 
te schoffelen, als enige uren 
later de hel echt losbreekt in 
de vorm van een gigantische 
onweersbui. Plotseling stop-
pen de aanbeten en voel ik 
enkele minuten geen enkel 
rukje aan de lijn. Genietend 
van deze rustpauze vraag ik 
mij af of de activiteit van de 
vissen nu werkelijk voorbij is, 
of dat er iets anders aan de 
hand is. Zou het misschien zo 
kunnen zijn dat de grootste 
vis van het water op de stek 
is verschenen en de andere 
vissen heeft weggejaagd...? 
Op dat moment schiet de lijn 
uit mijn handen en hamer ik 
de haak in een vis die veel 
zwaarder aanvoelt dan alle 
andere die ik tot nu toe heb 
gehaakt. Mij er volkomen 
van bewust dat ik de vis kwijt 
ben, indien ik hem ook maar 
een centimeter geef, hang ik 
meteen volledig in de hengel 
en blokkeer ik de slip. De vis 
bulldozert desondanks weg, 

Lange voettochten waren voor 
fabelachtige vangsten vaak 
noodzakelijk.
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maar met uiterste krachtin-
spanning lukt het mij om zijn 
kop boven water te krijgen. 
De vis komt onwelwillend iets 
dichter naar het net. Als ik de 
hoofdlamp aanzet, gaat er een 
rilling door mij heen. Het beest 
heeft een veel bredere nek dan 
elke andere aal die ik tot nu 
toe heb gezien. Achttien tot 
twintig centimeter zijn het ze-
ker en aangezien ik maar een 
deel van de vis kan zien, is het 
lastig om de lengte te schatten, 
maar met 1,40 tot 1,50 meter 
zal ik er niet ver naast zitten. 
De vis blijkt nog lang niet rijp 
voor het net te zijn en beukt 
heen en weer iets voor de beu-
gel van het net.
Inmiddels neemt het onweer 
nog in hevigheid toe en blik-
semt het zo dichtbij dat zo-
wel de vis als het water volko-
men worden verlicht. Hemel 
en aarde zijn één en ondanks 
een volkomen geblokte slip, 
zowel mechanisch als met de 
hand, slaagt de vis erin een 
enorme run te maken en 
naar een nabij gelegen eiland 

te vluchten. Wonder boven 
wonder slaag ik er opnieuw in 
de kop van de vis boven water 
te krijgen, maar helaas pas op 
een halve meter van het eiland 
vandaan. De vis zal daarom 
inmiddels al een meter van 
zijn lichaam om de zich on-
der water bevindende wortels 
van de planten van het eiland 
hebben geslingerd... Enkele 
seconden later voel ik hoe de 
vis zich nog steviger vast zet. 
Er rest mij slechts één ding. 
Ik zet alles onder volledige 
spanning, waarna plotseling 
de stalen onderlijn breekt en 
de wartel als een kogel langs 
mijn hoofd fluit. Ik heb de 
strijd verloren en terwijl ik ga 
zitten,  besef ik pas hoe erg 
het stormt. Mijn brillengla-
zen zijn beslagen, mijn kle-
ding en uitrusting compleet 
doorweekt en bliksemschich-
ten doorklieven constant de 
nachtelijke hemel. Volkomen 
gebroken pak ik in. Zelfs de 
grootste aal is het niet waard 
om daarvoor door de bliksem 
te worden gegrild.

One of these nights...
De volgende nachten vangen 
we nog een zeer aanzien-
lijk aantal alen van 10 tot 14 
pond, waarna we op zoek 
gaan naar andere wateren 
in de buurt en naar nog gro-
tere vis. Een van die wateren 
is wederom een groot goud-
gat in een afgelegen bos. 
We hebben een opblaasboot 
van onze vriend geleend en 
als de nacht valt, varen we 
het water op. Aangezien we 
echter onmogelijk een grote 
vis vanuit de boot kunnen 
landen, zoeken we naar een 
plek waar we vanaf de kant 
kunnen vissen. Het water is 
inktzwart, volkomen kalm 
en we kunnen ons nauwe-
lijks aan de indruk onttrek-
ken dat er meterslange alen 
onder ons bootje zwemmen, 
die op zoek zijn naar een ste-
vige maaltijd, naar een men-
senlichaam bijvoorbeeld...
Uiteindelijk vinden we een 
onbegroeid stuk oever en 
besluiten we daar vandaan 
te gaan vissen. De oever be-
staat hier uit grote keien, 
maar met enige moeite lukt 
het mij om op de kant te 
komen. En net als ik op het 
punt sta om Søren te vragen 
om de uitrusting aan te rei-
ken, glijden de stenen onder 
mij vandaan en dreigt mijn 
voet te worden bedolven 
onder een zware kei. Net 
op tijd kan ik mij echter nog 
vastgrijpen aan een halfrotte 
wortel. Angstig blijf ik enige 
tijd op die wortel zitten, 
totdat Søren in staat is om 

het bootje dusdanig naar de 
kant te manoeuvreren dat ik 
weer aan boord kan komen. 
Alleen al de gedachte om je 
leven te moeten eindigen 
onder een rotsblok op zes 
meter diepte, onderwijl om-
geven door hongerige alen 
die nauwelijks kunnen wach-
ten om je nog warme lijk op 
te peuzelen, doet ons tot een 
tactische terugtocht beslui-
ten.
Nog één nacht vissen we 
hierna op ons favoriet water, 
waarbij ik met een vis van 
17,2 pond een persoonlijk 
record neerzet. En hoewel er 
nog veel meer interessante 
wateren in het voormalige 
goudwinningsgebied lig-
gen, vertrekken we hierna, 
omdat we nog andere de-
len van Nieuw-Zeeland wil-
len ontdekken. Gedurende 
twee weken genieten we 
van een fantastische natuur 
en vangen we ook nog alen, 
hoewel nergens meer in zul-
ke hoeveelheden als in het 
goudwinningsgebied.
Het laatste water dat we be-
vissen, is een veelbelovende 
baai van een groot meer. In 
een paar nachten vangen 
we hier aardig aal, waar-
van er echter maar een paar 
zwaarder zijn dan 12 pond. 
De grootste vissen zijn voor 
Søren: 17,1 en 18 pond.
Helaas gaan de laatste visda-
gen te snel voorbij en hoewel 
we tijdens onze gehele trip 
hard hebben moeten wer-
ken om de juiste wateren te 
vinden, kunnen absoluut niet 
klagen over de resultaten. 
Op zijn minst 100 vissen van 
meer dan 10 pond maakten 
van deze trip een onverge-
telijk en met actie doorspekt 
visavontuur. Ik vraag mij af 
of ik ooit nog zoiets zal mee-
maken.

Jens Bursell

Grote alen houden van groot en liefst bloederig aas dat aan 
een cirkelhaak aan een stalen onderlijn dient te worden
aangeboden. Let u ook op de zelfgemaakte onthaker.
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Verschillende soorten
In Nieuw-Zeeland kwamen oorspronkelijk 
twee verschillende soorten alen voor: de 
kortvin-aal (Anguilla australis), waarvan 
de wetenschappelijke naam aangeeft dat 
deze soort ook in Australië voorkomt en de 
langvin-aal (Anguilla dieffenbachii) die uit-
sluitend in Nieuw-Zeeland voorkomt. Daar-
naast is in de laatste 10 jaar de Australische 
gevlekte langvin-aal (Anguilla reinardti) 
naar een paar plaatsen in Nieuw-Zeeland 
gemigreerd. Onder subtropische omstan-
digheden zou deze vis in Australië een ge-
wicht van 45 kilo kunnen bereiken...
De kortvin-aal komt in Nieuw-Zeeland 
hoofdzakelijk voor in lager gelegen gebie-
den en is in veel wateren op het Noordei-
land dominant aanwezig. De vissen we-
gen gemiddeld 0,5 tot 1 kilo, terwijl het 
maximale gewicht ongeveer 7 tot 9 kilo 
bedraagt. De langvin-aal is aanzienlijk 
groter en kan van zijn soortgenoot wor-
den onderscheiden door het veel langer 
over de rug doorlopende gedeelte van de 
staartvin. Deze vis komt voornamelijk voor 
op het Zuideiland en in wateren op gro-
tere hoogte. Hoewel er geruchten gaan 
over vissen van meer dan 40 kilo, woog de 
grootste, door een beroepsvisser gevangen 
aal 20 kilo. De grootste door sportvissers 
gevangen alen, waarvan ik heb vernomen, 
zouden tussen 12 en 14 kilo hebben gewo-
gen. De foto’s suggereren evenwel dat de 
wegers geen goede ogen hebben gehad. 
Als ik 50 tot 70% van het gewicht aftrek, 
ontstaat er mijns inziens een realistischer 
beeld. Er bestaat evenwel geen twijfel 
over het feit dat vissen van 10 tot 12 kilo 
ooit aan de hengel zijn gevangen.
Vele jaren van intensieve, commerciële vis-
serij hebben een zwaarwegende invloed 
gehad op het bestand aan grote lang-
vin-alen. In verreweg de meeste wateren 
bedraagt het gemiddelde gewicht 1 tot 
3 kilo. Doet u enige moeite, dan zijn er 
evenwel wateren te vinden, waar vissen 
van 5 tot 7 kilo redelijk veel voorkomen. 
Vissen van 10 tot 15 kilo bestaan nog 
steeds, maar om die te vangen, zult u zeer 
veel geduld moeten beoefenen...
Gelukkig is drie jaar geleden een wet aan-
genomen dat op het Zuideiland alle alen 
van meer dan 4 kilo moeten worden te-
ruggezet. Dat deze wetgeving er op het 
nippertje is gekomen, wordt duidelijk 
door het bestuderen van het logboek van 
1999 van een lokale beroepsvisser. Van 5 
ton gevangen aal wogen slechts 12 exem-
plaren meer dan 4 kilo. In hetzelfde jaar 
bleek van 250 ton aal die aan een visver-
werkende industrie werd geleverd, slecht 
één exemplaar meer dan 10 kilo te wegen, 
13,5 kilo om precies te zijn!
Monsters komen dus nog steeds voor, maar 
daarvoor dient u dan wel uitermate hard 
te werken. En aangezien bovengenoemde 
wet niet voor het Noordeiland geldt, ziet 
het er daar voor de langvin-aal somber uit. 

Zeker wanneer u weet dat volgens biolo-
gen grote alen 60 tot 80 jaar nodig heb-
ben om een gewicht van 8 tot 10 kilo te 
bereiken. De maximale leeftijd wordt ove-
rigens op 100 jaar geschat.
Op een leeftijd van 23 tot 30 jaar trekken 
de volwassen langvin-alen naar zee om te 
paaien. De paaigronden worden vermoed 
in de buurt van de Samoa Eilanden in de 
Pacifische Oceaan. Op dat moment wegen 
de vissen gemiddeld 4 tot 5 kilo. Vissen met 
een groter gewicht zijn daarom vaak oude-
re wijfjes die ofwel steriel zijn, ofwel geen 
weg naar zee hebben kunnen vinden.

Uitrusting
Mocht u overwegen om een keer op lang-
vin-alen te vissen, dan heeft u absoluut een 
auto nodig. Goede, gebruikte auto’s kun-
nen bij vrijwel elk toeristenhotel in Auck-
land en Christcurch van andere reizigers 
worden gekocht. Men enig geduld moet 
u een goede auto binnen drie dagen kun-
nen vinden voor een prijs van 400 tot 800 
Amerikaanse dollars. Het eigendomsbewijs 
heeft u via het postkantoor snel in han-
den. En in het algemeen - als de auto er 
niet veel slechter uitziet als op het moment 
dat u hem kocht, of volkomen onder het 
aalslijm zit - kunt u op het einde van uw 
trip deze auto weer voor hetzelfde geld 
kwijt. Voor vissen van 3 tot 10 kilo volstaat 
een karperhengel van 2,5 lb met een leng-
te van 12 voet met daarop een molen met 
vrijloopsysteem. Voor zwaardere vissen is 
een meervalhengel aan te raden.
Aangezien de vis meestal in de buurt van 
een obstakel is te vinden, zijn nylon hoofd-
lijnen van 50/00 tot 60/00 noodzakelijk. 
Zijn er veel rotsen in de buurt, dan is het 
aan te bevelen om een voorslag van 80 lb 
dyneema te gebruiken. En aangezien de 
vis zich ook vaak in buurt van de oever op-
houdt, kunt u het beste vrijlopend vissen.
De tanden van een langvin-aal zijn met die 
van een meerval te vergelijken. Desalniet-
temin moet u een stalen onderlijn gebrui-
ken, omdat de aal anders de lijn breekt, 
doordat hij zich erin kronkelt. Een lijn van 
ongeveer 30 lb volstaat. Een dikkere on-
derlijn maakt de kans op aanbeten kleiner.
Als haak zijn de reeds genoemd cirkelha-
ken in de maat 4/0 tot 6/0 aan te bevelen, 
in de kleinere maten overigens ook voor 
de wateren in Europa.

Aas
Als aas komen halve lamsharten of kwar-
ten daarvan, hele kippenharten of bloe-
derige stukjes vlees in aanmerking. Ook 
stukken makreel doen het goed. De nieren 
en lever van ossen trekken veel vis aan, 
maar houden slecht op de haak. Die kunt 
u daardoor het beste gebruiken om er een 
geurspoor mee aan te leggen, en wel door 
ze in kleine stukjes in een voerkorf of in 
een rubby dubby-net aan te bieden. Een 
goed lokmiddel is ook bloed, hoewel daar 

vaak moeilijk aan te komen is. Een goed 
alternatief voor bloed is een pond gema-
len ossenvlees dat u in een fles met een 
halve liter water en flavour mixt. Voor ge-
bruik goed schudden en in het water gie-
ten. Zijn er alen in de buurt, dan komen ze 
hier absoluut op af.
Is er geen slager in de buurt, dan voldoen ook 
doodgereden dieren. Possums worden het 
vaakst dood gereden en verse possums - die 
zijn het beste - vindt u vooral in de nacht en 
vroege ochtend, voordat ze gaan uitdrogen 
door de zon. Het possumlijk bindt u aan een 
steen en gooit het op de stek. Voorziet u het 
lijk ook nog van een aantal messteken, dan 
zorgt u voor een nog beter geurspoor.

Landen
Een groot meervalnet is ideaal voor deze 
visserij. Met dit net maakt u niet alleen een 
grotere kans om een grote aal te landen, 
maar gaat het onthaken ervan ook een 
stuk eenvoudiger. De alen kunnen prima 

in een karperbewaarzak worden bewaard 
voor het maken van foto’s. Om te voorko-
men dat de vis tijdens de fotosessie te veel 
kronkelt, kunt u hem het beste 10 minuten 
daarvoor uit het water halen.

Wateren
Grote alen kunt u in alle wateren tegenko-
men; van kleine kanalen tot grote meren 
en rivieren. Aangezien echter de commer-
ciële visserij enorm heeft huisgehouden, 
kunt u het beste op zoek gaan naar wate-
ren waarvan bewezen is dat er jarenlang 
geen commerciële visserij heeft plaatsge-
vonden. Deze wateren vindt u voorname-
lijk in gebieden die nauwelijks toegankelijk 
zijn. Andere goede wateren zijn de reeds 
genoemde goudgaten, waaruit de alen 
slechts moeizaam of helemaal niet kunnen 
wegkomen om te paaien. Hoe geïsoleerder 
een water ligt, des te beter. Houdt u vooral 
ook uw oren open, mocht u een lokale be-
roepsvisser tegenkomen. Meestal kan deze 
u waardevolle informatie verstrekken.
Het vissen is duidelijk op zijn best in de 
avond, de nacht en vroege ochtend. En zoals 
ook bij de Europese visserij op aal is de pe-
riode voor volle maan het slechtst. Nachten 
met bewolking of de tijd voor opkomst van 
de maan zijn het beste, wanneer u in deze 
periode gedwongen bent om te vissen.

17 pond pure spierkracht!
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