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Visserij 

 

Op Aruba kent de visserij een lange geschiedenis. Arubanen en ook vele toeristen 

die Aruba bezoeken eten graag vis en het liefst verse vis die net gevangen is. Op 

vele menu's in lokale restaurants zie je dan ook de term 'Catch of the day' 

(vandaag gevangen).  

Op Aruba heeft men altijd de visserij beoefend met als doel de 

voedselvoorziening. Vis werd dus altijd verkocht en was en is een bron van 

inkomsten. In veel landen is de visvangst een belangrijke bron van inkomsten. Op 

Aruba is dit niet (meer) zo. Wel zijn er natuurlijk verschillende beroepsvissers die 

leven van hun werk maar niet zo veel.  

Vóór de komst van de oliemaatschappijen was de visserij belangrijker. 

 

De visserij aan het begin van de vorige eeuw 

 

De hoeveelheid vis die aan het begin van de vorige eeuw werd gevangen was 

genoeg voor de lokale bevolking. Soms kon er zelfs geëxporteerd worden. De 

visvangst ging toen op een vrij eenvoudige wijze.  
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Ook na de komst van de oliemaatschappij bleven mensen in hun vrije tijd aan 

visserij doen. Na 1940 ging de visserij wat achteruit, ook omdat jongeren ander 

soort werk gingen doen. Op Aruba werd er toen steeds meer vis geïmporteerd uit 

het buitenland. 

Volgens de telling van LVV waren er voor 1986 ongeveer 230 personen actief in 

de visserij, waarvan ongeveer 170 parttime. Ongeveer 60 personen waren er toen 

fulltime beroepsvisser
1
.  

Ongeveer 20 jaar geleden waren er nog maar zo'n 20 fulltime vissers, daarnaast 

zijn er meer parttime vissers. Ongeveer 10% van alle vis die op Aruba gegeten 

wordt is in de zee rond Aruba gevangen. De rest wordt geïmporteerd uit andere 

landen. 

                                                 
1
 Sembra awe pa cosecha mañan 
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Elk jaar wordt eind juni de visserij op Aruba gevierd ‘Dia di piscado’. Op deze dag 

worden er wedstrijden gehouden en is er feest. Ook kinderen kunnen meedoen. 

 

 

Sportviss

erij 

We 

kennen 

ook 

sportviss

erij. 

Sportviss

ers gaan 

de zee 

op als 

vorm 

van recreatie omdat ze het heel leuk vinden om te vissen en op zee te zijn. Bij 

sportvissen gaat het alleen om het plezier en er worden ook wedstrijden 

gehouden tussen verschillende sportvissers.  
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Vissen is een omstreden sport; sommige mensen vinden sportvissen een vorm van 

dierenmishandeling. Veel sportvissers gooien gevangen vis weer terug in het 

water. Dit doet men ook om te voorkomen dat bepaalde vissoorten uitsterven. 

Bij de Aruba Nautical Club en Bucuti jachtclub zijn zo’n 100 sportvissers 

aangeslo

ten. 

Aruba is 

een 

eiland in 

de 

Caribisc

he Zee 

er is dus 

volop 

gelegen

heid om 

te 

vissen. Meestal wordt er gevist voor de westkust van Aruba omdat het water hier 

wat rustiger is. Bekende vissersplaatsjes zijn De Zeerover in Savaneta en Centro di 

pesca Hadicurari en de Fishermen's huts. Er wordt ook vis op andere punten 

verkocht. Enkele visserspieren zijn Boca di Dolf (Zeewijk/Cura Cabai) en (Spaans 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mishandeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caribische_Zee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caribische_Zee
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Lagoen) (Pier di pueblo – waf chikito). Ongeveer een eeuw geleden was Rancho 

een bekend visserscentrum. 

 

Vissoorten 

 

 

 

 

De vissen die op Aruba het meest worden gevangen door de vissers zijn: Pargo, 

Mero, Jampau, Conovis, Mulato, Balahu, Rabi'gay, Tuna, Ronda blanca, Barbishi, 

Fototo, Kekki, Maulo, Glingfish, Hudui, Pishi porco, Cabicushi seco en Candelchi. 

Natuurlijk worden er ook andere vissoorten hier gevangen. 
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Vissersbootjes 

 

De vissersbootjes die gebruikt worden zijn eenvoudig. Vaak zijn ze zelfgebouwd. 

Met deze bootjes blijft men in ondiep water.  

De zee rond het eiland kan behoorlijk ruw en verraderlijk zijn. De meeste 

hobbyisten, maar ook de meeste beroepsvissers vissen aan de zuidwest kant van 

het eiland.  

 

In ondiep kustwater wordt op verschillende manieren gevist. Soms met de reda. 

Dat is een lang rechthoekig net. Dit net wordt gebruikt voor de vangst van een 

school vissen.  

De reda wordt om de school vissen heen gespannen en dan word de onderkant 

van de reda aan elkaar gebonden, dit vormt dan een grote zak. Zo worden de 

gevangen vissen in het vissersbootje getild. 

Ook wordt er gevist met een lijn met verschillende haken, of met een tarai (of 

trai), dit is een werpnet of met de canaster, een primitieve fuik. 

Met behulp van de vislijn wordt gevist naar bodemvissen, zoals snappers en 

groupers.  

Lijn vissen wordt op 2 manieren gedaan:  

Bodem vissen: vanuit de stilstaande boot gaat de lijn recht naar beneden in het 

water. Zo vang je de bodemvissen zoals Groupers, Jampau. 

Sleep vissen: vanuit een varende boot sleept de lijn achter de boot aan. Zo vang je 

de vissen die minder diep zwemmen zoals Ronda, Tuna Mulato etc. 
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De canaster is een kleine kooi van ijzer en kippengaas. In de canaster wordt aas 

achtergelaten. Kleinere bodemvissen, Cabricushi, Barbishi en bijvoorbeeld kreeften 

kunnen makkelijk in de canaster zwemmen maar kunnen heel moeilijk eruit 

zwemmen.  

 

Als de vissers aan land komen na een lange dag werken moet de gevangen vis nog 

worden schoongemaakt en ingepakt en moet de boot nog schoongespoeld 

worden. 
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