Big-Game-vissen in Kenia – Pemba Channel Lodge
De Pemba Channel Lodge is een van de oudste
en meest gerenommeerde Big Game clubs op
het Afrikaanse continent. In de vele tientallen
jaren van haar bestaan heeft deze club een
enorme faam opgebouwd. “Pemba” is de
oorsprong van vele Afrikaanse records. De club
ligt in het plaatsje Shimoni op ruim 2 uur rijden
van Mombasa en is genoemd naar het grote
eiland Pemba - behorend tot Tanzania.

Her en der tussen de weelderige begroeiing staan de zeer
smaakvol ingerichte bungalows met een grote slaapkamer en een douche/toilet

De perfecte Big Game boot White Otter ligt in de
beschutting van een klein eiland, direct voor de
club. Aan de uitrusting aan boord ontbreekt echt
niets en meteen bij het uitvaren kunnen de
aasvissen of lures overboord, want de grote vis
komt hier vlak onder de kust.

De diepe zeestraat tussen het vasteland en
Pemba, de Pemba Channel, heeft een geweldige
aantrekkingskracht op vrijwel alle Big Game
vissoorten die in de Indische Oceaan worden
aangetroffen. Vele tonijnsoorten (waaronder
geelvintonijnen tot zo’n 200 pond), wahoo,
goudmakreel, barracuda, diverse haaiensoorten
en natuurlijk de billfish waar het de meeste Big
Game vissers om gaat; zeilvis, gestreepte
marlijn, zwarte marlijn en blauwe marlijn.

Het half open hoofdgebouw met bar, lounge en
restaurant “ademt” Big Game; overal foto’s, zwaarden en
geprepareerde koppen. ‘s Avonds wordt meestal buiten
in de tuin gegeten en het eten is echt fantastisch; niet
voor niets behoort de keuken van de club tot de beste
van Kenia!

De club zelf is een waar paradijs! De eigenaars
Peter Ruysenaars (van Nederlandse afkomst) en
zijn vrouw Sandra hebben het complex omgetoverd in een prachtige tuin met een zwembad.

Steeds meer gasten van Pemba Channel Lodge
zweren bij het zgn. “tag and release” principe en
zetten deze schitterende vissen terug in het
element waar zij thuishoren - in ruil voor een
officieel certificaat van de African Billfish
Foundation.

Wie kans wil maken op een grote marlijn, zeilvis, tonijn,
haai enz. en gesteld is op enige luxe en toch geen
exorbitante bedragen wil betalen, is hier aan het juiste
adres...

