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V issen in Spanje vanuit
Welkom bij Roned Sportfishing. Roned is
een kleinschalig sportvisbedrijf gevestigd
in de zonovergoten Ebro-delta aan de
Spaanse Oostkust, 175 kilometer ten
zuiden van vliegveld Barcelona.
Als uitvalsbasis heeft Roned het gemoedelijke vakantiedorp Riumar waar voor
vissers en niet-vissers verscheidene
verblijfsmogelijkheden
te
reserveren
zijn. Van hieruit worden de plannen
gesmeed voor wat betreft het vissen op de
Middellandse Zee of een zoetwatersessie
op gigantische meerval op de rivier de
Ebro.
Onze 20 jaar lange ervaring met het
sportvissen in en om de Ebro-delta zijn
voor u van onschatbare waarde om
een visvakantie te doen slagen. Ook
beginnende en minder gevorderde
sportvissers hebben door onze 100%
persoonlijke inzet maximale vangstkansen.
Met onze twee perfect uitgeruste sportvisboten wordt dagelijks koers gezet naar de
beste visgronden om de door onze gasten
begeerde vissoorten te belagen.
Riumar ligt direct aan de Middellandse Zee en ca. 1 kilometer
van de rivier de Ebro. Door de ideale ligging zijn wij in staat
een zeer breed scala aan sportvismogelijkheden aan te bieden.
Zoet- en zoutwater liggen binnen handbereik. Het haventje van
Riumar is gelegen in de monding van de Ebro. Na twee kilometer
varen in oostelijke richting bevinden we ons op volle zee. Vanaf
twee kilometer in westelijke richting varen dienen zich de eerste
meervalstekken al aan!
Groot bijkomend voordeel van deze ideale ligging:
BIJ RONED GEEN UITVALSDAGEN!
Mochten de weersgoden met te veel wind de zee
onbegaanbaar maken dan kan er op de Ebro en in zijn
monding behalve op meerval evengoed gevist worden op
zeevissoorten als bluefish, palometa en zeebaars.

Riumar

Aan onze vissende gasten bieden wij al sinds het bestaan van Roned een
compleet sportvisarrangement aan wat niets aan het toeval over laat. Dit
ziet er als volgt uit: 5 dagen bootvissen inclusief gecertificeerde schipper/
gids, bootvisvergunning, aas, brandstof en gebruik van alle mogelijke
benodigde hengelsportmaterialen. Echt overal is aan gedacht. U hoeft
nog geen haakje of loodje mee te nemen. Wel zo makkelijk als u graag
licht reist met alleen een stukje handbagage. Uiteraard zijn de gebruikte
materialen uitsluitend van topmerken.
Voor gasten die op eigen houtje willen vissen wordt er een kantvisvergunning
geregeld en zijn er in overleg hengels te leen of te huur.

L ight Tackle op zee
Het zeevissen kunnen we grofweg verdelen
in twee disciplines: Light Tackle en Big
Game. Op deze twee pagina´s gaan we
het hebben over de eerste, vissen met
materialen en uitrustingen tot maximaal 30
Lb. Big Game komt op de volgende vier
pagina´s aan bod.

Vissen op de Middellandse Zee is telkens
weer een heerlijke belevenis. Enerzijds door
het zomerse klimaat wat hier bijna altijd
heerst, anderzijds door de afwisselende
manieren van vissen op een overwegend
kalme zee.
Er wordt gevist met onze 8 meter lange
SeaCat of ruim 7 meter lange SeaFox zoals
vermeld bij het meervalvissen.
De SeaCat is een zeewaardige catamaran,
uitgerust met tweebuitenboordmotoren
van 100 PK elk. Deze extreem zijdelijk
stabiele consoleboot boot lijkt als het
ware geschapen voor de visserij op onze
topbestemming. Enorm ruim en sublieme
vaareigenschappen! Vanzelfsprekend is
deze boot voorzien van de laatste snufjes
op sportvisgebied.
Het vissen op de veelal met tanden
voorziene roofvissen gebeurt trollend en
driftend. Met dode getakelde aasvissen en

allerhande kunstaas verleid je de rovers van
de Middellandse Zee. Waanzinnige runs van
Bluefish, Palometa en Amberjack zorgen
voor de nodige adrenalinestoten.
Tijdens het driftend vissen worden er door
het aanvoeren van sardientjes Makrelen tot
drie pond zwaar, Bonito´s, false-Bonito´s,
Horsmakrelen en Zilverpalometa´s naar de
boot gelokt. In het najaar wordt dit aanbod
aangevuld met Dolphinfish (Mahi Mahi) en
diverse kleine tonijntjes.

Big Game Spinvissen
Door ver gaande beschermingsmaatregelen
van onder meer de Spaanse regering is
onze lokatie momenteel één van de beste
plekken ter wereld om op tonijn te vissen.
Er zijn twee tonijnsoorten te onderscheiden
in onze wateren: Little Tunny en
Blauwvintonijn, zie kaders.

Little Tunny (Euthynnus Alletteratus)
wordt tot 18 kilo zwaar.

Wanneer deze op hol geslagen torpedo´s
in grote scholen aan de oppervlakte jagen
zijn deze het beste te vangen met zware
spinstokken (tot 300 grams) voorzien van
20 kilo+ gevlochten lijn met allerhande
soorten kunstaas. Echt ongelooflijk
om te zien hoe regelmatig een stuk
Middellandse Zee ter grootte van een
compleet voetbalveld als het ware
ontploft. Uit het niets opduikende tonijnen
storten zich dan als ware vreetmachines
op de in overvloed aanwezige aasvis.
Spectaculaire aanbeten met runs van
200 meter of meer bij minimaal 6 kilo
slipkracht!

De bovenmaat van blauwvintonijn te
vangen op spinmateriaal ligt bij ca. 80
kilo. Een 2 uur durende dril is dan eerder
regelmaat dan uitzondering. Weinig
vissers die deze slopende dril van A tot
Z afmaken. Bij deze extreme visserij is
het absoluut geen schande om je hengel
af te staan om op krachten te komen
of om simpelweg de ervaring van een
waanzinnige dril met een andere visser te
delen. De run van een Little Tunny duurt
aanzienlijk korter maar is minstens zo
spectaculair. De beste maanden voor het
spinvissen op tonijn zijn april, mei en eind
juli. Vanaf de eerste week augustus t/m
half november duiken de jagende scholen
in de oppervlakte bij vlagen op. Ook ´s
winters laat de tonijn zich met regelmaat
zien. In de wintermaanden zijn we wel
meer afhankelijk van de windverwachting
om de zee op te kunnen. Last-minute trips
zijn zeker mogelijk.

Big Game Chummen
Het vissen op grote Blauwvintonijn is
zo ongeveer de meest extreme tak van
vissen binnen de hengelsport. Driftend en
sardines strooiend (chummen) lokken we
de tonijn naar de boot. Deze vreten zich
een weg omhoog in het sardinespoor om
uiteindelijk één van de beaasde haken te
vinden. De run die dan volgt is nauwelijks te
beschrijven, dit zou iedere sportvisser zelf
eens mee moeten maken. Hengels die in
de volksmond als bezemsteel aangemerkt
worden kraken tot in het handvat. 50 en
80 ponds reels krijsen het onhoudbaar
uit totdat de eerste run perareerd wordt.
Onvergetelijke drils leveren zweetparels,
vermoeidheid, emotie en vooral verbazing
op. Wat is tonijn toch vreselijk sterk!
De sardines voor het chummend vissen op tonijn is tegen meerprijs. Normaal gesproken
50 Euro per dag en per boot, te delen door het aantal vissers aan boord. Het vissen op
Blauwvintonijn is altijd volgens het principe “Catch & Release”.

Blauwvintonijn (Thunnus Thynnus) wordt
tot over de 800 kilo zwaar. Ons huidige
record ligt op ruim 400 kilo, waarschijnlijk
met gemak nog 100 kilo zwaarder maar
de vis was simpelweg niet te hanteren
en/of nauwkeurig te meten. Voor een
verantwoorde catch & release werd de
tonijn zo snel mogelijk onthaakt. 2019
was een absoluut topjaar met vele 100
kilo plussers. Tel daar de bijna ontelbare
“normale” tonijnen van tussen de 50 en
100 kilo bij op.
De beste maanden voor het chummend
vissen op tonijn zijn april, mei en juli t/m
half november.

Meervalexpedities

De meerval is de grootste zoetwater roofvis van Europa. Op de rivier de Ebro bevindt
zich een enorm bestand aan vooral grote meerval. Eind jaren 60 is deze vissoort door
duitse sportvissers op de Ebro uitgezet. Een uitermate geschikte leefomgeving met
volop voedsel heeft er in de loop der jaren voor gezorgd dat de meerval zich enorm
heeft kunnen vermeerderen en vooral ook groeien. Meervalsessies met meerdere
twee meter plussers zijn hier alles behalve uitzondering.
Er wordt zowel statisch als driftend gevist. Het meest gebruikelijke is statisch met het
zogenaamde boeiensysteem. De boot wordt stevig op twee ankers vastgelegd waarna
er met een klein bootje het aas uitgevaren wordt naar mogelijke meervalschuilplaatsen
of jachtgebieden. Rietkragen, overhangende bomen en wierbedden zijn favoriet.
Tijdens het statisch vissen is er gelegenheid om bij te vissen op karper, voorn, giebel,
harder etc.
Mooie bijvangsten tijdens het meerval vissen zijn snoekbaars, blackbass, zeebaars,
bluefish en palometa. De laatste drie uit het rijtje zijn uiteraard zeevissen die vanuit
de monding kilometers ver de rivier op trekken om zich te goed te doen aan de vele
prooivis die hier rond zwemt.

Het vissen op meerval doen we ofwel met de
SeaCat zoals genoemd bij Light Tackle, ofwel met
onze 7.10 meter lange SeaFox. Onze SeaFox 236
cc Pro walkaround consoleboot beschikt over 175
PK. Genoeg power dus om onze gasten vlot naar de
beste stekken te brengen. Voor nachtelijk avontuur
is er voldoende verlichting aanwezig.
Outriggers, 14 hengelsteunen, trimflaps, sublieme
vaareigenschappen, marifoon en een kleuren
dieptemeter/GPS maken dat deze boot ook
uitermate geschikt is voor het zeevissen, wat dus
uiteraard ook gebeurt.

De rivier de Ebro laat
zich het best omschrijven
als een oase van rust.
Het ontbreekt hier in zijn
geheel aan beroepsvaart.
Het enige wat je tijdens
het vissen tegen komt is
een enkele rondvaart- of
sportvisboot.

Er wordt in overleg met de gasten overdag of tegen de avondschemer gevist.

Beste tijd voor meerval: Begin maart t/m eind november.

O ver R iumar, gezin
Circa 180 kilometer onder Barcelona
ligt Riumar aan de subtropische
Costa Daurada. Om precies te zijn
op het uiterste puntje van nationaal
natuurpark de Ebro-delta. Riumar
is een waar paradijs voor vissers,
strandliefhebbers, natuurliefhebbers
en/of mensen die gewoon een
rustige lokatie zoeken met alle
wenselijke comfort, voorzieningen en
excursiemogelijkheden.
Grote hotels en massatoerisme zult
u hier niet vinden gezien hoogbouw
verboden is.
Het kindvriendelijke zandstrand (het
water wordt maar langzaam dieper)
biedt ook in het hoogseizoen nog écht
veel plaats voor iedereen en wordt
slechts door een bescheiden duinenrij
van de boulevard van Riumar
gescheiden.

Op de boulevard speelt zich voornamelijk
het avondleven af. Verschillende gezellige
strandpaviljoens vullen de late uurtjes
met muziek, dans, en exotische drankjes
in. In het hoogseizoen worden hier
verscheidene activiteiten georganiseerd
door de plaatselijke gemeente.
De vele restaurants in Riumar
en directe omgeving bieden een
uitgebreide gastronomische keuze.
De traditionele spaanse keuken voert
de boventoon, maar ook een pizzeria
en duits restaurant zijn voor handen.
In Riumar bevindt zich een klein
winkelcentrum voor uw dagelijkse
boodschappen. In het 12 kilometer
verderop gelegen Deltebre kunt u terecht
voor arts, apotheek, werkplaatsen,
grote supermarkten, wekelijkse markt,
banken, tankstation etc etc.
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svakantie en verblijf
Voor de meegereisde gezins- en/of
familieleden is er ook genoeg te genieten
in Riumar en directe omgeving. Het
enorme ruime strand spreekt voor
de meeste gasten al enorm tot de
verbeelding. Op 1,5 km is er een
dagelijkse souvenirmarkt omgeven
door restaurants en diverse terrassen.
Hier ligt tevens een ware vloot aan
rondvaartboten die u meenemen
naar de monding van de Ebro.
Als u meer prijs stelt op een meer
persoonlijke rondvaart in familiesfeer
dan zijn wij van Roned uw perfecte
aanspreekpartner. Of het nu gaat
om een rondvaart voor de kust van
de Ebro-delta, een mini-vistripje voor
de allerjongsten onder ons of een
boottochtje door een oude zij-arm van
de Ebro naar een afgelegen strand,
alles is bespreekbaar.
Binnen drie kilometer van Riumar
bevinden zich ook twee outdoor
activiteitenparken voor jeugd tot ca.
14 jaar. Denk hierbij aan kanoën,
boogschieten, klimmuur, quadrijden,
paintball, kabelbaan en allerhande
klim- en klauterplezier.
Op de laatste pagina´s van deze
brochure vindt u een beknopt overzicht
van verdere excursiemogelijkheden. U
hoeft u zich geen moment te vervelen,
al is er natuurlijk niets op tegen om
gewoon heerlijk uit te rusten met een
goed boek of om een verfrissende
duik te nemen in zee of zwembad.

In Riumar beschikt Roned over
verscheidene accommodaties. Dit zijn
overwegend luxe vakantiehuizen. Per
woning zijn de belangrijkste kenmerken
opgesomd. Tuinmeubelen, koffiezetter,
wasmachine etc. zijn voor ons een
vanzelfsprekendheid en dus niet
genoemd. Maximale afstand tot het
strand 500 meter.
Deze huizen zijn voor iedereen te
reserveren. Vissers- en niet vissers.
Een veelgemaakte combinatie door
gezinnen is twee of meerdere weken
verblijf waarbij de vissers gebruik maken
van het 5-daags visarrangement.
De dag van aankomst en vertrek is
nagenoeg altijd zaterdag. Uitzonderingen
zijn bespreekbaar.

A ppartement Roned

A ppartement Roned
4 persoons bovenwoning
2 tweepersoons slaapkamers
Douche / toilet
Riante woonkamer / keuken
Gigantisch terras (50 m2) met vrij
uitzicht over de Ebro-delta
Balkon aan straatkant
Gratis WIFI
HUTTE registratienummer 000439 DC 39

A ppartement Z eezicht

A ppartement Z eezicht
6 persoons appartement met
uitzicht op zee
3 tweepersoons slaapkamers
waarvan 1 met stapelbed
Complete badkamer met ligbad
Complete badkamer met douche
Compleet ingerichte keuken met
o.a. vaatwasser en wasmachine
2 balkons waarvan 1 met zijzicht
op zee
Gemeenschappelijk zwembad van
8x15m
Gratis WIFI
Airconditioning / verwarming
HUTTE registratienummer 000440 DC 87

V illa M onika

Villa Monika
6 pers. vrijstaande villa op ca.
700 m2 grond
Privé zwembad 10x5m
3 tweepersoons slaapkamers
waarvan 1 met eigen badkamer
Complete badkamer met ligbad
Compleet ingerichte keuken met o.a.
vaatwasmachine
Aparte wasruimte met wasmachine
Gigantische smaakvol ingerichte
woonkamer
Honden toegestaan

ROLSTOELTOEGANKELIJK
Kluis
Gratis WIFI
HUTTE registratienummer 000447 DC 18

L as P almeras

L as P almeras
8 pers. vrijstaande villa op ca.
1350 m2 grond
Privé zwembad 8x4m
4 tweepersoons slaapkamers
waarvan 1 op de eerste verdieping
met eigen badkamer
Complete badkamer met ligbad
op de begane grond
Compleet ingerichte keuken
met o.a. vaatwasmachine
Honden toegestaan
Kluis
Gratis WIFI
HUTTE registratienummer 000373 DC 63

D e omgeving
Excursiemogelijkheden zijn er in alle
denkbare variaties en afstanden
aanwezig.
Hier volgt een opsomming van enige
activiteiten en bezienswaardigheden
met geschatte afstanden:

Kitesurfen
1 km
Lagune met Flamingo´s
1 km
Fietsverhuur
1 km
Rondvaart over de Ebro
1,5 km
Eco museum Deltebre
14 km
Vogelmuseum Sant Jaume d´Enveja 15 km
Dagelijkse visafslag in
Sant Carles de la Rapita
30 km
Druipsteengrotten in Benifallet
50 km
Rondrit door de aardewerkregio van Miravet
55 km
Peñiscola (Burcht van Papa Luna) 75 km
Pretpark Port Aventura Salou
75 km
Safaripark El Vendrell
90 km
Barcelona (Aquarium, Gaudi,
Camp Nou, etc. etc.)
180 km
Valencia (o.a. zeeaquarium)
190 km

Riumar ligt aan de monding van de
rivier de Ebro, op het uiterste puntje
van Europa´s grootste moerasgebied,
de Ebro-delta. Door de vochtige
omgeving, die in stand wordt gehouden
door een uitgebreid irrigatiesysteem,
leent deze grond zich uitstekend voor
het verbouwen van rijst, wat hier dan
ook op grote schaal gebeurt.
Deze oase van rust herbergt, al
naar gelang de tijd van het jaar, een
enorme verscheidenheid aan (trek)
vogels zoals koereigers, flamingo´s,
lepelaars en diverse roofvogelsoorten.

Kortom; Riumar en omgeving hebben
genoeg te bieden om voor iedereen
een vakantie te doen slagen. Voor
meer specifieke vragen over omgeving
en excursies kunt u altijd bij ons terecht.

Bezoek voor de nieuwste ontwikkelingen en ingezonden
verhalen onze facebook pagina en/of website

V ervoer naar Spanje
De afstand over de weg van Utrecht naar
Riumar bedraagt circa 1670 kilometer.
Een mooie rit door het Belgische landschap,
over de Franse (tol)wegen en door de
Pyreneëen wat in één of twee dagen goed
te doen is.

Vliegen kan vanaf verschillende luchthavens
met diverse luchtvaartmaatschappijen. Als
aanvlieghaven zijn Barcelona (175 km) en
Reus (90 km) de meest gebruikelijke.
Via internet zijn diverse trajecten te boeken
vanaf (in alfabetisch volgorde) Amsterdam,
Brussel, Eindhoven, Rotterdam en Weeze.
Deze laatste luchthaven ligt vlak over de
grens bij Arnhem. De meest gebruikte
vliegtuigmaatschappijen zijn EASYJET,
IBERIA, KLM, RYANAIR, TRANSAVIA en
VUELING. Er zijn al tickets vanaf € 60,per persoon retour!
Als u voor een vliegreis kiest is het
raadzaam om vanuit Nederland een
huurauto te reserveren. De kosten hiervoor
zijn vanaf € 140,- per week.

R eserveren
Voordat u definitief tot boeken overgaat
stel u zich dan eerst even bij ons op
de hoogte over de beschikbaarheid
van boten en/of accommodaties. Als
de gewenste periode beschikbaar is
krijgt u van ons een vrijblijvende optie
om zaken als vrij van het werk en
vliegtickets te regelen.

Het snelst stelt u zich op de hoogte van
de beschikbaarheid van één en ander
door even contact op te nemen met
Ron.

ronedspanje@gmail.com
0034-610427459

www.ronedspanje.nl
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Voor meer info over het vissen,
beschikbaarheid en/of reserveringen:
Ron: 0034 610 427 459

ronedspanje@gmail.com

Postadres: Apdo. Correos 150
43580 Deltebre, Spanje

DELTA DEL EBRO

Riumar

Ons adres in Nederland:
Rollandthof 19
4301 KH Zierikzee
06-49812010
info@ronedspanje.nl

www.ronedspanje.nl

