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LOODVRIJ
KARPERVISSEN
ALTERNATIEVEN
OP EEN RIJTJE
Lood is giftig en hoort niet in het milieu thuis.
Daarom wordt dit op termijn wettelijk uit de
sportvisserij verbannen. Sportvissers zijn voor
schoon en gezond water, dus kijken zij naar
alternatieven om loodvrij te gaan vissen. Om
de karpervisser hierbij op weg te helpen, zetten
we in dit artikel een aantal milieuvriendelijke
loodvervangers op een rijtje.
DOOR: GERWIN GERLACH
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oor het groeiende besef van de schadelijkheid van lood voor
het milieu, kwam het gebruik hiervan in de sportvisserij ook
ter discussie te staan. Waren er een paar jaar terug nog nauwelijks goede en betaalbare loodalternatieven beschikbaar, tegenwoordig kunnen sportvissers kiezen uit een breed assortiment. Voor
de karpervisserij zijn er goed bruikbare werpgewichten van onder andere steen en staal. Met het nieuwe karperseizoen én de beurs Carp
Zwolle in aantocht, is dit een mooie gelegenheid om over te stappen
op ‘loodvrij’ karpervissen.

IJZER/STAAL
De Oostenrijkse firma SteelAngler
biedt drie varianten aan. Wij hebben
de ‘grip’ versie (Distance Grip, zie
foto) getest en die beviel prima.
Deze is verkrijgbaar in uitvoeringen van 100, 120 en 140 gram. De
vormgeving is goed, hij werpt zuiver
en is maar iets groter dan zijn loden
broertje van hetzelfde gewicht.
Daardoor is de luchtweerstand in
theorie wel iets meer, maar ook de
weerstand op de bodem iets groter
– wat een positieve invloed heeft
op de inhaking. Overigens is er voor
het werpen van grotere afstanden

een speciaal model beschikbaar: de
‘Distance Six’. Nadeel van de Distance Grip is de relatief hoge prijs.
De stuksprijs van € 2,30 voor een
100-grammer tot € 2,70 voor een
140-grammer is nog te overzien. De
komende jaren zal de stuksprijs naar
verwachting lager worden zodra er
grotere aantallen worden geproduceerd (en er meer concurrentie
komt). De SteelAngler gewichten
komen uit Oostenrijk, maar zijn binnenkort hopelijk ook in Nederlandse
winkels te koop.
www.steelangler.com
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DE KARPER
SPORTVISSERIJ
NEDERLAND (DE
KSN) ROEPT HAAR
LEDEN EN ANDERE
KARPERVISSERS OP
OM VANAF NU MET
LOODVERVANGERS
TE GAAN VISSEN

STENEN

Stenen zijn een natuurproduct, waardoor het de karper
volgens sommigen niet afschrikt. Tot werpgewichten
omgebouwde kiezelstenen waren in eerste instantie
ontwikkeld voor de barbeelvisserij. Volgens barbeelvissers leert Barbus barbus namelijk snel dat ze maar beter
met een grote boog om een stukk lood heen kunnen
zwemmen. Er zijn twee versies kiezelstenen te verkrijgen: met een wartel of geheel doorboord (inline) – beide
van het Engelse Stonze, onderdeel van Pallatrax. Voor
verre worpen zijn de kiezelstenen minder geschikt. Tot
afstanden van 40 à 50 meter kun je er echter behoorlijk
secuur mee werpen. Vis je verder weg, dan kun je de
montage beter uitvaren. De Stonze kiezelgewichten zijn
bij verschillende (web)winkels verkrijgbaar voor ongeveer
dezelfde prijs als lood. In meerdere kleuren te koop, dus
stem dit af op het bodemtype van je visstek. Omdat de
stenen een beetje vocht opnemen, kun je ze voor gebruik
bijvoorbeeld dopen in een boiliedip. Sommige vissers
zoeken zelf kiezelstenen, waarna ze er zelf een gaatje in
boren en er een wartel in lijmen. Dit is vrij specialistisch
werk, waarvoor je goed materiaal moet gebruiken om
ongelukken te voorkomen. www.pallatrax.co.uk
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GLAS

Er zijn werpgewichten van glas te koop, maar tot op heden niet zwaarder dan 57 gram. Over de geschiktheid van
glas in de karpervisserij zijn de meningen enigszins verdeeld. De een vindt de doorzichtigheid van het glas juist
een voordeel, de ander vindt het glanzende oppervlak
en de kans op schitteringen onder water weer een
nadeel. In Nederland zijn glasgewichten vooral
populair bij het vissen op forelvisvijvers. De
Engelse firma Diamond Weights verkoopt
glasgewichten met een wartel en biedt
ze tevens aan als inline variant. De
prijs bedraagt € 3,20 per stuk,
exclusief verzendkosten.
www.diamondweights.co.uk

DE KSN: ‘VIS MET LOODVRIJE WERPGEWICHTEN’
Ook De Karper Sportvisserij Nederland
(De KSN) roept op om met loodvervangers te vissen. Recent heeft zij haar
Gedragscode aangevuld met het punt:
‘Vis met loodvrije werpgewichten.’
Daarbij wordt de volgende toelichting
gegeven: “Lood is giftig en hoort niet in
het water thuis. Het is gevaarlijk voor
mens en dier, omdat het niet afbreekt
maar aanwezig blijft in het milieu. Het
stapelt zich jaarlijks op, omdat er steeds

opnieuw vislood in het water terecht
komt, terwijl er daarnaast nog lood
uit voorgaande jaren corrodeert. Het
gebruik van loodverliezende systemen
waarbij direct na de aanbeet loodverlies optreedt, wordt door De KSN
sterk afgeraden. De georganiseerde
hengelsport stimuleert de marktsector
en sportvissers om te stoppen met het
produceren, verdelen en gebruiken
van lood. Bij karpervissen wordt veel

gebruik gemaakt van (zwaar) lood. De
KSN roept op om in de komende jaren
lood te vervangen door geschikte, loodvrije werpgewichten zoals steen, ijzer,
glas of natuurvriendelijk composiet.”
Meer info: www.deksn.nl

MODIFIED MATERIALS

Modified Materials is een ingenieursburo gespecialiseerd in polymeer
kennis, verwerking van kunststoffen en productontwikkeling in kunststof. De ontwikkeling van alternatieven voor lood in de sportvisserij is
hun belangrijkste project. Modified Materials heeft drie verschillende
materialen uit ontwikkeld tot gewichten: composiet, gietijzer en mineraal. Er wordt een gewichtengamma van 25 tot 450 gram
mee afgedekt. De gewichten
hebben uiteenlopende
vormen, passend bij de soort
visserij en de gebruikte
techniek. Meer productinformatie is te vinden op
www.modifiedmaterials.nl

BETON

BALLAST LINK

Decathlon verkoopt onder de
merknaam Caperlan een elastische
band, waarin je een gewicht kunt
vastklemmen. Zo kun je aan de waterkant zoeken naar een geschikte
steen of zelfs een mossel, waar je
vervolgens een werpgewicht van
maakt. De Ballast Link is gemaakt
van doorzichtig synthetisch rubber,
met een zwart oog van polyamide.
De rekbare rubberen band kan in
drie posities worden vastgezet, zodat gewichten van verschillend formaat kunnen worden vastgeklemd.

Aan het oog is een speldwartel te
bevestigen. De prijs van de Ballast
Link is € 2,79 per verpakking van
twee stuks. www.decathlon.nl

UFO Sinker brengt betongewichten in verschillende modellen, gewichten en kleuren
op de markt. Deze zijn verkrijgbaar via Mario’s
Tackle, de exclusieve verdeler voor Nederland en België. De UFO Sinkers zijn gemaakt van hoogwaardig
beton met een dichtheid van vier gram per kubieke
centimeter. Ze zijn 100% loodvrij, ongecoat, betaalbaar, in allerlei vormen verkrijgbaar en ‘cosmetisch’
fraai afgewerkt. Daarnaast nemen de Sinkers vloeistof op, wat het mogelijk maakt deze te dippen in
een smaakstof voor nog meer attractiviteit. De UFO
Sinkers worden geleverd in vier modellen: Distance,
Gripp, Dunlop en een inline versie. De Distance is gemaakt voor verre afstanden, de Gripp geschikt voor
stromend water en de Dunlop is allround inzetbaar.
De UFO Sinkers worden in verschillende gewichten
tot maar liefst 500 gram geleverd.
www.ufosinker.com
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