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• Vuurdoop

WAAROM VIS JE?
De theaterschrijver Samuel Beckett schreef 
het stuk ‘Wachten op Godot’. In de eerste akte 
van dit toneelspel gebeurt er helemaal niets. 
Twee mensen wachten op iemand die maar niet 
komt. Het is een verbluffend staaltje theater: 
er gebeurt niets. Wie vervolgens de tweede 
akte ziet, komt van een koude kermis thuis. 
Dit is een herhaling van zetten: er geschiedt 
helemaal niets.

Daarmee komen we bij het onderwerp van deze 
column en waarschijnlijk de meest gestelde 
vraag aan ieder van ons: ‘Waarom je vis je? Je 
zit in de regen, voelt je miserabel en vangt bijna 
nooit wat.’ Sta mij toe je te helpen met een 
paar afdoende antwoorden. ‘Je komt nog eens 
buiten’, kun je zeggen. Al laat dit antwoord wel 
ruimte voor vervolgvragen. ‘Is het binnen niet 
goed dan? Ruzie met de vrouw?’ Toch zullen de 
meeste mensen je verklaring afdoende vinden.

Wie doorvraagt, zeg je: ‘Het is rustig en vredig’. 
Dit zal de vragensteller volmondig moeten 
beamen. En met enige afgunst, want rust en 
vrede zijn zeldzaam. Het leven anno 2015 is 
een rat race. Werk en gezinsleven zijn fysiek en 
mentaal slopend. Je rent van hot naar her: van 
sportveld naar balletschool, uit de supermarkt 
richting de ouderavond, helpen met huis-
werk en vriendjes/vriendinnetjes brengen of 
halen… De lijst met stressvolle bezigheden is 
eindeloos. Even vissen brengt de broodnodige 
rust. Tegenwoordig heet dat ‘mindfullness’. 
Deze term is hip, dus gebruik hem zoveel als 
mogelijk.

Mocht geen van bovenstaande antwoorden de 
vragensteller tevreden stellen, dan werkt deze 
laatste altijd: ‘Het is geen dure hobby’. Verwijs 
hierbij naar Marktplaats. Daar is het inderdaad 
een kerkhof van hengels die zijn aangespoeld 
op de digitale rommelmarkt. Restanten van 
hen die het probeerden maar jammerlijk 
faalden. En goedkoop? Wij weten wel beter. 
Die Daiwa Air van bijna achtduizend euro – de 
duurste hengel ter wereld – willen we natuurlijk 
allemaal. Tot die tijd: gewoon blijven vissen. 
Waarom niet?!

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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nEO bAItS FIShIng EggS

DOOR dE rEdACTIE

Vissen met eieren klinkt wellicht 
wat vreemd, maar de Fishing 
Eggs van NEO Baits zijn toch echt 
specifiek ontwikkeld voor op de 
haak of aan de hair. Dit unieke aas 
heeft een geheel natuurlijke basis 
en is bovendien volledig biologisch 
afbreekbaar.

nEO bAItS:
FIShIng EggS

e ‘groene’ weg die NEO baits in-
slaat blijkt al uit de naam. NEO 
staat voor: natuurlijk, eetbaar en 

organisch. Die kenmerken vind je terug 
in de aas- en voerproducten die dit bedrijf 
op de markt brengt. Alles is gemaakt 
van 100% natuurlijke ingrediënten, op 
duurzame wijze geproduceerd en volledig 
biologisch afbreekbaar. NEO baits speelt 
hiermee in op de trend van duurzaamheid 
en verantwoord omgaan met vis, water en 
natuur binnen de sportvisserij.

DUURZAAM
Ook de Fishing Eggs zijn in dit licht 
ontwikkeld. Dit is gedaan met behulp 
van technologieën uit de voedingssector. 
Zo zitten ze vol met bouwstenen, vitami-
nen, mineralen en aminozuren die ook 
in het natuurlijk voedselaanbod voorko-

men. Bovendien zijn alle ingrediënten 
geheel verteerbaar. De eitjes zijn dus niet 
alleen voedzaam en gezond voor de vis, 
maar ook voor zijn leefomgeving. Het 
duurzaamheidsaspect van dit product is 
daarmee dik in orde.

GEUR & KLEUR
De Fishing Eggs zijn verpakt in hersluit-
bare potjes van 150 ml, zodat het product 
altijd vers blijft. Dat is ook geur-technisch 
prettig, want de stroperige substantie waar 
de viseitjes in zitten riekt behoorlijk. Ook 
onder water wasemt dit nog lang door, zo-
dat het effect vergelijkbaar is met een aas-
soort die in een dip is gedoopt. Bovendien 
steken de felle (neon)kleuren – de eitjes 
zijn verkrijgbaar in vijf verschillende sma-
ken en kleuren – mooi af tegen de bodem 
voor extra visuele aantrekkingskracht.

KAVIAAR
Met de opkomst van de vijvervisserij heb-
ben we hier wellicht het ‘ei’ van Colum-
bus te pakken. Een geheel ecologisch aas 
dat geschikt is voor alle witvissoorten, 
karper en forel en bovendien geen af-
breuk doet aan de waterkwaliteit op deze 
afgesloten putten. Een breed inzetbaar 
aas; of je nu vist met de methodfeeder, 
vaste stok of met het pennetje op witvis 
of karper. De eitjes kun je door de zachte 
structuur zowel op de haak als op de hair 
vissen en dus zowel onder een dobber als 
op de bodem vissen.
Meer info: www.neobaits.com

D

De eitjes zitten verpakt in potjes met 
een stroperige substantie.


