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TOPLOOD EN FLYING
BACKLEAD IN ÉÉN
De Multi Purpose Backleads van Fox zijn een combinatie
van een ‘flying backlead’ en een gewoon toplood. In een
handomdraai wissel je de toepassing van dit handige
product om – zonder te knippen of knopen.

VISLESSEN
Vissen is leuk, leerzaam en goed voor de motoriek.
Zomaar wat redenen om het te doen; vooral voor
kinderen. Niet zo vreemd dus dat er vislessen
worden gegeven aan basisschoolleerlingen van
groep 7 en 8. Weg met die smartphone, lekker buiten
in de natuur, leren stil te zijn en te genieten. Wat kan
je daar als natuurfreak op tegen hebben? Nou,
blijkbaar een hele hoop.
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oplood wordt gebruikt om de
hoofdlijn vanaf de hengel tot
aan de montage over de bodem te laten lopen. Dit clip je daarom pas na de inworp (of het uitvaren) op je lijn. Een flying backlead
hangt juist tegen je loodmontage
aan en ‘vliegt’ (de naam zegt het al)
bij de inworp een stukje terug over
de lijn, zodat alleen het laatste stuk
van je hoofdlijn tot je montage plat
op de bodem ligt. Ideaal voor wateren met ‘lijnschuwe’ karpers. De Fox
Multi Purpose Backleads combineren beide functies in één product.

SLEEVES
Het vernuft zit hem in de meegeleverde ‘sleeves’. Naast de vier loodlichaampjes – verkrijgbaar in 5, 10 en
15 gram – worden er namelijk ook
twee verschillende sleeves meegeleverd: een voor gebruik als toplood,
de ander voor gebruik als flying
backlead. Eerst zet je de sleeve op
de lijn, daarna het loodje (alleen bij
de flying backlead) en via het centrale gat in die laatste steek je deze
twee componenten in elkaar. Even

een kwartslag draaien en de sleeve
is ‘gezekerd’. Door het lijngleufje in
zowel de toplood sleeve als in de flying backlead sleeve, kun je dus naar
hartelust switchen tussen toplood
en flying backlead zonder te hoeven
knippen en knopen.

VIER STUKS
Elke verpakking bevat vier loodjes, vier toplood sleeves, vier flying backlead sleeves en vier kraaltjes die je tussen je rigtube en flying
backlead kunt monteren. De flying
backleads zijn daarbij zo ontworpen, dat ze niet te ver over de lijn
terugvliegen bij het inwerpen. Zo
ligt het laatste stuk van je hoofdlijn
bij de montage gegarandeerd mooi
plat op de bodem.

De Fox Multi Purpose Backleads zijn voor
€7,99 (4 stuks) te koop bij Hengelsport
Utrecht: hengelsportutrecht.nl. Kijk voor
meer informatie en een instructiefilmpje
op www.foxint.com.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt het zielig voor
de vissen en dringt er bij scholen op aan niet in te
gaan op het aanbod van de hengelsportverenigingen
die vislessen willen verzorgen. Hun ‘vismeesters’ zijn
speciaal opgeleid om kinderen te leren om te gaan
met hengel, natuur en levende have. Theorielessen
op school en praktijklessen aan de waterkant: hoe
leuk is dát? Heel leuk. De PvdD claimt echter dat
kinderen er gewelddadiger van worden. Een
interessante theorie die echter niet wordt gestaafd
door feiten. Zitten de gevangenissen vol met
criminele sportvissers? Ik dacht het niet.
Het tegenovergestelde is juist waar: kinderen leren
met respect om te gaan met dieren en ontwikkelen
verantwoordelijkheidsgevoel voor hun leefomgeving. Zolang er geen directe link wordt aangetoond
tussen jeugdcriminaliteit en pak ‘m beet karpervissen, doet de PvdD er goed aan zich niet zo onsterfelijk belachelijk te maken. Met dit onzinnige protest
wordt wederom duidelijk dat de PvdD geen natuurpartij is, maar een stadspartij. Niet met de poten in
de klei, maar met de naaldhakken in de grachtengordel. Als het gaat om sportvissen, weet deze partij
steeds slechter waar ze haar argumenten vandaan
moet halen. Ze slaan een gat in de lucht. Ze ballen
hun vuisten tegen de wind. Dit zijn geen vegetariers, maar vagetariërs.
Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.
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