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De Whopper Plopper is in de 
‘blackbass scene’ van de Ver-
enigde Staten inmiddels 

een ware hit. Daar bleek deze top-
water plug een uitzonderlijk goed 
vangertje. Zo goed, dat de jongens 
die er professionele roofviswed-
strijden mee wonnen dit aanvan-
kelijk stil hielden voor de conculle-
ga’s. Uiteindelijk kwam de aap toch 
uit de mouw tijdens recreatieve 
blackbass-wedstrijden. En nu is de 
Whopper Plopper een vaste waarde 
in menig Amerikaanse kunstaas-
doos. River2Sea Europe heeft dit op-
pervlakteaas daarom ook naar de 
schappen van de Nederlandse hen-
gelsportzaken gebracht.

DRAAIENDE STAART
Het vernuft van de Whopper Plop-
per zit hem vooral in de staart. Die 
bestaat uit een speciale, roterende 
schoep die tijdens het binnendraai-
en identiek is aan de trappelende 
beweging van een vluchtende, jon-
ge watervogel. En laat die nu hoog 
op het menu van Esox lucius staan. 
Al zit de vangkracht van de Whop-
per Plopper volgens River2Sea voor-
al aan de trillingen die de roterende 
staart produceert. De lage frequen-

‘Once you pop, you can’t stop’. Verander in deze slogan van 
een chipsfabrikant het woordje ‘pop’ in ‘plop’ en hij is ook 
van toepassing op de Whopper Plopper. Dit paradepaardje 
van kunstaasmerk River2Sea is verslavend leuk om mee te 
vissen.
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tie geluidsgolven die de staart on-
der water uitzendt, zouden opval-
lend ver dragen en als ware trigger 
voor hongerige roofvis werken. 

OPPERVLAKTE
Sowieso is er natuurlijk niets gaver 
dan een spectaculaire aanbeet aan 
het wateroppervlak. En met de zo-
mermaanden op komst, omzeil je 
met deze topwater meteen ook de 
talloze waterplanten die nu welig 
tieren. De Whopper Plopper is ver-
krijgbaar in zowel felle als natuur-
lijke kleuren en in 9 cm (11 gr.)en 
13 cm (39 gr.) varianten. Beide for-
maten zijn behalve voor snoek en 
snoekbaars ook geschikt voor roof-
blei, baars en zeebaars. Benieuwd 
naar de bijzondere actie van de 
Whopper Plopper? Tik dan gauw 
deze naam in op YouTube en check 
de gave video’s met ‘live’ aanbeten!

De Whopper Plopper is vanaf €12,99 
(9 cm versie) te koop bij Fauna 
Hengelsport: hengelsportfauna.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.river2seaeurope.com.

Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

EEN VISJE HAPPEN
Een visje verschalken is nog altijd een van de leukste 
bezigheden. Of ik nu een makreel uitpluis voor in de 
salade, dan wel een zalm in moten snijd voor op 
de barbecue: ik eet graag vis. Dit dier verdient het 
om met respect te worden behandeld. Zie hoeveel 
levensgeluk, smaak en gezondheid vis brengt. 

De vis die wij niet opeten maar na het vangen weer 
terugzetten, verdient óók alle eer. Zij brengt ons 
immers uren vol hengelplezier. Maar vis eten is toch 
wel het summum. Zeker als je die zelf hebt gevan-
gen; wat niet altijd even vanzelfsprekend is. Omdat 
sommige vis bijvoorbeeld niet te vreten is. Of omdat 
het meenemen van bepaalde vissoorten soms 
simpelweg niet mag. 

Gelukkig mag je je eigen vangst in veel gevallen ook 
oppeuzelen en eerlijk gezegd is dat de állerlekkerste 
vis. Zelf vangen, � leren, bakken en eten: we noemen 
het niet voor niets 'het neusje van de zalm'. De 
herinnering aan de zelf gevangen Noorse zalmen die 
ik heb verorberd, doen me opnieuw watertanden. Er 
gaat namelijk niets boven verse vis. 

Het is wel problematisch dat vis zo snel bederft. Dat 
komt door het zwakke bindweefsel en de korte spier-
tjes. Dit geeft bacteriën vrij spel. Een ander nadeel 
van verse vis is dat deze door de zwakke lichaams-
bouw snel uit elkaar valt. Een goed vismaal maak je 
dan ook alleen met liefde en precisie. Net wat in het 
leven zelf belangrijk is, eigenlijk.  
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>> WIJ TESTEN HET VOOR JE UIT

VUURDOOP

‘  PLOP IT LIKE
IT’S HOT!’
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