
>>

53

Loodvervangers zitten in de lift. 
Het aanbod van alternatie-
ven voor loodgewichten was 

tot voor kort nog vrij beperkt, maar 
daar begint geleidelijk aan veran-
dering in te komen. Steeds meer 
hengelsportzaken hebben tegen-
woordig bruikbare én betaalbare 
loodvrije werpgewichten in hun 
schappen liggen. Zoals de UFO Sin-
kers die in de Benelux exclusief door 
Mario’s Tackle worden verdeeld.

VEEL ANIMO
Tijdens de online promotiecam-
pagne op social media bleek dat er 
veel interesse bestaat voor de UFO 
Sinkers. Ze worden met name door 
karpervissers goed ontvangen. Dat 
is niet zo vreemd, want met een 
instapprijs van € 1,75 per gewicht 
(de zwaardere modellen zijn ietsje 
duurder) is de UFO Sinker een be-
taalbare loodvervanger. De werpge-
wichten zijn 100% loodvrij, onge-
coat en in allerlei vormen, kleuren, 
gewichten en vier modellen ver-
krijgbaar: Distance, Gripp, Dunlop 
en een inline variant.

TIKKELTJE GROTER
Als je daarbij bedenkt dat de be-
tonnen Sinkers bovendien vloei-

Betaalbare loodvervangers die er ook nog eens ‘catchy’ uitzien: 
dát zijn de nieuwe UFO Sinkers in een notendop. Door het 
gebruik van beton met een hoge dichtheid zijn ze qua volume 
niet heel veel groter dan loodgewichten. De UFO Sinkers zijn 
inmiddels ook in de Nederlandse hengelsportzaak gesignaleerd.
DOOR: ROBERT DE WILT

stof opnemen – je kunt ze dus mooi 
in allerhande attractieve lok- en 
smaaksto� en dippen – dan heb je 
eigenlijk weinig reden meer om 
niét over te stappen. Je zou wellicht 
nog een kleine, kritische kantteke-
ning kunnen plaatsen bij het vo-
lume. Dat is bij gelijk gewicht pak 
hem beet 25% groter dan lood. Maar 
of dat nou echt zo’n probleem is? 
In principe alleen als je de UFO Sin-
kers echt ver weg wilt smijten. Maar 
aangezien het gros van de karper-
vissers dat op grote afstand vist hun 
montage tegenwoordig uitvaart en 
er ook steeds meer dicht onder de 
eigen kant wordt gevist, is dat door-
gaans niet van toepassing. En vis je 
normaliter met 120 gram lood, kies 
dan eens voor een 100-grams UFO 
Sinker. Wedden dat je er – mits je 
haken vlijmscherp zijn – geen kar-
per minder door vangt?!

De UFO Sinkers zijn vanaf €1,75 
per stuk te koop bij De Tacklebox 
in Beilen: detacklebox.nl. Kijk voor 
meer info en verkooppunten op 
ufosinker.com en facebook.com/
UFOsinkerbenelux. 

Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

PLONS EN GIL
Vissen is meer dan vangen. Het is een moment van 
overpeinzing. Dat weet iedereen die wel eens een 
hengel heeft beetgehouden. Vaak is die hengel het 
enige dat je beet hebt. Urenlang is er stilte – heerlijk. 
Alleen stilte geeft rust. 

Tot een gil weerklinkt, gevolgd door een plons. Wat 
is er aan de hand? Het is de moderne tijd. Een 
moeder is met haar bak� ets de plomp in gereden. 
Vroeger zag je alleen werkmannen voorbij peddelen 
met een bak� ets. Daarin zaten hun klus- of schilder-
spullen – en op vrijdagmiddag een kratje bier. Nu 
zitten die bak� etsen vol met schreeuwende 
kinderen: het resultaat van de binnenschilder.

En achterop, woest trappend, zitten van die 
bak� etsmoeders met een telefoon.  Hoewel het ook 
vaders kunnen zijn; dat zie je niet met al die knotjes. 
In plaats van op het verkeer te letten, zitten ze vaak 
alleen maar naar hun schermpje te turen. Daarbij 
liggen de oren aan een herrie-infuus, dus ze zijn echt 
totaal van de wereld. Daar komen ongelukken van.

De plons en de gil gingen door merg en been bij de 
vissers in Leidschendam die de moeder met een volle 
bak� ets de vaart in zagen rijden. Ze aarzelden geen 
moment. Een van de vissers dook er achteraan, de 
ander trok de moeder en de vier kinderen – waaron-
der twee peutertjes die onder een zeil verscholen 
zaten – veilig op de kant.

De moeder verklaarde dat zij ‘geschrokken was van 
een steen’. Die zal ze dan op haar smartphone 
hebben gezien. Waarschijnlijk was het geeneens de 
steen, maar de prijs waar zij van schrok – een 
24-karaats diamant is natuurlijk geen habbekrats. 

De vissers waren helden voor één dag. Waarna de 
rust terugkeerde. De moderne tijd heeft geen vat op 
de ziel van een oprechte hengelaar.
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