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Het Rozemeijer Inner City landingsnet is speciaal voor 
streetfishers ontwikkeld. Dit net met rubber coating en 
telescoopsteel kan in elke hoek worden versteld zodat je de vis 
ook vanaf hoge kades eenvoudig en veilig kunt landen. 
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor €44,99 bij Hengelsport 
Hennie Kruidenier in Haaksbergen: 
hengelsport-kruidenier.com. Meer 
info: rozemeijer.com.  

Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

UIT HET LOOD
Tijd voor een gewichtig onderwerp: lood. En dan niet 
om oud ijzer. Nee, uit het oogpunt van milieube-
wustzijn. Want lood is al uit een hele hoop andere 
sectoren verdwenen, maar wordt in de sportvisserij 
nog altijd gebruikt. Terwijl we van dit goedje ook wel 
eens wat kwijtraken en daardoor lood achterblijft in 
het watermilieu. Dat hoopt zich in de loop der jaren 
op – je zou er een loodzware bal van kunnen smelten 
voor een Oost-Europese kogelstootster.

Sportvissers gebruiken tal van soorten lood. 
Variërend van minuscule gewichtjes voor het 
witvissen met de dobber tot soms wel een paar ons 
zware klompen in de wrakvisserij. En ons kent ons: 
dat lood raken we onverhoopt ook wel eens kwijt. 
Door lijnen die kapot schuren langs oesterschelpen 
of omdat kunstaas vast komt te zitten tussen de 
stenen of verstrikt raakt in andere rotzooi op de 
waterbodem.

Als individu is het loodverlies op jaarbasis beperkt. 
Maar je bent niet alleen op de wereld: Nederland telt 
bijna 600.000 geregistreerde sportvissers. De een is 
meer ervaren dan de ander, dus er is geen hard cijfer 
te plakken op het loodverlies van de doorsnee 
sportvisser. Maar iedere gram telt mee en tikt aan. 
Dat is voor natuurliefhebbers – wat we als sportvis-
sers natuurlijk allemaal zijn – niet te verteren. 

Hoogste tijd dus om jezelf in de spiegel aan te kijken 
en te zeggen: dit zijn de laatste loodjes. Het aanbod 
van milieuvriendelijke producten dat op de markt 
verkrijgbaar is – bijvoorbeeld in de vorm van kiezels, 
glas en staal – groeit immers gestaag. Daarbij wordt 
loodvrij vissen ook goedkoper, zodat dit voor steeds 
meer sportvissers binnen handbereik komt. Mijn 
viskoffer is dus niet langer loodzwaar. En die van 
jou?!
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Landingsnetten met een lan-
ge steel zijn er tegenwoordig 
te kust en te keur. Toch is het 

landen van bijvoorbeeld een grote 
baars nog een flinke klus als je van-
af een hoge kade staat te vissen. Het 
net wijst naar beneden, dus moet je 
de vis letterlijk scheppen. Dit gaat 
niet altijd in één keer goed, zodat de 
kans bestaat dat je mis schept en 
de vis los tikt met je eigen net – dat 
zijn kostbare punten bij een street-
fishing wedstrijd. Daarom bedacht 
Rozemeijer een net met een verstel-
baar blocksysteem. 

DRIE METER
Dit maakt het mogelijk om het net 
in elke hoek in te stellen ten opzich-
te van de steel. Zet je hem bijvoor-
beeld horizontaal en laat je het net 
langs de kade zakken, dan schuif je 
de vangst er zo in. De telescopische 
steel van drie meter is lang genoeg 
voor de meeste kades en bruggen 
en schuif je zo in en uit dankzij de 
handige EVA dop. Een ander han-
digheidje is dat het rubber gecoate 
net (zodat dreggen hier niet in vast-
raken) in het frame zit gemonteerd 

– in plaats van eromheen zoals bij 
veel andere landingsnetten. Zo slijt 
het net niet als je langs een kade-
muur schuurt.

GEBRUIKSGEMAK
Aan het gebruiksgemak is ook ge-
dacht. Het Inner City net (55 x 45 cm) 
is volledig in te schuiven en heeft 
een transportlengte van slechts 70 
centimeter. Bovendien hang je het 
opgeborgen net met de meegele-
verde draagband om je schouder, zo-
dat dit niet in de weg zit tijdens het 
vissen. Zit de visdag erop, dan berg 
het net op in de meegeleverde anti-
stank hoes. De enige kanttekening 
is dat het net alleen te gebruiken is 
met een volledig uitgeschoven steel. 
Onder bijvoorbeeld bruggen is dat 
ietwat lastig.


