
>>

53

In deze periode zie je op veel plekken eendenkuikens 
zwemmen. De snoek heeft zijn vizier daarom ook op het 
wateroppervlak gericht. Savage Gear bedient Esox lucius op 
zijn wenken met de 3D Suicide Duck.
DOOR: DE REDACTIE

De 3D Suicide Duck is er in twee versies: 
10,5 cm (28 gram) en 15 cm (70 gram). 
De 10,5 cm versie heeft een advies-
prijs van €14,95, zijn grotere broer kost 
€17,95. Gezien bij Avicentra in Oost-
voorne: www.avicentra.nl. Meer info: 
savage-gear.com.  

Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

TROMBOCYTEN
Soms vang je een vis die er echt niet uitziet. Zeker na 
de paaiperiode zijn sommige vissen echt � ink 
beschadigd. Bij het liefdesspel onder water kan het 
er bijzonder ruig aan toe gaan: ontbrekende 
schubben, ingescheurde vinnen en soms zelfs een 
bloederige wond. Dan vraag je je wel eens af hoe de 
vis van dat laatste weer herstelt. Het antwoord 
kwam ik laatst toevallig op het spoor.

Nou heb ik geen medische achtergrond, maar het 
feit dat vissenbloed stolt fascineerde me direct. Het 
werkt ongeveer net zoals bij de mens, zij het dat er 
geen witte bloedcellen nodig zijn die een korstje 
vormen op de wond – de vissenhuid droogt immers 
niet uit. Zogeheten ‘trombocyten’ zijn het wonder-
middel. Geef toe, dat klinkt eerder als een leger 
gevaarlijke vijanden van de bemanning van Star Trek 
dan als iets heilzaams.

Toch doen trombocyten (vooruit: bloedplaatjes) iets 
bijzonders. Ze zorgen voor het herstel van de 
vissenhuid én ze werken als een afweersysteem voor 
bacteriën. Wondzalf en Dettol ineen, dat heeft de vis 
mooi voor mekaar. Met dank aan twee Braziliaanse 
wetenschappers die uitvoerig onderzoek deden naar 
trombocyten, weten we nu dat een vis volledig kan 
herstellen van een wond.

Dat is een � jne geruststelling voor als je onverhoopt 
een vis niet zo lekker hebt gehaakt. Maar aangezien 
voorkomen nog altijd beter is dan genezen, luidt het 
motto: maak van spartelen geen martelen. Gebruik 
je hersens en het juiste gereedschap uit respect voor 
de vis; maar weet ook dat ie van nature al goed 
beschermd is.
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Alle eendjes zwemmen in het 
water, falderalderiere, fal-
deralderare. Toch is het niet 

voor alle eendjes feest. Met enige 
regelmaat wordt zo’n donzig een-
denkuiken gegrepen door een hon-
gerige snoek. Die laat zo’n gemakke-
lijke hap niet aan zich voorbij gaan 
als de kans zich voordoet. En op dat 
instinct speelt Savage Gear handig 
in met de 3D Suicide Duck.

GESPETTER
Dit kunstaas ziet er door de 3D scan 
bijzonder realistisch uit. Maar de 
looks zijn niet het belangrijkste wa-
pen van dit eendje. Aan de achter-
kant van het lichaam – gemaakt 
van stevig ABS kunststof – zitten 
twee soepele, doch stevige pootjes. 
Die veroorzaken tijdens het binnen-
draaien een hoop gespetter en een 
groot bellenspoor, zodat iedere roof-
vis in de buurt weet dat er een prooi 
voor het grijpen is.

LAAG EN HOOG
Je kunt op twee manieren de aan-
dacht trekken. Bevestig je de Duck 
aan de snavel, dan ligt die laag in 
het water – alsof het eendje rus-
tig zwemt of probeert te schuilen. 
Maak je de onderlijn aan de borst 

vast, dan gaat het kunstaas hoger 
door het water en lijkt het alsof het 
eendje in paniek is. Hoe je hem ook 
bevestigt, door de perfecte balans 
landt de Duck altijd op zijn buik. 
Vervolgens kun je hem langzaam, 
snel, dan wel met korte of lange 
rukjes binnenvissen.

WEEDLESS
De 3D Duck is voorzien van twee 
scherpe, sterke en gevederde dreg-
gen (een op de rug, een op de buik). 
Nu het water op veel plekken echter 
weer is bedekt met waterplanten, 
kun je de buikdreg beter verwijde-
ren. Door het kunstaas weedless te 
maken, haak je beduidend minder 
wier en waterplanten en kun je pri-
ma met dit eendje blijven vissen. En 
als het goed is, zwemt die niet heel 
lang in het water – van je falderal-
deriere, falderalderare.


