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De échte sportvisser kan eigenlijk niet zonder een goed stel 
laarzen. Die zijn bij voorkeur lichtgewicht, stevig, comfortabel 
en warm. Zoals de Tronixpro Neopreen laarzen.
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor € 49,95 bij 
De Zeebaars in Cadzand: 
www.dezeebaars.nl. 
Meer info: tronixfishing.com.

STRANDVISSEN
Ik ben een kind van het strand. Als Hagenees is het 
een voorrecht om dicht bij de kust te mogen wonen 
– het gevoel van vrijheid is enorm. Bij het zien van de 
Noordzee, die ons in verbinding brengt met al het 
water op deze hele planeet, wordt een mens even 
dankbaar als nederig. De zee is onweerstaanbaar. 

Daarom heeft het mij altijd bevreemd dat ik nooit 
heb leren strandvissen. Al weet ik ergens stiekem 
ook wel waarom niet: als stadskind keek ik op tegen 
die stoere, knoestige mannen in de branding. Dat 
waren pas échte vissers. Niet gezapig onderuit 
hangen op je visstoeltje, lummelend met je hengel, 
een paar wormen verdrinken op het binnenwater, 
met een zak chips binnen handbereik. 

Nee, dan strandvissen. Met een zuidwester op en 
lieslaarzen aan die langzaam vollopen door de 
golfslag, de strijd aangaan met zee en wind. 
Zeevissen is zwaar. Het materiaal is gewichtiger en 
de technieken vereisen kracht en conditie van de 
visser. Zo stoer ben ik niet opgevoed. Ik kwam niet 
verder dan een rotan hengel van een tientje, 
waarvan het topje al afbrak bij een lullig voorntje. 

Voor mij is het nu te laat. Voor uw kroost echter nog 
niet. En het mooie is dat kinderen tegenwoordig 
zelfs les kunnen krijgen in dat stoere zeevissen. 
Bijvoorbeeld op het strand van Noordwijk bij 
hengelsportvereniging De Sportvisser, zo las ik laatst 
in mijn lijfblad. Zó kweek je mannen van stavast, 
geen droppies met de ruggengraat van een kwal 
– zoals ik. Stuur uw zonen en dochters naar zee en 
maak echte strandvissers van ze!

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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Wat voor type sportvisser 
je ook bent, een dege-
lijk stel laarzen komt al-

tijd goed van pas. Of je nou op het 
strand staat, door de polder banjert, 
in de boot zit of struinend langs de 
rivier vist; het droog en warm hou-
den van je voeten is essentieel in ie-
dere hengelsportdiscipline.

RUBBER + NEOPREEN 
Ben je nog op zoek naar een paar 
nieuwe laarzen, dan is de neopreen 
laars van Tronixpro een aanrader. 
Deze stijlvolle zwarte laarzen zijn 
geen doorsnee vislaarzen. Ze zijn 
namelijk gemaakt van twee compo-
nenten. De rubber voet is voorzien 
van een neopreen hals. Het 4 milli-
meter dikke neopreen heeft een iso-
lerende werking en biedt dus volop 
warmte en comfort. Niet alleen aan 
het been, maar ook aan de voet: de 
volledige binnenkant van de laars is 
van dit materiaal voorzien.

SLIJTVAST COMFORT
De volledig waterdichte laarzen zijn 
verder ook bijzonder praktisch. De 
‘schoen’ en het onderstuk zijn ge-
maakt van slijtvast PVC. Dit remt 

slijtage af en de stevige zool biedt 
bovendien een goede grip. Aan het 
draagcomfort is eveneens gedacht, 
want het gebruikte materiaal is 
lichtgewicht zodat de laarzen lek-
ker comfortabel lopen. Je hebt zeker 
niet het gevoel op zware stappers 
rond te sjouwen. Deze laarzen zijn 
daarom ook bijzonder geschikt voor 
sportvissers die veel meters maken 
op een visdag.

VLEKGEVOELIG
Het enige minpuntje dat wij kon-
den ontdekken is dat het neopreen 
bovenstuk wat snel vies wordt. 
Vlekken en strepen zijn op den duur 
dus onvermijdelijk. Maar goed, deze 
laarzen zijn gemaakt om in te gaan 
vissen – niet om mee op de catwalk 
van een modeshow in Parijs te pa-
raderen. De Tronixpro Neopreen 
laarzen zijn verkrijgbaar in maat 41-
47 (let op: de laarzen vallen ruim).


