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‘Plons!’ Daar gaat je sleutelbos, zo het diepe in richting de 
bodem van de plomp. Op of aan het water zit een ongeluk 
in een klein hoekje. Gelukkig is er de Key Saver. Dit handige 
hulpmiddel behoedt je sleutelbos voor een ‘zeemansgraf’. 
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Gezien voor € 4,95 (per stuk) bij De 
Snoekbaars Hengelsport in Almere. Zie 
ook: www.hengelsport4you.nl.

VIS-POËZIE
‘De beste soep wordt lang getrokken’, zei mijn oma 
zaliger. Haar soep was dan ook ongeëvenaard lekker. 
Soms moet smaak rijpen. Dat geldt ook voor de niet 
meer zo nieuwe haring van dit jaar. Die is overheer-
lijk. Nee, ik wordt niet gesponsord door mijn visboer 
of andere – op z’n Haags gezegd – ‘schubbûhschùi-
vâhs’: de haring is dit jaar gewoon heel erg lekker.  
 
Het zeebanket wordt door kenners bejubeld en 
bewierookt. Dat was in vroeger tijden niet anders. Er 
zijn zelfs gedichten over geschreven. Zoals dat van 
Gerrit van de Linde – als dichter bekend geworden 
onder de naam ‘Schoolmeester’. Hij ontving in 1845 
een vaatje haring van zijn mentor en schreef als 
dank een brief terug in dichtvorm. Veel dichters 
hebben de neiging om hun onderwerp majesteitelij-
ker te maken dan het is. Maar glanzende beeld-
spraak is eigenlijk overbodig voor iets dat van 
zichzelf al zo mooi glanst.  

‘O Haring, met uw pekelsmaakje. O, hart verkneute-
rend zeeziek snaakje. Hoe dorstig, hoe gelukkig maak 
je de maag, die van uw lekkers houdt.’ Zeg nu zelf: 
daar kan niemand tegenop. ‘Gij zijt een fraai en 
snoeperig visje. In ‘t keurlijk peterselie-disje, een 
malse beet voor jong en oud.’ Het lijkt alsof Gerrit de 
Schoolmeester nu pas op stoom komt. ‘Geef anderen 
spekstruif, of pasteitjes. Of Franse lever-lekkernijtjes. 
Geef anderen haas- of hertenbout. Of wel doortruf-
feld zwijnenpootje, mij is uw lieflijk middenmootje. 
Het fijnst banket, en zoet uw zout.’ Heerlijke poëzie. 
Ik krijg meteen weer trek om een half dozijn van die 
hùignectâh weg te happen. 

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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DRIJVER MET 
HULPLIJNTJE
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Soms kom je producten tegen 
die een habbekrats kosten, 
maar hartstikke handig zijn en 

bovendien geen brood eten. De Key 
Saver is daar een mooi voorbeeld 
van. Dit doodeenvoudige ding be-
vestig je aan je sleutelbos of je auto-
sleutels. Valt het zaakje onverhoopt 
in het water – bijvoorbeeld bij het 
scheppen van een vis – dan schiet 
de ingebouwde drijver automatisch 
tevoorschijn uit de Key Saver. 

TWAALF METER TOUW
Vervolgens is het een kwestie van 
de drijver van het wateroppervlak 
plukken en je sleutelbos (of elke an-
dere denkbare bezitting) weer ‘op-
halen’. Diep water? Dat zal niet snel 
problemen opleveren: er zit maar 
liefst twaalf meter touw aan de Key 
Saver. Behoudens het wrakvissen 
kom je niet snel op een dergelijke 

diepte uit. Vissend vanuit de boot 
op het zoete kan zo’n stuk touw nog 
weleens goed van pas komen. En 
vanaf hoge kades idem dito.

EENMALIG GEBRUIK
De Key Saver is geschikt voor een-
malig gebruik. Maar die € 4,95 zijn 
de kosten – en vooral het gedoe – 
van al je sleutels opnieuw laten ma-
ken natuurlijk ruimschoots waard. 
En al gebeurt het je maar één keer 
in je sportviscarrière dat je sleutels 
te water gaan, dan is het toch wel 
buitengewoon fijn dat je ze direct 
weer boven water krijgt. 


