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Speciaal voor de beginnende sportvisser heeft 
Leonard Sports op advies van Sportvisserij Ne-
derland de Stekkie Buddy 240 ontworpen. Deze 
werphengel is zowel als winkle picker, spinhengel 
en voor het vissen met de dobber te gebruiken.
DOOR: DE REDACTIE

Adviesprijs Stekkie Buddy 240: € 37,50. Adviesprijs Stek-
kie Buddy Set: € 17,50.  Kijk op www.joyoffishing.nl voor 
dealers bij jou in de buurt. 

LOOD 
MOET 
DOOD
Hoeveel loodjes heb jij stukgebeten in je leven? Denk 
even diep na. Denk aan al die keren dat je loodhagels 
aan je lijn vastbeet. Denk aan al die keren dat het 
mislukte. Dat je te hard beet, waardoor het loodje in 
tweeën brak – en in je mond bleef hangen. 

Uitgespuugd? In het water? Ik wel. Waarom niet? Die 
0,06 mm lood is maar een druppel op een gloeiende 
planeet. Toch? Volgende exemplaar. Denk eens aan 
al die schilfertjes lood – hoe piepklein ook – die bij 
het doorknagen in je luchtpijp zijn verdwenen. Als je 
overgewicht hebt, dan zou dát best eens de oorzaak 
kunnen zijn.  
 
Een sportvisser verliest gemiddeld zestig gram lood 
per jaar. Ons land telt een miljoen sportvissers, dus 
dat is circa zestig ton lood. Ieder jaar opnieuw. Dat 
lood vergaat niet. Het hoopt zich op. We kunnen niet 
zeggen dat we het niet wisten: de architect Vitruvius 
waarschuwde rond 20 voor Christus al voor lood in 
het water. ‘Het is makkelijker’, zei Albert Einstein, 
’om een raket naar de maan te sturen, dan het 
gedrag van een mens te veranderen.’ En hij kan het 
weten, want Einstein viste in de grootste vijver van 
allemaal: de oersoep.  
 
Laten we Einstein zijn ongelijk bewijzen. Er zijn 
alternatieven voor lood: steen, kiezels, glas, staal. 
Zeker nog niet geweldig allemaal, maar daar wordt 
aan gewerkt. Bovendien zullen we wel moéten. Over 
een paar jaar is vissen met lood verboden. Want het 
is troep, giftig en niet meer van deze tijd. De vraag is: 
blijf jij de boel vergallen, of sta je voor verandering?

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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Als beginnend sportvisser zie je door alle ver-
schillende typen werphengels het bos wellicht 
niet meer: karperhengels, strandhengels, fee-

derhengels, jerkbaithengels, matchhengels, spinhengels 
– de lijst is eindeloos. Aangezien je als debutant niet 
direct een bos hengels aanschaft, zal je toch een keuze 
moeten maken en je daarmee enigszins beperken.

DUBBELFUNCTIE
Om toch zoveel mogelijk uit één hengel te kunnen halen, 
heeft Leonard Sports op advies van Sportvisserij Neder-
land de Stekkie Buddy 240 op de markt gebracht. Deze 
2.40 meter lange werphengel – met een werpgewicht 
van 10-30 gram – is zowel inzetbaar als spinhengel, dob-
berhengel en als winkle picker. Dit dankzij de twee ver-
schillende topdelen en verwisselbare pickertoppen.

TWEE TOPDELEN
Op het onderste hengeldeel kun je namelijk een topdeel 
bevestigen dat van de Stekkie Buddy 240 een spinhen-
gel annex dobberhengel maakt. Verwissel je dit echter 
voor het andere topdeel, dan heb je een winkle picker 
in handen. Eentje waarmee je ook nog kunt variëren 
dankzij de twee beschikbare pickertoppen – een voor 
het lichte, een andere voor het iets zwaardere werk.

BUDDY SET
Als aanvulling op deze ‘instaphengel’ is de Stekkie Bud-
dy Set verkrijgbaar. Dit is een starterspakket met mate-
rialen – diverse stuks kunstaas, stalen onderlijnen, fee-
derkorf, hakensteker, dobber, stuitjes en meer – voor het 
wit-, karper- en roofvissen. Zo kun je mooi starten met 
spinvissen, winkle pickeren en dobbervissen. 


