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Een kind kan volgens het gezegde de was doen, maar in dit 
geval kun je beter zelf je wasje draaien. De Nikwax Tech Wash 
is speciaal ontwikkeld voor het wassen van ademende en 
waterafstotende kleding – bijvoorbeeld je vispak.
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor € 9,99 (fles van 300 ml) bij 
Fauna Hengelsport: hengelsportfauna.
nl. Meer info: nikwax.com.

ADIEU, ED!
Zou Ed Stoop de langst zittende tv-presentator van 
Nederland zijn? Geen idee. De langst vissende in 
ieder geval wel. Toen hij vorig jaar zijn pensioen 
aankondigde, ging er een golf van opluchting door 
de Nederlandse wateren. Van karper tot voorn. 

Wij moesten er echter even van bijkomen. Het idee 
dat die goedlachse Stoop niet meer in je huiskamer 
kroop, was meteen al onverteerbaar. Tweeëntwintig 
jaar lang was Ed het boegbeeld van VIS TV en de 
Nederlandse hengelsport. Ik heb vaker naar Ed 
gekeken dan naar mijn vrouw – en met meer plezier 
ook trouwens.  

Deze ras-Hagenees, die met zijn vrouw Joke vijfhoog 
in de Haagse Zeeheldenbuurt woont (waar anders?!), 
houdt er dus definitief mee op als presentator van 
VIS TV. Gelukkig kunnen we Ed tot in lengte van 
dagen aan het werk blijven zien in de talloze 
YouTube-filmpjes die van hem online staan, maar 
het is toch net even anders. 

Overigens was het vissen voor de camera volgens Ed 
niet altijd even leuk. ‘Er waren dagen dat de stress 
het overnam, zeker als er weer eens niets werd 
gevangen’. Die dagen hebben we allemaal, sommi-
gen onder ons zelfs stelselmatig. Maar bij ons staat 
er geen camera op. De waarheid is natuurlijk dat Ed 
een excellente sportvisser is die dondersgoed weet 
hoe hij vis moet vangen. En als het met een hengel 
niet lukt, dan lult ‘ie de vis wel uit het water.
 
Dank voor je inzet, de dolle pret, en de vele duizen-
den sportvissers die je hebt opgeleid. En dank 
namens de Haagse bevolking in z’n algemeniteit dat 
je zo lekker Haags bent gebleven. Rest mij nog maar 
één vraag: waar blijft dat lintje?

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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Weer en wind, modder, 
voer- en aasresten, vis-
senslijm; viskleding krijgt 

het vaak flink te verduren. Vuil trekt 
water aan en je wilt bovendien toch 
ook een beetje fris en knap voor de 
dag komen. Je vispak af en toe reini-
gen kan daarom zeker geen kwaad. 
Aangezien dit vaak ademende en wa-
terdichte kledingstukken betreft, is 
het echter geen goed idee om de vis-
was met een standaard wasmiddel te 
doen. Dat laat resten achter die wa-
ter aantrekken en het waterafstoten-
de membraan van je kleding kunnen 
verstoppen. Bij de volgende regenbui 
zit je dan direct met een nat pak.

LANGERE LEVENSDUUR
Zoals de naam al aangeeft is Nikwax 
Tech Wash een fijnwasmiddel. Dit is 
speciaal ontworpen voor ademen-
de, waterdichte stoffen en verwij-
dert niet alleen vuil, maar verlengt 
ook de levensduur van je kleding. 

Het herstelt namelijk de langdurige 
waterafstotendheid en behoudt de 
ademende eigenschappen van kle-
dingstukken. Daardoor heb je lan-
ger profijt van je viskledij. Dat is wel 
zo prettig: nu heb je niet alleen meer 
waar voor je geld, het scheelt je ook 
weer tijd om op zoek te gaan naar een 
vervangende outfit – kun je mooi een 
keer extra gaan vissen. 

MILIEUVRIENDELIJK
Aangezien we ons op het huishoude-
lijk vlak begeven, besluiten we met 
nog wat wastips. De Tech Wash is mi-
lieuvriendelijk, ongevaarlijk, op wa-
terbasis en biologisch afbreekbaar. 
Je kunt hiermee zowel een hand-
was doen als een machinewas draai-
en – kijk op de site van Nikwax voor 
de wasvoorschriften. Check voor de 
zekerheid ook even of jouw pak ge-
schikt is voor dit fijnwasmiddel. Bij 
Fauna Hengelsport wisten ze ons te 
vertellen dat de kleding van Geoff 
Anderson niet goed reageert op de 
Nikwax Tech Wash. Dit betreft echter 
de uitzondering op de regel.

DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van 
vijf flessen Nikwax Tech Wash! Doe 
mee en stuur vóór 5 april een e-mail 
naar hetvisblad@sportvisserijneder-
land.nl o.v.v. ‘Nikwax winactie’, plus je 
naam en adresgegevens.


