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Iedere sportvisser kent de kenmerkende, rode looddoosjes 
van Dinsmores wel. Deze Engelse fi rma heeft nu ook een 
milieuvriendelijk alternatief voor in de visko� er: de loodvrije 
super soft shot dispenser.
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor € 8,95 bij ZOO&ZO Hengel-
sport: www.hengelsport-enzo.nl Meer 
info: dinsmores.co.uk.

VISSENLIEFDE
‘Het geheime leven van vissen’, een studie van 
onderzoeker Jonathan Balcombe, leest als een warm-
hartig pleidooi voor koudbloedigen. In zijn boek 
breekt Balcombe een lans voor het niet vangen van 
vis en het niet eten van vis – enkel strelen mag nog. 
Hij kent een vrouw die haar vis aaide en daar heel 
blij van werd. Dat kan ik mij levendig voorstellen. Er 
is niks mis met liefde voor de vis. Ik ken geen 
sportvisser die vissen haat en daarom zijn hengel 
uitgooit.

Het boek van Balcombe is een prachtige studie van 
het ‘wezen’ vis. Over hoe gevoelig en slim ze zijn, 
hoe de ‘sociale dynamiek’ in elkaar steekt. Hij heeft 
het er niet over hoe lekker vis van de grill kan zijn, 
met een saus van geklaarde boter en dille. Dat is 
vloeken in de kerk voor deze wetenschapper. Die 
bestudeert liever de ‘opvallende sexuele gewoonten’ 
van de vis – ieder zijn meug.

Balcombe draagt zijn boek op aan de ‘anonieme 
biljoenen’. Hij hoopt blijkbaar dat vissen op een dag 
kunnen lezen. Mag ook. Van mij mag alles. Uiteinde-
lijk pleit deze natuurwetenschapper – je voelt ‘m al 
aankomen – voor een ‘fundamentele ommekeer in 
ons denken en handelen over vis’. Oftewel: je mag ze 
niet meer vangen en niet meer eten. Zo word je toch 
het idee opgedrongen dat je als geciviliseerd mens 
die vis of vlees eet een soort moordenaar bent.

Wel nu, dan zijn vegetariërs dat ook. Groenten zijn 
ook levende wezens. Ze zijn alleen veel gemakkelij-
ker te vangen. Tijd voor een nieuwe studie wellicht, 
Jonathan?

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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>> WIJ TESTEN HET VOOR JE UIT

VUURDOOP

LOODVRIJE
KNIJPHAGELS

>>8,2

Dinsmores staat bekend om de 
loodhagels in de typerende rode 

dispensers. Met de groeiende aan-
dacht voor het terugdringen van 
loodgebruik in de sportvisserij, boort 
het Engelse merk met de loodvrije 
knijphagels een nieuwe markt aan. 
Dit is mede ingegeven door de regel-
geving in Engeland, waar het gebruik 
van kleine loodgewichten van 0,1 tot 
28,35 gram al langer verboden is.

VERTROUWDE KWALITEIT
De oude, vertrouwde Dinsmores ver-
pakking heeft dus een nieuwe in-
houd gekregen. Daarbij is de kwaliteit 
bewaard gebleven. De loodvrije knij-
phagels zijn zacht (ze heten niet voor 
niets super soft shot) en zeer een-
voudig met je vingers op de lijn aan 
te brengen – bijten is dus niet nodig. 
Daarbij kun je ze ook zo weer openen 
en door middel van schuiven of wis-
selen je dobber perfect uitbalanceren. 
Bovendien veroorzaken ze geen scha-
de aan de lijn en blijft de trekkracht 
hiervan dus gewoon intact.

SIXPACK DISPENSER
De Dinsmores super soft shots zijn in 
verschillende gewichten en verpak-
kingen verkrijgbaar. Je hebt de be-
kende rode doosjes knijphagels met 
hetzelfde gewicht – single shot: met 
een draaibeweging tover je één ha-
geltje tevoorschijn – maar ook een 
handige sixpack dispenser met di-
verse gewichten. Hierin zitten de vol-
gende knijphagels: No. 6 - 0,1 gram, 
No. 4 - 0,2 gram, No. 1 - 0,3 gram, BB - 
0,4 gram, AAA - 0,8 gram en SSG - 1,6 
gram. Zo heb je de meest gangbare 
gewichten gemakkelijk bij de hand.

MEER TOEPASSINGEN
De Super Soft Shots zijn primair be-
doeld voor allerlei typen visserijen 
met de dobber – vaste stok, matchvis-
sen en karperen met de pen – maar 
kunnen voor allerlei toepassingen 
worden gebruikt. Denk aan het ma-
ken van zogenaamde Shot on the 
Hooks in de karpervisserij (een ver-
zwaring op de haak om tegenwicht 
te bieden aan een pop-up) of het sub-
tiel verzwaren van een onderlijn bij 
het roofvissen. Waar je ze ook voor 
gebruikt, de kleine en zachte knijpha-
gels zijn geen loodzware materie.DOE MEE EN WIN

Abonnees maken kans op een van 
tien Super Soft Shot dispensers! 
Stuur vóór 7 mei een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.
nl o.v.v. ‘Dinsmores winactie’, plus je 
naam en adresgegevens.


