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Met de X-Rap Scoop blaast Rapala de good old snoeklepel 
nieuw leven in. Dit hard plastic kunstaas weegt 68 gram 
en heeft de welbekende rollende actie van een lepel. Die is 
onweerstaanbaar voor zowel zoete als zoute roofvis.
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Gezien voor € 14,95 bij Fauna Hen-
gelsport: hengelsportfauna.nl. 

HENGELAARSVIS
Wij mensen denken dat we het wiel hebben 
uitgevonden. Goed, dat hebben we misschien wel – 
maar het vissen niet. Vissen stamt namelijk af van de 
vissen. Hengelen komt voor in de onderwaternatuur. 
Ooit gehoord van de frogfish? Je zal hem niet 
aantreffen in de sloot bij jou om de hoek, je moet 
ervoor naar de Caraïben. En dan nog moet je heel 
veel mazzel hebben om 'm te kunnen zien. 
 
De frogfish – in het Nederlands: hengelaarsvis – is 
perfect gecamoufleerd. Hij neemt probleemloos de 
kleur aan van het koraal waar 'ie op zit. Daar kunnen 
wij met onze legergroene tentjes nog wat van leren 
– om nog maar te zwijgen van zijn vistechniek. De 
hengelaarsvis is een evolutionair mirakel. De 
wetenschap zit nog vol met vragen over deze vrij 
onbekende vissoort. Ze komen enkel voor in warm 
water, tussen de koraalriffen – al bivakkeren ze soms 
ook op meer dan honderd meter diepte. 
 
Uitzondering op de regel is de Noorse hengelaarsvis. 
Die houdt van de kou. En van haring, blijkbaar. Maar 
de jachttechniek is hetzelfde: hij bezit een ‘hengel’ 
en zelfs ‘aas’ dat verraderlijk echt lijkt. Hij hengelt 
met het aas precies voor zijn bek. De prooivis heeft 
geen schijn van kans als 'ie op het aas afkomt: de 
hengelaarsvis is volgens natuurwetenschappers 
namelijk het snelste schepsel op aarde. 

Zijn geheim: hij hapt niet toe, maar zuigt zijn prooi 
met een bloedgang naar binnen. Een unieke manier 
van overleven waar de hengelaarsvis echter een dure 
prijs voor betaalt. Het is ook bij lange na het meest 
afzichtelijke wezen op deze planeet. Zonder zijn 
hengeltje en dat aas zou je er hard voor wegzwem-
men. Goed om dit te onthouden, als je na een 
nachtje doorhalen in de spiegel kijkt.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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Iedereen die wel eens met een 
 lepel heeft gevist, kent de ken-

merkende rollende actie waarbij 
dit kunstaas bijna om zijn as draait. 
De truc is om hem even stil te laten 
vallen, zodat-ie heel langzaam en 
verleidelijk naar beneden dwarrelt 
– voor snoek vaak hét moment om 
toe te slaan. De X-Rap Scoop heeft 
deze eigenschappen ook, maar het 
grote verschil is dat deze lepel van 
hard plastic is gemaakt. Dat maakt 
hem ondanks zijn lengte van 14 cen-
timeter slechts 68 gram zwaar. Wat 
relatief licht is vergeleken met een 
metalen lepel van dat formaat. 

VER WERPEN
Een ander voordeel van de ‘Scoop’ 
is het werpbereik. Met een stevige 
spin- of jerkbaithengel gooi je de 
gestroomlijnde lepel zonder veel 
moeite flink wat verder weg dan 
een plug van vergelijkbare afme-
tingen. Zo komen er – zeker voor 
de kantvisser – meer hotspots bin-
nen werpbereik. Tel daarbij op dat 
de Scoop in diverse aantrekkelij-
ke kleurpatronen verkrijgbaar is 
(voorn, forel, baars, spiegelkarper) 
en je hebt een topaas voor snoek. 
Maar vergeet ook een zoute ro-
ver als de zeebaars niet. Dankzij 
de twee zeewaterbestendige VMC 
Coastal dreggen sla je met de Scoop 
ook aan de kust geen gek figuur. 

DIEPER WATER
De X-Rap Scoop is vooral geschikt 
voor wat dieper water – zeg van-
af 1,5 meter of dieper. Traag gevist 
heeft hij de beste actie, maar in veel 
sier- en polderwater trek je hem 
dan al snel over de bodem. Op wat 
groter water komt deze lepel dus be-
ter tot zijn recht. Let er wel op dat 
hij door zijn afwijkende vorm tij-
dens de worp soms om de onderlijn 
kan slaan. Al met al is dit een aan-
winst voor je kunstaasverzameling. 
Voor snoek geldt immers vaak: wat 
hij niet kent, dat eet hij wel. Zeker 
de grote en door de wol geverfde 
exemplaren zouden wel eens voor 
de Scoop kunnen vallen.

DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van 
de negen Rapala X-Rap Scoop in de 
kleur Hot Tiger Pike. Stuur vóór 7 
juni een e-mail naar hetvisblad@
sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘X-Rap 
Scoop winactie’, plus je naam en 
adresgegevens.


