
>>

53

Die mooie vangst doe je uitgerekend als je alleen op pad 
bent en er geen vismaat in de buurt is om een knappe foto 
te maken. Met de NGT Selfie Tri-Pod Set leg je ook in je 
uppie die kneiter fraai op de gevoelige plaat vast.
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor € 24,95 bij Visdeal: 
www.visdeal.nl.

VISSENPLAATJES
De vernieuwde VISsengids app leest als een 
spannend boek. Goed, je moet wel over de nodige 
fantasie en tijd beschikken. Maar gelukkig zijn beide 
ruim voorradig als die krengen weer eens niet willen 
bijten – ondanks de zelf geknede boilies. De 
smartphone is zowel een zegen als een vloek; ook 
aan de waterkant. 

Maar het is op zeker een geschenk uit de hemel voor 
fysiotherapeuten. Het mobieltje veroorzaakt 
namelijk een nieuwe aandoening: de app-nek. Je 
nekwervels worden te zwaar belast omdat het volle 
gewicht van je hoofd – dat zo zwaar is als een 
bowlingbal – op je bovenste nekwervels komt. Tip: 
een betere houding is de borst vooruit, schouders 
naar achteren en de smartphone iets hoger. 
Gegarandeerd geen app-nek. 

De frisse VISsengids app heeft – gelijk een goede 
boilie – een hoge attractiviteitswaarde. Waar de vis 
afgaat op de smaak, is de nieuwe app een lust voor 
het vissersoog. Al die heerlijke vissen! Keurig op 
alfabet! Zou ik ze ooit allemaal kunnen vangen? Ik 
kan in ieder geval mijn best doen: niet geschoten is 
altijd mis. Al vrees ik voor een scenario van vroeger. 
Toen spaarde ik voetbalplaatjes en kreeg ik die 
laatste paar – Johan Neeskens en Piet Keizer, 
herinner ik me – nooit te pakken. 

Één en één is twee, en daarom heb ik besloten alle 
vissen in de app een nieuwe naam te geven. Ik doop 
ze om tot de voetballers die ik vroeger nooit te 
pakken kreeg. Het is een leuke bezigheid: voetballers 
bedenken bij de namen van vissen. Zo vis ik nu op 
Sjaak Swart, Coen Moulijn en de aalgladde Aadje 
Mansveld. De kroeskarper: Patrick Kluivert. De grote 
modderkruiper: Arjan Robben? Nee, die ligt zó vaak 
op de grond, daar past de meerval beter bij. Je kunt 
het spectrum ook uitbreiden met trainers. Dan is de 
blauwneus Louis van Gaal.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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VUURDOOP

SELFIE
TRI-POD SET

Simpel en snel zelf schitterende 
vangstfoto’s maken. Dat is de es-
sentie van de Selfie Tri-Pod Set. 

Deze bestaat uit een statief, verstel-
bare videokop, bluetooth afstands-
bediening, flitser en opberghoes. Dit 
klinkt wellicht als een hele uitrusting, 
maar weegt echt bijna niks. Je stopt 
de hele handel in de bijgeleverde 
hoes, zo in een rugzak en hebt er geen 
omkijken meer naar – behalve als je 
natuurlijk een mooie vis vangt. 

SNEL EN SIMPEL
Dan houd je de vis even in het net, 
zodat je het statief klaar kunt zetten. 
Dankzij de onafhankelijk verstelba-
re poten plaats je dit stabiel op elke 
ondergrond. Draai de videokop in 
het statief, plaats je telefoon hierin 
(die blijft dankzij de klemconstructie 
stevig vast zitten), installeer desge-
wenst de flitser – heb je geen AUX-
aansluiting (op je Iphone), dan heb je 
hiervoor een koppelstuk nodig – en 
maak via bluetooth verbinding met 

de afstandsbediening. Bij iOS smart-
phones gaat dit automatisch, heb je 
een Android toestel dan moet je eerst 
even de Camera 360 app installeren.

SELFIE STAND
Middels de handige afstandsbedie-
ning maak je snel een serie leuke 
plaatjes. Daarbij zie je dankzij de sel-
fie stand van je smartphone ook pre-
cies wat erop de foto staat. Je schiet 
dus geen platen waarbij de kruin van 
je hoofd ontbreekt of de kop dan wel 
staart van de vis wordt ‘afgehakt’. Het 
enige waar je op moet letten is dat 
de camera scherp stelt op de vis. Dit 
is soms moeilijk te zien, met als mo-
gelijk gevolg dat de vangst niet spat-
scherp op de foto staat. Puntje van 
aandacht voordat je afdrukt.

SOLO FOTO’S
De NGT Selfie Tri-Pod Set is een su-
perhandig hulpmiddel om in je een-
tje toch mooie vangstfoto’s te kunnen 
maken. De set weegt nagenoeg niets, 
is eenvoudig te bedienen, geschikt 
voor elke smartphone en je maakt er 
prima foto’s mee. Een aanwinst voor 
de (struinende) sportvisser die ook 
solo zijn vangsten wil vastleggen.

DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van 
de vier NGT Tri-Pod Sets. Stuur vóór 
5 juli een e-mail naar hetvisblad@
sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘NGT 
Tri-Pod winactie’, plus je naam en 
adresgegevens.
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