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Hengels zijn een kostbaar goed waar veel sportvissers met 
reden zuinig op zijn. De Tronixpro Wire Rod Wraps bieden 
extra bescherming tijdens het vissen op de boot, vanaf de kant 
en gedurende het transport.
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor € 4,95 bij Henry’s Hen-
gelsport: www.henryshengelsport.nl. 
Meer info: www.tronixfi shing.com.

BOILIEWOOD
Boilies zijn net baby’s. Ze worden vaak met dezelfde 
liefde gemaakt – een boilie die draai je niet, die 
verwek je – en net zo gepamperd als een baby. Ik ken 
volwassen mannen die een boilie preparen als ware 
het een miniatuur zandsculptuur. Kortom: een klein 
kunstwerkje.

Natuurlijk dient gemak de mens, dus kopen de 
meeste karpervissers kant-en-klare boilies. In een 
emmer. Op een pallet. Een opslagloods vol. Maar zelf 
je bollen draaien schijnt toch écht veel leuker te zijn. 
Om te beginnen weet je precies wat er in zit en kan 
je experimenteren met de ingrediënten. Wie weet 
ontdek je wel een succesformule en verkoop je straks 
je eigen boilies in bulk via internet!

De combinaties zijn oneindig, de mogelijkheden 
eindeloos. Dat prikkelt, dus ben ik voorzichtig 
begonnen met zelf draaien. Koksmuts op, de keuken 
in beslag genomen en gaan met die banaan. Door 
zelf je boilie te maken, weet je ook zeker dat ‘ie vers 
is. Een niet te onderschatten voordeel, want dat 
schijnt volgens kenners wel dégelijk uit te maken. 
Invriezen is evenwel mogelijk; ik ken sportvissers die 
een eigen boilie-vriezer hebben. 

Meel vormt de basis van je boiliemix. Maismeel, 
tarwemeel, voor mijn part e-mail: wat jij maar denkt 
nodig te hebben om die onvangbare karper in de 
sloot verderop aan de haak te slaan. Vervolgens voeg 
je bijvoorbeeld pindameel, vogelvoer en een olie 
naar keuze toe om het geheel lekker te laten 
plakken. Er zijn ook mensen die iets bijvoegen voor 
de geur, zoals kerriepoeder. Dat doe je dan vooral 
voor jezelf: karpers gaan niet af op geur maar op 
smaak. 

‘Ik ben een beginnende zelfdraaier’, zei ik onlangs 
met enige trots aan de waterkant. Deze term is 
echter nog niet geheel ingeburgerd, zo bleek uit de 
wedervraag die volgde. ‘En hoeveel jointjes draai je 
dan, op een dag?’

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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VUURDOOP

De Wire Rod Wraps kun je in al-
lerlei vormen buigen en op 

diverse manieren gebruiken. Bij-
voorbeeld om op een boot je hengel 
stabiel en stevig vast te zetten. De 
43 centimeter lange Wire Rod Wrap 
monteer je in vrijwel elke gewenste 
positie rond de reling – bijvoorbeeld 
in een U-vorm – zodat je een hen-
gelsteun creëert. De hengel kan zo 
niet meer omvallen, wat krassen en 
mogelijk zelfs breuk voorkomt.

KANTVISSEN
Op een pier met een reling heb je 
geen tripod meer nodig, maar maak 
je met de Wire Rod Wraps ter plek-
ke een hengelsteun – dat scheelt 
gesjouw, want de wraps zijn veder-
licht. Overigens kun je met wat cre-
atief buigwerk op een driepoot ook 
heel gemakkelijk een soort feeder-
steun maken. De Wire Rod Wrap is 
dus een handig allround hulpmid-
del en zeker niet uitsluitend een ac-
cessoire voor de bootvisser.

TRANSPORT
Ook tijdens het transport komen de 
Wire Rod Wraps van pas. Je bindt 
hengels ermee bij elkaar, zodat je 
ze gemakkelijker kunt dragen en de 
kans dat er een hengeldeel bescha-
digt kleiner wordt. Dat geldt niet al-

leen voor vervoer in de auto, maar 
bijvoorbeeld ook op een boot. Bij het 
verkassen naar een andere stek zet 
je de hengels snel en veilig vast.

VIJF KLEUREN
De Wire Rod Wraps zijn verkrijgbaar 
in vijf kleuren (rood, grijs, blauw, 
geel en groen) zodat je altijd wel een 
mooie kleurencombinatie kunt ma-
ken met je hengelmateriaal. Deze 
handigheidjes kosten net geen vijf 
euro en zijn per twee verpakt. Dat is 
geen geld om je hengels – die waar-
schijnlijk een fl ink stuk duurder zijn 
– te beschermen tegen schade voor, 
tijdens of na het vissen.

DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van 
de tien Tronixpro Wire Rod Wraps. 
Stuur vóór 6 augustus een e-mail 
naar hetvisblad@sportvisserijne-
derland.nl o.v.v. ‘Tronixpro Wire Rod 
Wraps winactie’, plus je naam en 
adresgegevens.
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