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Er zijn van die visspulletjes die snel zoek raken, zeker in het 
donker tijdens het nachtvissen. Je boilienaald bijvoorbeeld. 
Daar heeft Wychwood iets op bedacht: de Firefly Baiting 
Needle set. Deze naaldjes geven – net als vuurvliegjes – 
licht in het donker.
DOOR: DE REDACTIE

Gezien voor € 11,99 bij Hengelsport 
Utrecht en Hengelsport Vught:   
www.hengelsportvught.nl. Meer info: 
www.wychwoodcarp.co.uk.

TEEK AWAY
Hij is de nachtmerrie van menig sportvisser: de teek. 
Nooit gedacht dat het grootste gevaar langs de 
waterkant zou komen van zo’n klein, prehistorisch 
ettertje. Men zegt weleens dat bij een allesvernieti-
gende atoomoorlog kakkerlakken de enige beesten 
zijn die het overleven. Maar vlak de teek niet uit. 

Ik heb er in toenemende mate last van langs de 
waterkant – en jij vast ook. De score staat al op elf 
teken en het jaar is nog lang niet om. Er is verdomd 
weinig aan te doen, dat maakt een mens zo 
wanhopig. Beschermende kleding werkt maar ten 
dele. Je overgeven aan de teek en zorgen voor een 
goede tekentang lijkt nog het beste. Ze zijn er in alle 
soorten en maten, maar persoonlijk vind ik de 
tekenpas van Sportvisserij Nederland nog de beste. 
Dit is een soort creditcard waarmee je de teek als het 
ware van de huid afschept.  

Het allerbelangrijkste is controle nadat je aan de 
waterkant bent geweest. Het beste is dat je dit door 
een ander laat doen, want teken zitten vaak op 
plekken die je zelf niet goed kunt scannen. Deze 
visitatie levert ongemakkelijke taferelen op, ik weet 
het. Vooral omdat de teek zich het liefst schuilhoudt 
in de spelonken van je lichaam. De haargrens, liezen, 
oksels, achter de oren of bij de bilspleet: grote kans 
dat ze zich daar nestelen. Prettige wedstrijd. 

Het klimaat op deze planeet wordt vernacheld door 
ons toedoen. En de natuur neemt wraak. We krijgen 
virussen en ziektes die we nog nooit hebben gehad. 
De bedwants, ken je die? Da’s een bloedzuigend 
insect in je matras. Die zit in je bed! Toch wel de 
laatste plek waar je een bloedzuigend insect wil 
hebben. Gelukkig heb ik er geen last van. Hoewel... 
Ik word wel eens wakker, draai me om en denk dan: 
verrek, daar ligt er een.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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VUURDOOP

GLOW
IN THE DARK

De set is samengesteld uit vier 
verschillende naalden die al-
lemaal zijn voorzien van een 

‘glow in the dark’ handvat. Daardoor 
grijp je in de duisternis niet snel mis 
als je opnieuw wilt beazen. En als je 
ze onverhoopt toch kwijtraakt aan 
de waterkant, vind je de oplichtende 
naalden in de duisternis binnen no 
time weer terug. Ze blijven trouwens 
urenlang ‘gloeien’ – helemáál als je 
ze kort met je hoofdlampje beschijnt. 
Best handig! 

BOORTJE EN AASNAALD
Met de set roestvrijstalen naalden 
kun je alle kanten uit. Zo omvat deze 
een Safety Needle (geel) met een su-
per scherpe punt en uitgeknipte lijn-
grip; ideaal voor uitgeharde boilies, 
wafters, tijgernoten en pop-ups. Ver-
der zit er ook een aasboortje (groen) 
bij, waarmee je handig tijgerno-
ten of ander hard aas zoals pop-ups 
kunt voorboren. De Splicing Needle 

(blauw) heeft op zijn beurt een schar-
nierend clipje en is ontworpen om je 
hoofdlijn met leadcore of de lus van 
een voorslag te verbinden. Door de 
dunne diameter van deze naald kun 
je hiermee bovendien ook heel klein 
of zacht aas prima monteren, zonder 
dat je het daarbij splijt.

PVA-ZAKJES RIGGEN
De Gate Latch Needle (roze) is de 
langste van het stel en completeert 
de set. Ook deze naald heeft een af-
sluitbaar clipje. Deze is daardoor per-
fect geschikt voor het riggen van een 
PVA-zakje of de ouderwetse PVA-
stringer. Met een setprijs van € 11,99 
zijn ze niet eens duurder dan vier 
‘normale’ aasnaalden. Het is ook prijs-
technisch gunstiger dan de vier naal-
den los te kopen, want dan betaal je 
€ 3,49 per stuk. Maal vier maakt dat 
€ 13,96. Dan is een simpele rekensom 
snel gemaakt, net als de keuze voor 
de Firefly Baiting Needle set.

DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de 
vijf Firefly Baiting Needle Sets. Stuur 
vóór 6 september een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl  
o.v.v. ‘Wychwood winactie’, plus je 
naam en adresgegevens.
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