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Milieuvriendelijk zeevissen komt met 
de Delta Bomber een stap dichterbij. Dit 
aerodynamische werpgewicht van staal 
is voor én door strandvissers ontwikkeld. 
Marco Oreel van BD Store Middelburg  
was hierbij betrokken en geeft tekst  
en uitleg op het strand bij  
Westkapelle.
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B ehalve in bruggen, machines, 
schepen, landbouwwerktuigen, 
kraanonderdelen, trailers en 
graafmachines, kom je construc-
tiestaal tegenwoordig ook tegen 
in werpgewichten voor de zee-
visserij. “Het assortiment Delta 
Bombers dat we recentelijk in 

samenwerking met een staalbedrijf uit de regio hebben 
ontwikkeld is van dit type staal gemaakt. Dat heeft 
meerdere redenen. Het materiaal is goed te bewerken, 
kan mooi worden vervormd en is bovendien goedkoop”, 
zegt Marco terwijl hij op het strand bij Westkapelle een 
Bomber uit de verpakking haalt. In zijn handen ligt een 
100% loodvrij, cilindervormig werpgewicht dat onge-
twijfeld zou blinken in de zon, ware het niet dat de 
lucht op deze ‘voorjaarsdag’ medio mei loodgrijs is.

TOTAALPLAATJE
Als medewerker van de hengelsportafdeling van de BD 
Store in Middelburg én gelouterd strandvisser was Mar-
co nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Delta 
Bomber. “Een half jaar geleden kregen we het prototype 
van de Bomber voor het eerst onder ogen. We waren di-
rect enthousiast, want we wisten dat dit werpgewicht 
een goed alternatief zou zijn voor de bestaande – voor-
namelijk loden – werpgewichten.” De mannen van het 
staalbedrijf zijn bovendien ook sportvissers, dus de ba-
sis was snel gelegd. “Daarna zijn we vooral bezig ge-
weest met het finetunen en testen van het prototype. 
De puntjes op de i zetten om te zorgen dat niet alleen 
de werpeigenschappen prima zijn, maar het er ook goed 
uitziet. Het oog wil immers ook wat – zeker als je men-
sen over de streep wil trekken om milieuvriendelijk te 
gaan strandvissen”, stipt Marco het belang van looks 
aan. Dat zit wel snor bij de Delta Bomber: aan de onder-
lijn geclipt – een fluitje van een cent dankzij de splitring 
– ziet het geheel er gelikt en aerodynamisch uit. >>
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‘ALS SPORTVISSER KOM JE GRAAG IN DE NATUUR,  
DUS IS HET OOK NIET MEER DAN LOGISCH  

DAT JE DIE ZO SCHOON MOGELIJK PROBEERT  
TE HOUDEN – MILIEUVRIENDELIJK VISSEN MET 
LOODALTERNATIEVEN PAST DAAR PERFECT BIJ’

CILINDERVORMIG
“Niet slecht, toch?!”, merkt Marco tevreden op als hij 
zich na de soepele én verre worp omdraait. “Nu staat er 
een fikse bries pal op het strand – niet ideaal voor de 
vangsten aangezien het water koffiebruin is – maar an-
ders zou je nóg verder kunnen werpen. De cilindervorm 
en het zeer gladde staal zorgen voor weinig weerstand 
en garanderen een stabiele vlucht, door de lucht én door 
het water. Je levert vergeleken met lood dus niets in qua 
werpafstand.” Zelfs de reporter (verre van een geoefend 
strandvisser) lukt het om de onderlijn met drie steekza-
gers nog best een aardig eindje weg te zetten. “Met deze 
relatief forse branding hoef je ook niet heel ver te gooi-
en om een visje te kunnen vangen. De zeebaars jaagt in 
en net achter de golven – waar de vreterij zit – maar 
voor het mooie was helderder water echt een stuk beter 
geweest”, licht Marco toe als we naar de hengeltoppen 
kijken die in de wind heen en weer bewegen.

LOGISCHE (OVER)STAP
De overstap naar loodvrij strandvissen is voor Marco en 
de BD Store niet meer dan logisch. “In tal van andere 
sectoren is lood al langer verbannen en hetzelfde staat 
in de niet al te verre toekomst te gebeuren in de hengel-
sport. Dan kun je daar maar beter tijdig op voorsorteren 
om te zorgen dat je voorbereid bent en de boot niet 
mist.” De clientèle van de BD Store is volgens Marco in 
de regel nog beperkt bezig met loodvrij vissen, maar dat 
was geen reden om niet met loodvrije werpgewichten 
aan de slag te gaan. “Juist nu het aanbod daarvan nog 
relatief klein is, liggen er kansen.  Bovendien krijg je 

>> GREEN DEAL  
SPORTVISSERIJ 
LOODVRIJ
Sportvisserij Nederland zet zich middels de Green 
Deal Sportvisserij Loodvrij in voor een schoon water-
milieu – en daar hoort lood niet in thuis. Het doel is 
om de komende jaren het gebruik van lood binnen 
de sportvisserij volledig af te bouwen. Dit gebeurt 
door sportvissers bewust te maken van de schadelijke 
effecten van lood en het gebruik van alternatieven 
zoals steen, beton, staal en ijzer te bevorderen. Ook 
wordt de hengelsporthandel gestimuleerd om veel 
meer alternatieven aan te bieden en de verkoop van 
lood te stoppen.

Staal bestaat grotendeels uit ijzer, wat de Beach Bomber ietsje 
corrosiegevoelig maakt. Het werpgewicht na gebruik thuis 
afspoelen en droogmaken voorkomt roestvorming.

Marco Oreel was 
nauw betrokken bij 

de ontwikkeling van 
de Delta Bomber
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sportvissers in dit bewustwordings-
proces alleen mee door een goed én 
betaalbaar alternatief te bieden. Ver-
gelijk het met streetfishing. In die tak 
van sport is de keuze aan milieuvriende-
lijke alternatieven veel groter en is loodvrij 
vissen veel meer algemeen geaccepteerd. Die-
zelfde ontwikkeling zullen we ook in de zeevisserij 
gaan zien”, voorspelt Marco.

ALGEMEEN GEACCEPTEERD
In het zeevisteam waar Oreel onderdeel van uitmaakt 
is de Delta Bomber inmiddels algemeen geaccepteerd. 
“Iedereen heeft een voorraadje gekregen – gewichten 
van 120 tot en met 180 gram, zonder én met klapankers 
– om te kijken wat ze ervan vinden. Vrijwel iedereen is 
enthousiast en gaat er straks ook in wedstrijden mee 
aan de slag”, verzekert Marco. Als de hengeltop ineens 
beduidend verder doorbuigt dan gebruikelijk, pakt hij 
resoluut de strandhengel uit de steun. Met beleid draait 
hij de uitstaande lijn binnen, waarna we in de laatste 
golven vlak voor de waterlijn een zeebaarsje zien op-
doemen. “Het is bepaald geen monster, maar zeker ge-
zien de lastige omstandigheden ben ik er heel blij mee”, 
klinkt het ietwat opgelucht. “En je ziet het: de vis haak 
je milieuvriendelijk net zo gemakkelijk.”

HET SOORTELIJK 
GEWICHT EN DE 

AFMETINGEN VAN  
DE DELTA BOMBER 

ZIJN VERGELIJKBAAR 
MET DIE VAN LODEN 

WERPGEWICHTEN

Ga naar
Sportvisserijloodvrij.nl 

voor meer info over 
loodvervangers

@oreelmarco


