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De chatterbait is in ons land nog vrij onbekend. Fox Rage 
probeert daar met de Bladed Jig verandering in te brengen. 
Dit voor de black bass ontworpen kunstaas zou hier ook wel 
eens potten kunnen gaan breken.
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LAATSTE LOODJE
De laatste loodjes wegen het zwaarst, zo luidt het 
spreekwoord. Dat is een waarheid als een koe. Om 
maar meteen met de deur in huis te vallen: dit is 
mijn laatste column in Hét VISblad. En dat valt me 
inderdaad behoorlijk zwaar.

Waarom dan toch stoppen? Ten eerste: drukte op 
arbeidsmarkt. De economie trekt merkbaar aan. Er 
zijn in mijn vakgebied – humor – meer vissen die 
gevangen willen worden. Dat vraagt om scherpe 
keuzes, gelijk de keuze voor het juiste aas. Op het 
moment dat je alles doet, doe je niks.

Ten tweede is het goed om af en toe van tactiek te 
veranderen. Niet altijd in dezelfde vijver te vissen. 
Daartoe moet je soms je oude schoenen weggooien 
met het badwater om een nieuwe baby te krijgen – 
of zoiets. De ‘laatste loodjes’ betekent: het afronden 
van iets kost de meeste moeite. Wie wel eens met 
een te grote karper en een te klein net heeft staan 
klungelen (en wie heeft dat nou niet?) weet hoe 
lastig dat kan zijn.

Wie zijn laatste woorden schrijft in het mooiste 
visblad van Nederland, heeft daar ook moeite mee. 
Daarom houd ik het kort en krachtig. Jarenlang 
mocht ik op deze plek mijn hersenspinsels met jullie 
delen, en dat was mij een grote eer. Ik dank jullie 
voor de warme woorden en enthousiaste reacties. 
Langs de sloot, in de supermarkt, bij de parenclub: 
het wordt zeer gewaardeerd.

Ik weet zeker dat we elkaar nog wel eens treffen bij 
het beoefenen van onze geliefde sport: vissen. Die 
liefde houdt nooit op. Zullen we daarom zeggen: tot 
aan de waterkant? Graag. Ik wens jullie allemaal een 
behouden vaart en bovenal een goede vangst!

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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>> WIJ TESTEN HET VOOR JE UIT

VUURDOOP

FOX RAGE 
BLADED JIG

De Bladed Jig is een apart stuk 
kunstaas. Het meest opval-
lende detail is het scharnie-

rende, metalen blad dat aan de jig-
kop verbonden zit. Dit zorgt voor 
een agressieve actie die flink wat 
reuring veroorzaakt. Roofvissen pik-
ken deze drukgolven op via hun zij-
lijnorgaan. Een extra prikkel komt 
van de meerdradige siliconen skirt 
die om de haak gedrapeerd zit. Deze 
creëert een pulserende actie. Voor 
de finishing touch kun je bijvoor-
beeld nog een twisterstaart of een 
shad op de enkele haak prikken.

OOK ONDIEP
Hoewel de Bladed Jig in varianten 
van 17, 21 en 28 gram wat zwaar lijkt, 
kun je er ook prima mee in relatief 
ondiep water vissen. Het metalen 
blad staat namelijk iets omhoog ge-
richt, zodat het kunstaas de neiging 
heeft richting de oppervlakte te ko-
men. Start je direct nadat de chat-
terbait het water heeft geraakt met 
draaien, dan kun je dus ook in de 
polder prima met de Bladed Jig aan 
de slag. Laat je hem langer afzinken, 
dan kun je er dieper water mee uit-
kammen. Het werpgewicht en de 
compacte vorm helpen daarbij om 
ver en nauwkeurig te werpen. 

NIEUWKOMER
Chatterbaits zijn uit de Amerikaan-
se black bass visserij overgewaaid 
naar Frankrijk, waar ook veel op 
deze sportvis wordt gevist. De roots 
van de Bladed Jig liggen dus in la 
douce France, maar deze chatterbait 
is zeker interessant voor de Neder-
landse rovers – alleen al omdat ze 
dit type kunstaas vermoedelijk nog 
nooit voorbij hebben zien komen. 
Grote baars, snoekbaars, snoek en 
meerval zijn de vissen die je zoal 
aan deze herrieschopper kunt van-
gen. Je kunt hen de Bladed Jig in 
vier kleuren voorschotelen: Pike, 
Bleak, Black & Gold en Table Rock.

DOE MEE EN WIN!
Abonnees maken kans op een van 
de tien Bladed Jigs die we verloten. 
Stuur vóór 1 oktober een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.
nl o.v.v. ‘Fox Rage winactie’, plus je 
naam en adresgegevens.
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 Hengelsport: hengelsportfauna.nl. 
Meer info: www.foxrage 


