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HELDEN
Je hebt van die sportvissers die een eigen 
 hengelsportzaak beginnen. Lekker van je hobby je 
beroep maken, zeggen ze dan. Maar is dat eigenlijk 
wel zo’n leuke baan? Werken in de hengelsport 
is immers grotendeels seizoenswerk. ’s Zomers 
kun je de hele week volop aan de bak – ik ken 
geen hengelsportwinkelier die ieder weekend 
heerlijk zijn hengels uitwerpt. De kinderen van 
de  hengelsportwinkelier kunnen ieder jaar op het 
schoolplein vertellen dat ze dit keer wéér niet op 
zomervakantie zijn geweest. 

Daarbij zijn vissers in een hengelsportzaak soms 
net een club vrouwen in een kapsalon. Oeverloos 
ouwehoeren wordt tot kunst verheven – en voor 
de winkelier is er geen ontkomen aan. Ook hebben 
 sommige klanten altijd wel iets te zeuren, waarop 
je ze toch steeds vriendelijk te woord moet blijven 
staan. Of wat dacht je van de clientèle die voor een 
kwartje maden komt halen en daarover alsnog 
korting wil? Je zou ze voor honderd euro aan maden 
toewensen op een bepaalde plek, maar moet in je 
rol blijven.

De garantieperikelen zouden bij mij ook het stoom 
uit de oren doen komen. Want het falen van de 
fabrikant, of de klant, mag de hengelsportwinkelier 
uitleggen. De winkelier is dus altijd de gebeten 
hond. Gezeik over kapotte ritsen van een goedkope 
imitatie foedraal. Een paraplu die vreemd genoeg 
lek is gegaan bij windkracht negen. En de breuk van 
het hengeltopje is nooit de schuld van de autodeur. 
Je bloed gaat toch koken als je dit dagelijks moet 
aanhoren? Een ding is zeker: een kroegbaas hoort 
minder gelul.

Daarom schrijf ik morgen een brief aan Koningin 
Beatrix. Om haar te vragen een lintje uit te reiken aan 
alle hengelsportwinkeliers. Maar goed, dat doe ik 
morgen pas. Want nu wil ik eerst even lekker rustig 
vissen. En dat laatste is alleen maar mogelijk dankzij 
de plaatselijke hengelsportwinkelier. Helden zijn het!

Herwin Kwint is auteur voor diverse
karperbladen en publiceerde onder meer in

‘Een woord van zwijgen deel I en II’.
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STEKKIE VASTE HENGEL SET

STEKKIE
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eze door Sportvisserij Nederland 
en Leonard Sports ontworpen 
basisset voor beginnende vissers 

bestaat uit een Stekkie telescoophengel van 
vier meter lang, plus een bijhorende Stek-
kie set met handige én leerzame materi-
alen. De lengte van vier meter is gekozen 
omdat de meeste kinderen leren vissen in 
de sloten, singels en vijvers in hun eigen 
woonomgeving. Daar is vier meter vrijwel 
altijd lang genoeg en zo blijft de hengel 
goed hanteerbaar voor kinderen. Een tele-
scopische hengel is daarbij snel op lengte 
te brengen en weer in te schuiven – ideaal 
wanneer je na schooltijd of na het eten nog 
even snel wilt gaan vissen! Op de hengel 
zijn kikkertjes gemonteerd, dus een tuigje 
is snel en gemakkelijk te bevestigen.

HANDIGE SPULLETJES
De hengel komt het beste tot zijn recht 
met de bijbehorende Stekkie ‘leren en vis-
sen’ set. Hierin zit een compleet uitgelood 
tuigje met dobbertje, goed passend toprub-
bertje en een haakje 14 dat is gemonteerd 
op 14/00 nylonlijn. Mocht dit tuigje een 
keer onherstelbaar in de knoop raken, dan 
is er geen reden tot paniek. Met het bijge-
leverde setje reservespullen – een klosje 25 
meter nylon, dobbertje, dispenser met ver-
schillende maten loodjes, zakje haakjes en 

D

Jonge sportvissers beginnen hun hengelsportcarrière meestal met de vaste 
hengel. Heb je de techniek van het vissen met de vaste stok eenmaal onder 
de knie, dan leer je de rest immers ook veel gemakkelijker. Voor kinderen is 
het belangrijk dat de hengel eenvoudig te gebruiken is en tegen een stootje 
kan. De geheel vernieuwde Stekkie hengelset voldoet geheel aan deze eisen.

Het Stekkie materiaal is te koop bij alle 
dealers van Leonard Sports, oftewel ruim 300 
hengelsportwinkels in heel Nederland en ook 
te bestellen via www.joyoffishing.nl. De stekkie 
telescoophengel kost € 9,95 en de ‘leren en 
vissen’ set kost € 14,95. De complete set komt 
daarmee op € 24,90. Eventueel kan worden 
gekozen voor een iets uitgeklede versie van de 
set zonder reservemateriaal en onthaakvis. 
Desgewenst kan de hengelset worden uitge-
breid met een Stekkie visparaplu en een Stek-
kie opklapbaar schepnet, die weer een plekje 
kunnen krijgen in de Stekkie hengelfoedraal.

De vernieuwde  Stekkie 
hengelset is de  ideale 

basisset voor de 
 beginnende visser.

een lang stuk toprubber – knoop je zo een 
nieuw tuigje. Even peilen met het bijgele-
verde peilloodje en je kunt weer vissen.

BOEKJE EN HAKENSTEKER
Vang je een vis, dan onthaak je deze met 
de hakensteker die je dankzij de bijgevoeg-
de Stekkie keycord altijd direct bij de hand 
hebt. Het onthaken heb je thuis al kunnen 
oefenen met de ‘onthaakshad’. Hoe je dat 
precies doet, staat in het watervaste cursus-
boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’. 
Hierin wordt aan de hand van tekeningen 
en foto’s met bijschriften kort en bondig 
uitgelegd hoe je goed leert vissen met de 
vaste hengel. Bovendien staat dit handige 
boekje bomvol tips van Vis TV presentator 
Ed voor nog meer visplezier. En dat alles 
voor nog geen e 25,-.

De Stekkieset 
is ruim gesor-
teerd, inclusief 
watervast 
cursusboekje 
‘Leer vissen 
met de vaste 
hengel’.


