
51

• Vuurdoop

LASTIG HONDJE

De lol van het vissen is in rap tempo aan het 
verdwijnen. De oorzaak? De grondel. Je vangt 
dit Oost-Europeaantje om de haverklap en het 
ergste is: je kan er niet eens mee op de foto. 
Het beest is niet langer dan je wijsvinger. Hoe 
komen we aan deze exotische vis met die toch 
oer-Hollandse naam? Die vraag lijkt niet rele-
vant – hoe komen we d’r van af, zou je zeggen. 
Maar zoals met meer dingen in het leven: als je 
niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet 
waar je naartoe gaat. 

Als we zijn zwemroute terugvolgen komen we 
uit bij de Zwarte Zee. De grondel heeft van daar 
zijn weg gevonden via het Rhein-Main-Donau-
kanaal. Dat zwemt lekker weg. Voeg daarbij het 
dieet van deze slijmvis – hij eet zowat alles – en 
de opmars is een feit. Een andere eigenschap 
die zijn talrijke aanwezigheid verklaart is het 
paringsgedrag – de grondel fokt als een konijn, 
maar dan erger. De macht van het getal helpt de 
grondel aan een overweldigende meerderheid. 

Er gaan zelfs geluiden dat hij ook andere 
inheemse vissoorten, zoals de rivierdonder-
pad, verdringt. De grondel houdt namelijk van 
hetzelfde leefgebied; de rivier. Hij is qua migratie 
net zo agressief als de Japanse oester; ook zo’n 
invasieve exoot. We zullen, of we het leuk vinden 
of niet, moeten leren leven met de grondel. Welk 
aas je ook gebruikt, je zal deze allesetertjes 
ongetwijfeld wel eens vangen. 

Die andere vraag – hoe kom je d’r van af – is met 
één woord te geven: niet. Er zijn berichten dat de 
grondel wordt gegeten door roofvissen, maar 
dat gebeurt mondjesmaat. Zelf opeten dan 
maar? Niet doen. Ze smaken naar karton. Als ik 
een natte verhuisdoos wil eten, houd ik die zelf 
wel onder de kraan. We zullen de grondel met 
ons mee moeten dragen tijdens onze vispartijen. 
Als een lastig hondje.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en
columnist voor o.a. het Algemeen Dagblad.
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PrO-CurE SuPEr GEL
Geeft geur en kleur aan dood aas

Snoek staat bekend als een echte 
‘zichtjager’. Relatief onbekend is 
het feit dat vriend groenjas tevens 
over een uitstekend reukorgaan 
beschikt. Voor het Amerikaanse 
Pro-Cure aanleiding om geurstoffen 
voor over je kunstaas of dode aasvis 
op de markt te brengen. Zou de 
‘Super Gel’ werken?

DOOR dE rEdACTIE

e bedoeling van de Super Gel 
is om de snoek eerder op je 
dode aasvis te attenderen – en 

uiteraard ook ondubbelzinnig toe te laten 
happen. Want geeft zeevis als sardine en 
horsmakreel nog wel wat geur en olie af; 
een dooie blankvoorn in ‘naturel-vorm’ 
mag voor het mooie eigenlijk nog wel wat 
meer stinken. Deze geur-theorie wordt 
extra kracht bijgezet door het verhaal over 
een jeugdige snoekvisser die de ene na 
de andere snoek vangt aan een ‘statisch’ 
op de bodem aangeboden en in visolie 
geweekte shad. Een ‘dode’ shad dus. Hier 
zit duidelijk een geurtje aan…

GEUR + UV-SIGNAAL
Maar de Super Gel heeft – naast de geur 
die het spul afgeeft – nog een tweede 
component: een additief dat een duide-
lijk UV-signaal afgeeft. In dieper, troebel 
water is dat geen overbodige luxe. En ook 
niet onbelangrijk: de geurstoffen van het 
merk Pro Cure zijn voor 100% gemaakt 
van natuurproducten en natuurlijke 
aminozuren. Fijne wetenschap dat er dus 
geen chemische zooi te water gaat.

AAN DE SLAG
Volgens de Nederlandse verdeler PikeXL, 
is de Pro Cure Super Gel geschikt voor 

zowel kunstaas als dood aas. Wij zijn 
vooral geïnteresseerd in de toepassing 
bij de laatstgenoemde categorie. In 
november gaat het flesje daarom steevast 
mee naar de waterkant, tijdens enkele 
dood aas trips van de redactie. Waarbij 
we telkens één dode blankvoorn ‘natu-
rel’ aanbieden, en eentje insmeren met 
de Super Gel. Tip: droog je aasvis eerst 
goed af (slijm en vocht), zodat de Super 
Gel bij het insmeren beter op je aasvis 
hecht en zodoende langere tijd geur blijft 
afgeven.

hEt PROBEREN WAARD
De twee aasvissen liggen tijdens onze 
vistrips telkens op twee verschillende 
plekken, en daarmee is de situatie natuur-
lijk nooit exact hetzelfde en dus ook niet 
100% vergelijkbaar. Maar eerlijk is eerlijk: 
we vangen snoeken aan de met Super Gel 
ingesmeerde aasvis. Maar levert dit nou 
ook meer vis op? Daar durven we geen 
harde uitspraken over te doen, want ook 
de naturel voorn vangt lekker. Wel is dui-
delijk dat de snoek er sowieso op toehapt, 
en daarmee is het spul op zijn minst het 
proberen waard. Voor de afwisseling, 
of zodat je na een blank in ieder geval 
niét het gebrek aan geur de schuld kunt 
geven. Meer info: 
www.pro-cure.com en www.pikexl.com.

Functionaliteit

Vernieuwend

Waar voor je geld

richtprijs: € 9,45 per flesje

PrO-CurE SuPEr GEL
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Snoek heeft een goede neus. 
Experimenteren met geurstoffen 

kan dus zeker geen kwaad.


