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• Vuurdoop

KLEINE JOOP
Er zijn vissers die er in augustus al mee ophou-
den. Sommigen in september. Ik ken er zelfs die 
tot half november aan de waterkant te vinden 
zijn. Maar de héle winter? Dat doen niet veel 
hengelaars. Je vangt bijna niks. En waarom zou 
je dan gaan vissen? Dat klinkt logisch. Waarom 
zou je naar de brievenbus lopen als je geen post 
hebt? Koudwatervissen trekken zich terug op 
de bodem en verroeren zich niet. De kou kost 
energie. Die besparen ze. Ze gaan in winterrust.

Dat doen ze op de meest fantastische manieren. 
Sommige vissen maken antivries aan in hun 
lichaam. Anderen krimpen een beetje. Ze 
veranderen de structuur van hun spieren. Kon 
ik dat maar; dan zou ik geen buik meer hebben. 
We kruipen nu, eind januari, langzaamaan de 
winter door. De lente is nog ver. En toch is dat 
wintervissen een aparte ervaring. Ik zie het 
beeld van een eskimo, die met zijn hengeltje 
boven een gat in het ijs hangt. Hoe ze nog iets 
weten te vangen is me een raadsel.

Vissen hebben vetreserves waar ze een winter 
lang op kunnen teren. Maar bij ons mensen is 
dat anders. Draag daarom goede kleding. Ther-
misch ondergoed, een dikke jas, thermolaarzen 
en bedek het hoofd; waar zestig procent van de 
warmte het lichaam verlaat. Zorg kortom dat je 
er warmpjes bij zit. Een thermosfles met soep 
smaakt fantastisch. Een hartversterkertje in 
gedoseerde vorm doet wonderen: zelf draag ik 
altijd een doosje met zes flesjes Underberg bij 
me die nooit meer thuiskomen.

Zorg simpelweg ook dat je niet te lang buiten 
bent – een uurtje of twee à drie is met de juiste 
voorbereidingen goed uit te houden. Tot slot 
een belangrijke praktische tip: zorg als je moet 
plassen, dat je vooraf je handen opwarmt. 
Daarmee wordt voorkomen dat kleine Joop zich 
een ongeluk schrikt. Het is mij meerdere malen 
gebeurt dat kleine Joop van schrik spontaan 
begon te huilen – hij moest immers hoognodig 
– maar dat hij door de gevoelloosheid in mijn 
hand niet meer te traceren was. Weg gefloept in 
het thermo-ondergoed. Wintervissen, je merkt 
het al, is een avontuurlijke belevenis!

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en
columnist voor o.a. het Algemeen Dagblad.
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SJaaK braL

Functionaliteit

Vernieuwend

Waar voor je geld

richtprijs: € 29,95 (per stuk)

SEa GrIP TOOTH PrOOF

SEa GrIP TOOTH PrOOF

De kieuwgreep is een prima methode 
om vis mee vast te pakken als je 
deze wilt onthaken en voor de 
camera poseert. Toch deinzen veel 
(beginnende) roofvissers terug om 
hun hand in de kieuw van een snoek 
te steken. Bang voor bloedende 
vingers? De Sea Grip Tooth Proof 
biedt uitkomst.

DOOR roBErT dE WILT

en bek vol tanden, scherpe punt-
jes aan de kieuwbogen en niet 
te vergeten de dreggen van het 

kunstaas of de takel. Het is niet voor niets 
dat veel sportvissers een beetje huiverig 
zijn om een snoek met de kieuwgreep vast 
te pakken – waarbij je de vis natuurlijk 
altijd met je andere hand ondersteunt. 
Met een beetje pech komen je handen niet 
ongeschonden weer tevoorschijn. Deson-
danks lijkt er nog steeds een taboe te rus-
ten op het gebruik van een handschoen. 
Het zou voor ‘mietjes’ zijn en bovendien 
zou je er ook te weinig voeling mee heb-
ben in de kieuw. Tijd voor een praktijktest 
met de Sea Grip Tooth Proof!

ruim en comforTaBel
De Sea Grip zit ruim en comfortabel, zodat 
je hem snel en gemakkelijk aan- en uit-
trekt. De handschoen is gemaakt van een 

E

De kevlar stof beschermt tegen 
al het scherpe in de kieuw.

Een handschoen 
haalt bij begin-
nende roofvis-
sers een stukje 
angst weg.

kevlar stof, wat hem volgens verdeler Mac 
Fishing ondoordringbaar maakt voor tan-
den, stekels en zelfs haken. Dat blijkt bij 
snoek nummer één; een wild spartelend 
exemplaar van zo’n 70 centimeter. Maar 
die laat dankzij de Sea Grip geen enkel 
schrammetje achter op onze vingers. Toch 
is er een kleine ‘maar’: bij het terugtrek-
ken uit de kieuw blijft de handschoen heel 
eventjes ergens achter haken. De tweede 
‘test-snoek’ is met ruim 90 cm aanzienlijk 
groter, wat ook betekent dat de kieuwgreep 
makkelijker is toe te passen. De (uiteraard 
natte) handschoen biedt goed grip en gaat 
ditmaal soepel in en uit de kieuw.

SamenVaTTenD
De Sea Grip is een prima instrument voor 
roofvissers die de kieuwgreep (nog) niet 
met blote handen durven toe te passen. 
Met de blote hand zul je echter altijd 
beter voelen wat je precies doet. Daarom 
is de Sea Grip ideaal voor beginnende 
roofvissers of mensen met angst voor de 
kieuwgreep. Maar na een tijdje verruil je 
de handschoen voor een setje pleisters dat 
standaard in je viskist ligt. Die eventuele 
schrammetjes zijn een soort ‘erewondjes’ 
en neem je vanzelf op de koop toe. De Sea 
Grip handschoen wordt per 
stuk verkocht (zowel links- 
als rechtshandig). Gezien 
bij Hengelsport Hennie 
Kruidenier in 
Haaksbergen. 
Meer info: 
www.macfishing.nl.


