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• Vuurdoop

VISSERSHUMOR
We vangen allemaal wel eens een snoek. 
Maar meestal vangen we bot. Dan rest ons 
sportvissers maar één ding: blijven lachen. 
Humor is immers een krachtig wapen in de 
strijd tegen iedere teleurstelling. Zodoende zijn 
er zat spreuken en wijsheden ontstaan over het 
nobelste der nobelste tijdverdrijven: vissen.

De bekende wijsheden zal ik je besparen, maar 
ik gooi een visje uit over een aantal nieuwe 
spreuken. Die kende ik nog niet, maar zag ik 
tijdens een bezoek aan Las Vegas. Daar kun 
je overigens in Lake Mead fantastisch vissen; 
een absolute aanrader. Op dit mensgemaakte 
meer – het grootste van Noord-Amerika – kun 
je het hele jaar door met charterboten het water 
op. De meeste operators garanderen dat je iets 
vangt, anders krijg je je geld terug. Dat zouden 
ze bij de uitgifte van je VISpas eigenlijk ook 
moeten doen.

Afijn, de bumpersticker die ik zag: ‘Men and 
fish are alike: they both get in trouble when they 
open their mouths’. Een waarheid als een koe.
Ik hoop dat je net als ik beschikt over een flinke 
portie zelfreflectie. Lach, die mens beziet. 
Vooral als je het zelf bent. De pijn van een 
slechte vangst verzachten met een glimlach – is 
dat een heerlijke pleister op de wond?

Neem deze tekst, die ik op een rondbuikige 
Amerikaan zag: ‘I went fishing in Alabama - and 
all I caught was this lousy t-shirt’. Zoals iedere 
fervente liefhebber van onze sport weet, ben je 
liever aan de waterkant dan op je werk. ‘Born to 
fish, forced to work’. Soms wordt een bekende 
filosofie een beetje verbouwd: ‘Give a man a fish 
and he will eat for a day, teach a man how to fish 
and he will sit in a boat and drink beer all day.’

Tot slot: ook het hoongelach dat wij moeten 
ontberen van onze familie en vrienden komt 
vaak in vissershumor voor. Niet iedereen 
waardeert het dat we uren van huis zijn. Het 
thuisfront slaat genadeloos toe met deze stic-
kertekst: ‘Missing husband and dog last seen 
fishing. Will give reward for the dog.’
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FOX SPECIalIST bROllY 45”

DOOR roBErT dE WILT

FOX SPECIalIST bROllY 45”

Less is more. En dat geldt ook 
voor al die visspullen die je naar 
de waterkant meesjouwt. Het 
is dan ook niet voor niets dat 
hengelsportfirma’s met steeds 
compactere en/of meerdelige 
producten op de proppen komen. 
Handig voor transport, en ideaal 
voor korte sessies. Een mooi 
voorbeeld is de nieuwe Fox 
Specialist Brolly 45”. Een kleine, 
compacte, ovale paraplu.

aar 60 inch jarenlang de stan-
daard was voor ‘ovals’ (ovale 
paraplu’s, veelal met zijflappen 

voor extra bescherming tegen wind), 
brengt Fox met de Specialist Brolly nu 
een compact 45 inch model op de markt. 
De doorsnede daarvan is 2.10 meter, 
tegenover de gangbare 3 meter. En dat 
zie je direct terug in het geringe trans-
portformaat; dit ding schuif je zo in ieder 
bolhoedje. Niet iedereen beschikt immers 
over een ruime stationwagon.

STABIEL
Ook aan de waterkant is de Specialist 
Brolly qua formaat en gewicht (minder 
dan 3 kg) een heel stuk makkelijker mee 
te dragen dan zo’n zware, lange mega 
‘oval’. En dat moet voor de struinende vis-
ser uitkomst bieden. We zetten de Brolly 
in ieder geval in een mum van tijd op. 
Met twee stormpalen en de meegeleverde 
haringen blijkt hij werkelijk als een rots 
in de branding te staan. Stabiliteit: check! 

En dankzij de ver doorlopende zijflappen 
zitten we tijdens de onstuimige testsessie 
bovendien volledig beschut tegen zowel 
regen als wind. Maar biedt de Specialist 
Brolly ook genoeg ruimte?

STRUIN-PLU
Voor een 48-uurs karpersessie met 
stretcher en de hele mikmak vinden we 
de plu wat aan de krappe kant. Lees: dat 
gaat niet passen. Maar de Brolly is dan 
ook ontwikkeld voor korte (dag)sessies 
en voor de struinende visser – denk aan 
penvissen of dood azen in de regen of 
koude wind. Want als struinende visser 
sjouw je nu eenmaal niet zo snel een hele 
bivy of grote, zware paraplu mee. Met de 
Specialist Brolly zit je als struinende of 
regelmatig verkassende visser nu toch 
ook beschut.

VEEL HOOFDRUIMTE
Daarbij komt dat de Fox Specialist Brolly 
45’’ een zogenaamde ‘flatback paraplu’ be-
treft die – wij citeren Fox – beschikt over 
het STS mechanisme: 8 mm glasfiber 
baleinen die pas zeer hoog in de nok van 
de Brolly bij elkaar komen. Zo ontstaat 
er ondanks de relatief geringe spanwijdte 
toch verrassend veel hoofdruimte. Ideaal, 
omdat je toch eerder op een stoel onder 
dit ding plaats zal nemen dan plat op een 
stretcher. De Fox Specialist Brolly 45” 
wordt standaard in een nylon foudraal 
geleverd met daarbij vijf luxe haringen en 
twee swivelcaps waar je de twee storm-
palen (niet meegeleverd) aan bevestigt. 
Gezien bij Fish Inn & Outdoor in Venlo 
(www.fishinn.nl).
Meer info: www.foxint.com.
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De Fox Specialist brolly 45” is ideaal voor de struinende visser.

Veel hoofdruimte dankzij de plat 
weggewerkte baleinen.


