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• Vuurdoop

VLIEG, VANG, VIS & LACH
Soms is het heerlijk om een boek over sportvis-
sen door te bladeren. Vooral als het bitter koud 
is. Op de bank, maar toch een beetje buiten. Via 
mijn kapper kreeg ik het boek ‘Vliegen… Van-
gen… Vissen…’ in handen. Een eerdere uitgave 
uit 1992 was mij al eens door de handen geglipt 
op een vlooienmarkt, maar niets had mij voor 
kunnen bereiden op de impact van dit ‘nieuwe’ 
boek over vliegvissen. Terecht een parel in de 
literatuur der sportvisserij. Geschreven in 2007 
door, mogen we wel zeggen, de doctorandus 
emeritus hoogleraar van het vliegvissen: Henk 
Peeters.

‘Echt iets voor jou’, zei mijn kapper, die de 
telefoon opneemt met Wim van Deursen 
Haarverzorgers. Hij is, als zovelen, wel eens 
het water op geweest met Henk. ‘Die man 
weet zelfs in een visloze badkuip nog een forel 
te vangen’, mopperde Wim, die zelf alleen met 
een lamme schouder thuiskwam. Vliegvissen 
is volgens Henk meer dan een hobby of een 
passie. Het is een roeping. Henk weet meer van 
vliegvissen dan wie dan ook. Zijn boek, een waar 
naslagwerk, bevat alle ins en outs over deze 
edele tak van de sportvisserij. Zijn werpkunst 
is legendarisch. Een bijkans onverslaanbare 
wedstrijdcaster.

Bladerend door zijn vliegvisbijbel krijg je meteen 
zin om naar de waterkant te gaan. Geen detail 
van het vliegvissen blijft onbesproken. Als er 
al een minpuntje aan het boek te vinden is dan 
is het dat de auteur uit Amsterdam komt en 
dat dit ook zeker te merken is aan zijn tongval. 
Gelukkig is zijn vismaat, René Kok, een rasechte 
Hagenees. En laten we eerlijk zijn: Frodo was 
ook nergens geweest zonder zijn trouwe Sam. 
Volgens René is de voornaamste smeerolie in 
hun jacht op roofblei, vlagzalm en barbeel: de 
humor. Zo zei Henk ooit: ‘Ik heb een karper 
gevangen, zwáár jongen, niet normaal meer. 
Alleen de foto woog al vier kilo.’

Henk Peeters. Immer in de weer met waadstok, 
vliegendoos en beetverklikkers. Een waarlijk 
bevlogen mens.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en
columnist voor o.a. het Algemeen Dagblad.
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Waar voor je geld
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oVErboArD SmArTPHoNE CASE

DOOR roBErT dE WILT

oVErboArD 
SmArTPHoNE CASE

Niemand kan meer zonder mobieltje. 
Dus ook met vissen gaat ie lekker 
mee. Al is het maar om je vriendin 
te kunnen bellen dat je wat later 
thuis bent voor het eten. Maar 
er is één ding waar smartphones 
heel slecht tegen kunnen. Water. 
Gelukkig heeft Overboard de 
oplossing: de Smartphone Case.

et merk Overboard heeft water-
dichte cases voor zowel je smart-
phone, marifoon en camera in 

hun pakket. Vooral de Smartphone Case 
trekt onze aandacht. Want eerlijk is eerlijk: 
tijdens het vissen bestaat altijd het gevaar 
dat je mobieltje in het water floept. Bij-
voorbeeld tijdens het wadend vissen, of bij 
het voorover buigen tijdens het landen of 
terugzetten van een vis. Om het nog even 
niet over schadelijke invloeden van zand, 
vissenslijm of regen te hebben. Kortom: 
testen maar.

100% WATERDICHT
Het systeem werkt heel simpel. We 
openen de van soepel doch sterk plastic 
gemaakte Case aan de bovenkant via de 
twee schuif-clipjes – het ‘slide seal sys-
tem’. Vervolgens laten we mijn Samsung 
Galaxy S4 er in zakken, en sluiten we 
hem weer met hetzelfde schuifsysteem. 
Overboard garandeert 100% waterdicht-
heid tot 6 meter diepte. Spannend, want 
als het fout gaat ben ik dus mijn mooie 
telefoontje kwijt. Die past er overigens nét 
in, dus zolang je smartphone niet groter is 
dan een Galaxy S4 zou het moeten passen. 
Een Iphone past bijvoorbeeld makkelijk.

PRIMA GELUID
Vol spanning laten we de smartphone 
– netjes opgeborgen in de Case – in de 
met water volgelopen wasbak van de 
kantine vallen. Als we deze er een paar 
minuten later weer uithalen, mogen we 
concluderen dat de Case met vlag en 
wimpel is geslaagd voor de Vuurdoop. 
Geen spatje vocht te bekennen. Nu 
nog even testen of je inderdaad kunt 
bellen terwijl de telefoon in de Case zit. 
Het antwoord is: ja. Onverwacht goed 
geluid, en ook de ontvanger blijkt mij 
prima te kunnen verstaan. Dat is nog 
eens veilig bellen als je met je lieslaar-
zen in het water staat!

TOUCHSCREEN
Ook de touchscreen functie werkt pri-
ma, waardoor je zelfs kunt Facebooken 
of WhatsAppen. Kleine kanttekening: 
pas wel op met scherpe voorwerpen 
zodat er geen gaatjes of sneetjes in het 
wat dunnere stuk doorzichtig plastic 
komen. Want dan is het natuurlijk 
einde verhaal. Wordt geleverd inclusief 
handige clip en draagkoord. Gezien bij 
Robby Fish in Wommelgem 
( www.robbyfish.be).
Meer info: www.macfishing.nl.
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De Overboard Smartphone Case: een waterdicht verhaal.
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