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• Vuurdoop

HENGELSPORTHOOFDSTAD
De Visma bracht voor mij en mijn stadsgenoten 
schitterend nieuws: Den Haag is verkozen tot de 
‘Hengelsporthoofdstad van het jaar’. Daar zijn 
we gefeliciteerd mee! De vlag – nee, de hengel – 
kan uit. Je begrijpt: ik kan het alleen maar van 
harte eens zijn met deze kundige beslissing. De 
Hofstad is van oudsher een hengelstad. Hier 
wordt op allerlei manieren gehengeld. Ambtena-
ren hengelen naar regels, journalisten hengelen 
naar nieuws, politici hengelen naar elkaar.

Het verbaast me dat wij niet eerder zijn gekozen. 
Sterker nog: we hebben zóveel plek om te vissen 
dat we ieder jaar wel kunnen worden gekozen 
tot hengelsporthoofdstad. Er zijn kanalen, 
plassen, grachten en vijvers. En wat dacht je van 
de zee voor de kust van Scheveningen? Kortom: 
er is geen plek in dit land waar vis beter kan 
zwemmen dan in en om Den Haag. Wij zijn de 
meest visvriendelijke burgers van Nederland. 
Op-de-borstklopperij? Inderdaad. Maar dat 
mag wel even; met uw permissie. Er is namelijk 
inderdaad veel visplezier te beleven langs de 
Haagse waterkant.  
 
Een andere belangrijk criterium voor de 
felbegeerde Hengelsporthoofdstadtitel is de 
waterkwaliteit. Daar wordt hard aan gewerkt 
door het Hoogheemraadschap. Deze verkiezing 
is ook voor hen een bescheiden kroon op het 
goede werk. Er is veel werk verricht. Natuur-
vriendelijke oevers bijvoorbeeld. Die bevorderen 
een diversiteit aan planten en dieren. Er worden 
gemalen passeerbaar gemaakt, zodat vis van 
zoet naar zout water kan trekken en andersom. 

Maar het meest trots ben ik op de vermelding 
dat Den Haag de hengelstad is die het meeste 
aanbod heeft voor de jeugdige vissers én dat de 
afdeling Den Haag zo enthousiast is. Fanatiek, 
durf ik zelfs te zeggen. Wie een dagje in Den 
Haag komt vissen, zal begrijpen waarom. Je kan 
pas zeggen dat je een échte sportvisser bent als 
je een knuistje wormen hebt verdronken langs 
de Madesteinse Plassen.
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FIIISH bLACk mINNOW

bLACk mINNOW

De Black Minnow zou wel eens de 
hit van het zeebaarsseizoen 2014 
kunnen worden. Deze shad van 
het Franse Fiiish heeft zijn sporen 
de afgelopen jaren al verdiend bij 
zeebaarsvissers door heel Europa. De 
bijzonder soepele en weedless Black 
Minnow heeft alles in zich om ook bij 
ons een succesnummer te worden.

DOOR dE rEdACTIE

e Black Minnow is geen door-
snee shad. Dat zie je direct aan 
de gelikte uitstraling en mooie 

verpakking. Maar ook de constructie van 
dit kunstaas is niet alledaags. Zo zit de 
haak niet in de loodkop gegoten, maar 
wordt deze via een speciaal systeem met de 
jighead verbonden. Dit zorgt ervoor dat de 
haak veel bewegingsruimte heeft, wat de ac-
tie van de shad ten goede komt. Die laatste 
is bovendien gemaakt van bijzonder soepel 
materiaal, zodat de zwembeweging van het 
kunstaas bijzonder realistisch is.

WEEDLESS
De haak zit daarnaast ook vrijwel in zijn 
geheel in de shad verborgen. Alleen de 
haakpunt piept net boven de rug uit, zodat 
de Black Minnow ‘weedless’ is – al is de 
100% anti-wier garantie van Fiiish ietwat 
overdreven; er blijft nog wel eens een 
sliertje wier hangen. Het weedless karakter 
maakt het mogelijk om de shad met veel 
minder risico op vastraken vlakbij of over 
de bodem – daar waar de vis zich doorgaans 
ophoudt – binnen te vissen. Uiteraard ver-
speel je nog wel eens wat materiaal, maar 
beduidend minder dan wanneer je met 
‘reguliere’ shads vist. 

ZOUT EN ZOET
Over de vangkracht van de Black Minnow 
kunnen we kort zijn: die is uitstekend; 

zowel vanaf de kant als vanuit de boot. En 
niet alleen voor de zeebaars. Want hoewel 
speciaal ontworpen voor deze visserij – niet 
zo gek gezien het feit dat Bretagne, de 
thuisbasis van Fiiish, het zeebaarsmekka 
van Frankrijk is – doet hij het ook goed bij 
de andere zoute rovers. En ook in het zoete 
water gooit de Black Minnow hoge ogen bij 
onder meer snoek, baars, snoekbaars en fo-
rel. Daarbij wel de kanttekening dat rovers 
met een flink stel tanden de levensduur van 
deze soepele shad aardig kunnen verkorten.

BREDE RANGE
De Black Minnow range is vrij uitgebreid. 
Deze shad is verkrijgbaar in maten van 7 tot 
20 cm, diverse kleuren en te combineren 
met vier typen loodkoppen (shallow, shore, 
off shore en deep) in gewichten van 3 tot 
190 gram. Je kunt met losse componenten 
dus zelf je ideale shad samenstellen. Laat je 
niet afschrikken door het feit dat je die zelf 
moet monteren: uitleg hierover vind je op 
de verpakking en er staat een video op de 
Fiiish website. Ook kant-en-klaar verpakkin-
gen zijn verkrijgbaar. Helaas nog niet in ons 
land, dus totdat een Nederlandse verdeler 
hier op in springt zul je online over de 
grens moeten winkelen.
Meer informatie: 
www.fiiish.fr
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De Black Minnow is speciaal ontworpen voor 
de zeebaarsvisserij. (foto: Jelmer Scheffer)


