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• Vuurdoop

WUBBO
Een van de grootste geneugten van het vertoe-
ven aan het waterkant is de stilte. Natuurlijk, 
een reiger waakt, een kikker kwaakt, geen eend 
houdt zijn snater, maar verder: stilte. Mijn mooi-
ste stilte-ervaring langs het water is de aanblik 
van een luchtballon die zachtjes en geluidloos 
over mij heen zweefde. Die rust veroorzaakt 
stilte in je hoofd. Je kunt er zelfs naar vissen, 
getuige het beroemde verhaal van schrijver 
Simon Carmiggelt die een sportvisser over zijn 
hobby ondervroeg. De man verklaarde doodleuk 
zonder aas en haak te vissen. Hij wilde de stilte 
en de eenvoud van het moment vangen.

Iemand die een soortgelijke ervaring had, was 
Wubbo Ockels. Niet tijdens het vissen, maar 
toen hij als eerste Nederlander onze aarde vanuit 
de ruimte zag. Die aanblik op afstand veran-
derde zijn kijk op de aardse zaken fundamenteel. 
De heftige technologische veranderingen en de 
daarmee gepaard gaande gedragsverandering 
van de mensheid, hebben de aarde geen goed 
gedaan. Met ons winstbejag hebben we de 
natuurlijke rijkdommen in een recordtempo 
uitgeput. Daarvoor betalen we een hoge prijs, 
zo gaf hij ons in zijn afscheidsbrief mee: “De in-
dustriële revolutie heeft ons in een ongewenste 
situatie gebracht. We razen door de natuur en 
vernietigen zo onze levensbronnen.”

Sportvissers zijn geen astronauten, maar diep 
in ons hart weten we dat Wubbo gelijk heeft met 
zijn boodschap. Die zette hij als liefhebber van 
het water trouwens kracht bij door middel van 
zijn prachtige en energie-autonome zeiljacht de 
Ecolution. De laatste woorden van deze bijzon-
der inspirerende man, die ik een paar keer heb 
mogen ontmoeten, waren: “We zijn allemaal 
astronauten. Laten we zorgen voor Moederschip 
Aarde.” Nee, dit is geen gelul in de ruimte. Dit 
is de eerste buitenaardse boodschap die we 
krijgen. Eentje om nog eens te overpeinzen, als 
we aan de ons zo geliefde waterkant zitten.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en
columnist voor o.a. het Algemeen Dagblad.
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Onthaken met Star Wars
Bij nachtvissen denk je toch vooral 
aan de karper- en zeevisserij. In 
ieder geval niet aan witvissen. 
Toch is dat niet helemaal terecht. 
Denk bijvoorbeeld aan de 24-uurs 
viswedstrijden, of aan die lange 
zomeravonden waarbij je net 
eventjes het donker in vist. Dan 
moet je de voorn, brasem of kolblei 
natuurlijk wel kunnen onthaken. 
Okuma komt daarom met een 
lichtgevende hakensteker op de 
proppen.

itvissen en hakenstekers zijn 
inherent aan elkaar. Dat kleine 
haakje 16 friemel je immers niet 

zomaar met de blote hand uit de bek van 
je vangst. Kleine vis, klein haakje, dun 
lijntje; het kan best een gepiel zijn. Des te 

TWEE MAATJES
Het product bestaat uit meerdere onder-
delen: een gele balpen-achtige greep, plus 
twee verschillende maten hakensteker.
Eentje voor de echt kleine haakjes, en 
eentje voor de wat grovere haken. De 
transparante hakenstekers zijn demon-
tabel en het op de ‘balpen’ zetten is een 
fluitje van een cent: insteken via de groef, 
vervolgens een tikkie draaien, waarna de 
hakensteker muurvast zit. De LED die 
in de ‘balpen’ zit ingebouwd, zet je aan 
en uit met de knop aan de onderkant en 
geeft een bijzonder helder licht af. Zo 
sterk zelfs, dat je het apparaat zónder 
(maar ook mét) hakensteker zowaar als 
een handig zaklampje kunt zien.

STAR WARS
Zodra je de hakensteker monteert, wordt 
het felle licht door de doorzichtige, uit 
speciaal plastic vervaardigde hakensteker 
geabsorbeerd. Zo heb je je in de sche-
mering of het pikkedonker een verlichte 
hakensteker die onthaken sterk vereen-
voudigd. Dit lichtgevende staafje zou 
zeker niet misstaan in een episode van 
Star Wars. Ga er ook niet te dicht mee 
langs de landingsbanen van Schiphol 
staan. Wij houden het uiteraard bij onze 
geliefde hobby vissen. Want naast die 
mooie ruisvoorn in de avondschemering  
en die nachtelijke brasem bij die 24-uurs 
wedstrijd, komt dit handige gadget zeker 
ook van pas bij de zeeltvisser, forelvisser, 
en de baarspeuteraars onder ons. Gezien 
voor € 9,95 bij Hengelsport De Spot in 
Waddinxveen (www.hengelsportdespot.nl).
Meer info: www.okumafishing.com.

meer in situaties met weinig licht. Denk 
aan die schemerperiode, op mooie zomer-
avonden of tijdens die 24-uurs wedstrijd. 
Een simpel hoofdlampje lijkt dan afdoen-
de, maar schijn bedriegt: daarmee zie je 
nog niet zo snel of je met de hakensteker 
ook de lijn oppikt. Vandaar dat de redactie 
blij verrast was bij het zien van de ‘Illumi-
nated Disgorger’ van Okuma.
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De Illuminated Disgorger 
brengt licht in de duisternis.

Onthaken in de 

schemering of het 

donker is een fluitje 

van een cent.


