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• Vuurdoop

EXIT PIERVISSEN
De Pier op Scheveningen is failliet. Zo dood als 
zijn naam al doet vermoeden. Dat is voor veel 
mensen vervelend, maar zeker voor de sportvis-
sers die al sinds mensenheugenis hun hengels 
vanaf het betonnen bouwwerk uitwerpen. 
Natuurlijk zijn er genoeg plekken om aan zee 
te vissen. Maar het doet pijn om te zien dat een 
echte Scheveningse traditie – Piervissen – om 
zeep is geholpen.

Niet voor niets probeerde visclub de Pierenwaai-
ers nog geld in te zamelen om de Pier open te 
houden. Die poging mislukte echter jammerlijk. 
Een oplichter ging er met het geld, bij elkaar zo’n 
slordige 20.000 euro, vandoor. Er ontstond 
een hoop rumoer en tot op heden is onbekend 
of hij het geld heeft teruggestort. Ondertussen 
kunnen de sportvissers fluiten naar hun centen 
en niet meer op de Pier terecht.

Gelukkig nog wel op het havenhoofd van de 
Derde Binnenhaven van Scheveningen, waar 
twee lange dijken met kleine (maar felle) 
 lichtbakens de zee in reiken. Dit is ook een prima 
plek om te zeevissen. Al kies ik dan voor de 
spinhengel in plaats van de strandpook zoals 
op de Pier – anders valt je arm er na vijf keer 
binnendraaien zowat af. Dan liever een niet al 
te lange spinhengel; dat maakt het vissen op 
zeebaars, makreel, geep en fint lekker sportief.

Mocht je het daar deze zomer eens willen gaan 
proberen, dan heb ik nog een belangrijke tip 
voor je – die overigens niet alleen geldt voor 
zeevissen. Kijk vooral eens naar je buurman hoe 
die het aanpakt. Vaak heeft hij meer ervaring 
dan jij. En dat is een raar fenomeen. Ervaring is 
iets wat je meestal krijgt, vlak nadat je het nodig 
had. Eigenlijk is ervaring kennis die te laat komt. 
Leer dus van andermans ervaring! Dat scheelt 
een hoop tijd en het is vaak stukken goedkoper. 
Althans, dat is mijn ervaring.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en
columnist voor o.a. het Algemeen Dagblad.
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SToNZE® kIEZElGEWICHTEN

DOOR dE rEdACTIE

SToNZE®

Een steengoed verhaal!
Lood is een zwaar metaal. Giftig 
spul dus. Dit hoort daarom niet in 
het milieu thuis. Loodverlies dient 
daarom te allen tijde te worden 
voorkomen. Het is ook de reden dat 
De KSN en Sportvisserij Nederland 
geen voorstander zijn van de 
‘drop off’ systemen – opzettelijk 
loodverlies bij elke aanbeet/vangst – 
in de karpervisserij. Gelukkig is 
er met de Stonze® ‘steenloden’ 
een milieuvriendelijk alternatief 
voorhanden.

ood wordt al sinds het bestaan 
van de hengelsport als werpge-
wicht gebruikt. Maar dat betekent 

nog niet dat we het dus maar moeten accep-
teren dat we lood in het milieu achterlaten. 
Nog los van het feit dat men vanuit Brussel 
met argusogen naar het loodgebruik binnen 
de hengelsport kijkt, zou de sector zelf ook 
niet moeten willen dat er lood in het milieu 
komt. Lood is schadelijk. Voor ons viswater, 
en voor onze vissen.

‘DROP OFF’
Des te merkwaardiger is het dat er in de 
karpervisserij reclame wordt gemaakt voor 
‘drop off’ systemen. Dit zijn uit Engeland 
overgewaaide montages waarbij het lood 
kort na de karperaanbeet losschiet en op 
de bodem achterblijft. Anderzijds merken 
winkeliers op dat de milieuvriendelijke 
loodvervangers zoals stenen nog nauwe-
lijks voet aan de grond krijgen. Ook niet 
gecombineerd met deze drop off monta-
ges. Tijd dus om de ‘steenloden’ van het 
Engelse Stonze® eens onder de aandacht 
te brengen. Want zo’n steen als werp- en 
visgewicht; dat moet toch prima werken?

MEER VOLUME
De meeste scepsis bij karpervissend 
Nederland zal hem liggen in het soortelijk 
gewicht. Zo’n tot visgewicht geprepareerde 
kiezel ziet er weliswaar fraai uit, maar 
heeft natuurlijk wel een wat lager soor-

l

telijk gewicht dan lood. En dat betekent 
meer volume voor eenzelfde gewicht. Niet 
onbelangrijk bij zowel het afstandvissen als 
het inwerpen. En toch valt het allemaal wel 
mee. Een groot deel van de karpervissers 
vaart zijn montage tegenwoordig uit. En 
worpjes tot 50 à 60 meter zijn ook geen en-
kel probleem voor de Stonze® kiezels. Die 
van pak hem beet 80 gram zijn bovendien 
lang zo groot niet. En met de vlijmscherpe 
haken van tegenwoordig zit je met zo’n 
gewicht toch aardig in de goede richting. 
Om het nog even niet te hebben over de 
factor ‘anders dan anders’, zeker op helder, 
drukbevist water een ‘dressuurdoorbrekend’ 
thema.

GEEF HET EEN KANS
Samenvattend verdient dit milieuvriende-
lijke alternatief voor lood zeker een eerlijke 
kans bij de karpervisser. En wat te denken 
van de barbeelvisserij op kiezelbodems. Stof 
tot nadenken, in ieder geval. De Stonze® 
kiezels zijn zowel ‘inline’ als in ‘swivel’ 
(wartelconstructie) verkrijgbaar in gewich-
ten van 1 tot 5 oz. (30 tot 140 gram). De 
prijs varieert van € 1,99 tot € 2,50 per stuk. 
Gezien bij Hengelsport Utrecht 
(www.hengelsportutrecht.nl).
Meer info: www.pallatrax.co.uk.

Stonze® kiezel ‘loden’: een mooi product 
voor de milieubewuste karpervisser.

Loodverlies is schadelijk. 
Een steen verliezen niet.


