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• Vuurdoop

STRAATVISSEN
Vaak is geluk zó dichtbij dat we het gewoon niet 
zien. Het staart ons in het gezicht en toch doen 
we de ogen dicht. Da’s zonde. Wat je van ver 
haalt is lekker, luidt het gezegde. Maar hoe vaak 
maken we verre visreizen om onze hobby uit te 
oefenen? Ik vloog zelf deze zomer naar Canada. 
Fantastische tijd gehad. Maar onlangs gooide ik 
mijn hengel uit om de hoek, in de eerste de beste 
gracht – en ik had net zo hard beet. Straatvissen. 
Ja, ik weet het, ‘streetfishing’ wordt het vaker ge-
noemd. In een poging om het iets hipper te maken 
dan het al is, wordt de Engelse taal gebruikt – 
nou, ik doe daar niet aan mee. Straatvissen klinkt 
veel aardser. Toegegeven, het klinkt alsof je naar 
bakstenen hengelt. Het is even wennen.

In mijn stad Den Haag werd onlangs voor de 
derde keer een wedstrijd Straatvissen georgani-
seerd. Met groot succes: 33 vissers vingen 888 
vissen in de Haagse grachten. Ook in heel veel 
andere steden wordt het ‘stadvissen’ met veel 
succes beoefend. Het is inmiddels een heuse hype 
geworden; even een paar uurtjes aan de kade, 
gracht of sloot in de buurt. Belangrijk: zorg dat 
je mobiel bent. Een dropshothengel, een klein 
rugzakje, kunstaas en onthaaktang, veel meer 
heb je niet nodig. Dankzij de waterschappen is de 
kwaliteit van onze binnenwateren met sprongen 
vooruitgegaan en de visstand dus ook. Goed 
waterbeheer is de sleutel tot visgeluk.

Maar waar kun je straatvissen? Daarvoor 
hebben we tegenwoordig geen papieren visgids 
meer nodig – alle zegen komt uit je smartphone. 
VISplanner laat ons zien waar we ons aas kun-
nen droppen en geeft via Google Maps meteen 
de juiste kaart. Even checken waar je kunt vissen 
voorkomt een hoop stress en vooral onnodige 
teleurstellingen. Vaak wordt gezegd dat je een 
stad moet kennen om je er je weg te vinden en 
dat klopt. Tip: de beste plek in Den Haag is de 
gracht bij het Hilton hotel. Daar zitten – ook 
in het water – de grootste vissen. Tijdens het 
straatvissen werd er een snoek gevangen van 
90 centimeter. Waar wacht je nog op?

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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Waar voor je geld

Adviesprijs: € 89,95 ( jas) en € 79,95 (broek)

TACTIC CARP SoFT SHEll

Nuttige details: verstevigde knieën en de 
‘Drill Bag’.

TACTIC CARP SoFTSHEll
Tactic Carp is een nieuw Nederlands 
karpermerk met een geheel eigen 
visie op visserskleding. Zo is 
eigenaar John Olijslagers van mening 
dat de ‘outdoor’ kleding langs de 
waterkant vaak vooral cosmetisch en 
merkgericht is, wat ten koste gaat 
van functionaliteit en kwaliteit. In 
deze Vuurdoop nemen we daarom 
het Softshell pak Parka (jas en 
broek) van Tactic Carp op de korrel.

DOOR dE rEdACTIE

arpervissen is hip en wordt 
steeds meer een lifestyle. Naast 
kwalitatief goede visspul-

len wordt dus ook de viskleding steeds 
belangrijker. Een trend waar Tactic Carp 
dankbaar gebruik van maakt. Waarom 
immers wél geld uitgeven aan een hand-
gebouwde hengel en niet aan een trendy 
comfortabel (vis)jack? Veel (karper)vissers 
dragen hun zogenaamde ‘viskloffie’ dan 
ook gewoon casual. Daarom is bij de kle-
dinglijn van Tactic Carp de nadruk juist 
niet gelegd op het leger camou: de basis is 
donkergroen of zwart met knalgele details 
om het trendy te houden.

DRILL BAG
Eén van die details is de ‘Drill Bag’. Een 
door Tactic Carp zelf bedachte, superhan-
dige pouch – stevig op de voorkant van 
de Sofshell jas gestikt – om de hengel 
in te steken tijdens een lange dril of het 
scheppen van een vis. Zo kan iedereen 
zijn vis veilig landen in moeilijke situa-
ties, en zonder lamme ‘dril arm’. Slim, 
nieuw, en doordacht. Ook is er duidelijk 
gelet op details: dubbel afgestikt, en een 
klein gaatje voor de eventuele waterafvoer. 
De Softshell jas is verder vervaardigd 
van kwalitatief hoogstaand materiaal, 
met opvallend veel bewegingsvrijheid. 
Iets waar een lomp, log warmtepak niet 
tegenop kan. Bovendien lekker lichtge-

wicht – wel zo handig bij het struinend 
vissen. De parka is tot op zekere hoogte 
wind- en (spat)waterdicht. Waterafstotend 
en windwerend zijn betere termen, zodat 
het jack kan ‘ademen’ en een nat (zweet)
pak je bespaard blijft.

KWALITEIT
Tactic Carp richt zich met haar eigen 
kledinglijn – maar dat geldt ook voor hun 
luggage, onthaakmatten, end tackle, hen-
gels etc – op functionaliteit, kwaliteit en 
duurzaamheid in een goede prijs-kwaliteit 
verhouding. ‘De kledij is oorspronkelijk 
afkomstig uit de tactische wereld van 
defensie, justitie en politie. Na een uitge-
breide testfase is het assortiment volledig 
aangepast aan de persoonlijke voorkeur 
van zowel de struinende – als de statische 
karpervisser’, aldus Tactic Carp. Kijkend 
naar de details van hun Softshell jas en 
broek kunnen we dit na een grondige 
praktijktest louter onderschrijven. Stevige 
YKK ritsen, sterke afwerking in de details, 
‘stille’ eigenschappen en verstevigde knie-
stukken. Bovendien zit het gewoon lekker.

NO NONSENSE
Samenvattend durven wij gerust te stel-
len dat Tactic Carp een vernieuwend no 
nonsense merk is, dat de draad serieus 
oppakt. Niks geen flitsende verpakkingen 
of mooie verkooppraatjes: gewoon Hol-
landse degelijkheid in een mooie casual 
look. Gezien bij Alive Sportfishing in 
Tilburg (www.alivesportfishing.com).
Meer info: www.tacticcarp.nl.

k

Tactic Carp: hippe en functionele kleding ineen.


