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FOLDING SPOON NET

Column

De 30 inch versie van het
Korum Folding Spoon net is een
prima karpernet.

Sjaak bral
Het landingsnet vormt niet zelden
een bron van ergernis. Ze zijn vaak
onhandig groot, te slap en zwaar
als het net in het water ligt. Het
Folding Spoon Net van Korum biedt
uitkomst.
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eguliere karpernetten hebben
vaak twee dingen gemeen: ze
zijn onnodig diep, en mede
daardoor in het water erg zwaar en slap.
Niet ideaal wanneer je snel je net onder
een vis wilt manoeuvreren. En al helemaal niet wanneer dat tussen waterplanten moet gebeuren. De ‘specialist’ type
netten – een verzamelnaam voor ronde
of ovaalvormige netten met een alu frame
– zijn een prima alternatief voor een
12-pondertje, maar wat als je een dertiger
haakt? Het Folding Spoon Net in is er
naast uitvoeringen in 22 inch en 26 inch
ook in een 30 inch versie. Dat is dus interessant voor de (struinende) karpervisser.

DUBBELVOUWEN
De meeste ‘specialist’ netten hebben eigenlijk maar één nadeel. Ze zijn vanwege
dat frame niet in te klappen of op te vouwen. Dankzij een scharnier vouw je het

HENGELS EN DRONES
Korum net echter zo dubbel, waarna het
al veel minder ruimte in beslag neemt. In
een handomdraai zet je dit van visvriendelijk materiaal gemaakte net weer in
elkaar, om vervolgens alleen nog de steel
op de versterkte schroefdraad te draaien.
Daarna ben je klaar om de vis veilig te
landen.

XPERT
MULTI-HANDLE
Hoewel het Folding Spoon
Net geschikt is voor alle universele schepnetstelen met ingang voor een
schroefdraad, is de Xpert Multi-Handle
3 m steel van Korum een aanrader. Deze
bestaat uit twee delen: een steel van 1.3
meter lengte (ideaal voor scheppen in de
boot) en een van 1.8 meter (de reguliere
steellengte). Je kunt de fraai afgewerkte
carbon stelen ook in elkaar passen,
waarmee je een 3 meter stok creëert.
Ideaal voor hogere kades, kribben of
andere lastige stekken. De steel heeft een
adviesprijs van € 74,95, zodat je met net
voor onder de 100 piek een hele mooie
set hebt. Het net wordt geleverd inclusief
stank- en slijmwerend foudraal. Gezien
bij Fauna Hengelsport in Raamsdonkveer
(www.hengelsportfauna.nl). Meer info:
www.korum.co.uk.

korum folding spoon net
Functionaliteit
Vernieuwend
Waar voor je geld
Groot genoeg voor een

30-ponder.

Prijs: € 24,95 (30 inch), € 21,95 (26 inch) en
€ 17,95 (22 inch).

Drones vechten voor ons in de oorlog. Ze helpen
zoeken naar vermiste kinderen. Ze bezorgen
straks je pizza. En ze maken een zombie van je kat.
Dat laatste vertel ik uit eigen ervaring: ik heb sinds
kort een drone. Ja, zo’n vliegende schotel met vier
propellers. Mijn drone is niet zo groot. Hij past in
de palm van mijn hand.
Een vriend van me importeert ze uit China. Voor
32 euro heb je er een; compleet met vier nieuwe
propellertjes (geen overbodige luxe). Je laadt de
drone op via je USB-poort. Het kreng is verrekte
fel en de bediening vereist oefening. Maar als ik
hem beheers dan gaat het gebeuren: ik ga er mee
vissen. De Amerikaan David Darg (check YouTube) is de eerste mens die vorig jaar een vis ving
met een drone. Waarom ook niet? Draad en aas
blijven hetzelfde. Hooguit veroorzaakt de drone
wat windvlagen op het water. Dat schrikt een
hongerige vis niet af. Natuurlijk kun je de drone
ook inzetten als een hypermoderne fishfinder.
Informatie verzamelen vanuit de lucht, in plaats
vanaf het wateroppervlak.
Het klinkt onschuldig, maar zoal we allemaal
weten: je kunt er ook misbruik van maken. Drones
worden gebruikt door criminelen die ermee
boven bedrijventerreinen vliegen om met een
infrarood camera te zien waar de bewaking zit
en of er wat te halen valt. De eerste mobieltjes
zijn al afgeleverd in de gevangenis. Nu vangen ze
ook je vis. Wij dachten altijd dat robots je werk
zouden afpakken, maar nee – ze pakken je hobby
af. Hoewel de eerste drones al zijn gesignaleerd bij
viswedstrijden ben ik niet bang voor concurrentie.
Je wilt uiteindelijk toch allemaal de grootste
vangen, nietwaar? Dat gaat niet lukken met mijn
mini-drone. De gemiddelde grotere drone kan
zo’n 500 gram liften. Ik kijk dan ook reikhalzend
uit naar het moment waarop ik getuige ben van
een drone die een spiegelkarper van 20 pond aan
de haak slaat. Eén ding weet ik namelijk zeker:
zwemmen kunnen ze niet. De term ‘vliegvissen’
krijgt hiermee wel een hele nieuwe betekenis…
Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.
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