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De Engelse methodvisserij – waarbij 
je aas niet op de haak maar op een 
hair zit en de voerkorf als zel� aak-
systeem fungeert – werd in ons 
land als eerste door karpervissers 
geïntroduceerd. Witvissers volgden 
echter al snel hun voorbeeld. Met 
een speciale voerkorf en aan de hair 
een kleine boilie, pellet of maïs-
korrel als aas, bleken grote, vaak 
schuwe brasems, karpertjes en zeel-
ten immers uitstekend te foppen.

KANT-EN-KLAAR
Inmiddels heeft deze manier van 
vissen, die vooral met de feeder-
hengel wordt beoefend, ook in 
 Nederland een enorme vlucht 
 genomen. De beter gesorteerde 
 hengelsportwinkels hangen daar-
om vol met allerlei soorten materia-
len die bij deze vistechniek van pas 
komen. Waaronder de Pushstop 
Hair Rigs van Drennan, kant-en-
klare onderlijntjes die het zelf kno-
pen van je rigs overbodig maken.

STOPPERTJE
Aan de hair van nylon zit een klein 
stoppertje dat je met behulp van 
een handig naaldje door het aas 

Drennan is een bekende naam binnen de witvisserij. Een 
interessant en handig product uit de range van deze Engelse 
fi rma zijn de Pushstop Hair Rigs. Deze korte, kant-en-klare 
zel� aak-onderlijntjes met hair kun je onder een conventionele 
voerkorf of speciale ‘method’ voerkorf monteren.
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drukt. Zo zit je aas snel en goed op 
de hair gezekerd. Een kind kan de 
was doen – en blijft het monniken-
werk van gefriemel met een los 
stoppertje je bespaard. Het aas-
naaldje is bij dit systeem een on-
misbaar element, dus zorg dat je 
deze soort kleine priem een vast 
plekje in je uitrusting geeft.

KWALITEIT
De Pushstop Hair Rigs zijn in ver-
schillende lijndiktes en met diverse 
haakmaten – uiteraard vlijmscherp 
en van de vermaarde Drennan kwa-
liteit – verkrijgbaar. In combinatie 
met een onzichtbare, platte voer-
korf voorzien van een smakelijk 
bergje lokvoer en daar bovenop 
een prachtige miniboilie, pellet 
of maïskorrel, zal zelfs grote en 
slimme brasem nietsvermoedend 
het haakaas oppakken.

De Drennan Pushstop Hair Rigs 
zijn te koop voor € 3,30 per zakje 
(8 stuks) bij Henk Koster Hengelsport 
in Delft: henkkoster.nl. Kijk voor meer 
informatie op drennantackle.com. 
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Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

KLAAR VOOR GEBRUIK

NET ALS IN DE FILM
Oudere visfanaten kunnen het liedje moeiteloos 

meezingen: ‘Net als in de � lm, ik wil het’. 
De Nederlandse band Toontje Lager zong dit lied en 
heel het land brulde mee. We zouden het allemaal 
wel ‘net als in de � lm’ willen. Voor de duidelijkheid: 
ik heb het over vissen.

Iedere dag zie ik op YouTube jaloersmakende � lm-
pjes van mensen die een grotere vis vangen dan ik 
ooit in mijn leven aan de haak zal slaan. Een mens 
zou er moedeloos van worden. En vooral ook: zieke-
lijk haatdragend. Want waarom zij wel en ik niet?

Mijn advies: kijk naar de échte � lm. Daarin loopt het 
met vissers altijd slecht af. Het is wel even zoeken, 
want er zijn maar een handvol speel� lms met de 
edele hengelsport als thema gemaakt. ‘On Golden 
Pond’ uit 1981 is er een. Hierin vist � lmster Henry 
Fonda dat het een lieve lust is, maar is hij even narrig 
als wij wanneer hij een � lm lang niks vangt. 

The Perfect Storm (2000) is geen aanrader voor men-
sen die niet tegen hoge golven kunnen – je wordt al 
zeeziek van de trailer. George Clooney gaat uit vissen 
en belandt in een storm die iedereen ziet aanko-
men, behalve hijzelf. De ultieme vis� lm is en blijft 
uiteraard het legendarische ‘Jaws’ uit 1975. Hierin 
verorbert een reuzenhaai vissers in hetzelfde tempo 
als jij en ik een zak chips. 

Dan is het scenario van onze vistripjes – altijd veel 
lol, niet altijd evenveel vis – zo slecht nog niet.
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