
>>

57

Op het eerste oog lijkt de Boi-
lie Rocket niet wezenlijk an-
ders dan zijn broertjes en 

zusjes onder de ‘spods’ – speciale 
‘voer raketten’ die je vult met voer 
of aas en vervolgens met een stevi-
ge karperhengel naar je stek werpt. 
Toch zijn er een aantal noemens-
waardige verschillen.

PRECISIE
Allereerst het formaat. In tegen-
stelling tot de vaak wat ‘lompe’ en 
grove spods, is de Boilie Rocket een 
gestroomlijnde ‘raket’ met een re-
latief laag werpgewicht. Dit biedt 
als voordeel dat je hem ook met een 
feederhengel goed kunt wegzetten. 
Handig voor de feedervisser die een 
‘karper spod’ te groot vindt. Een an-
der voordeel van het aerodynami-
sche ontwerp, de bescheiden lood-
verzwaring aan de onderkant en de 
grote vleugels is de hoge precisie. 
Het laatste dat je wilt, is 10 meter 
naast je stek werpen en de vis daar-
door naar een andere plek lokken. 

De katapult is verboden, een werppijp vaak niet secuur en 
met de hand kom je ook niet bijster ver. Is er dan echt geen 
ander alternatief voor de radiografi sche voerboot? Jawel 
hoor: de Boilie Rocket van Korum. 
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GEEN VERLIES
En dan nu het meest vernuftige on-
derdeel van de Boilie Rocket. Het 
luikje waarmee je de Rocket afsluit, 
opent zich pas bij de landing op het 
wateroppervlak. Dit zorgt ervoor 
dat het aas of voer niet voortijdig 
de Rocket verlaat tijdens de worp 
en de vlucht richting je stek. De la-
ding – boilies tot een diameter van 
maximaal 15 mm, pellets, maden of 
ander voer – belandt daarmee exact 
op je visplek. Die precisie is ideaal. 
Houd er wel overigens wel rekening 
mee dat de laadruimte in de Rocket 
beperkt is en dat kleverig voer (nat-
te hennep of ander plakkerig spul) 
er – ondanks het schuin afl opende 
binnenwerk – minder gemakkelijk 
uit komt. 

De Korum Boilie Rocket is voor €4,99 te 
koop bij VisMania: vismania.nl. Meer in-
formatie: korum.co.uk. 
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Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

BOILIE ROCKET
VROUW AAN 
DE HAAK
‘Mijn vriend wordt boos als ik weer ga vissen’, zegt 
een jongedame op de Visma. Klinkt als de omge-
keerde wereld? Welnee.  Allang niet meer. Vissende 
vrouwen rukken op. De JeugdVISpas wordt steeds 
vaker aan jonge vrouwen verkocht. Aan meisjes dus. 
De aantallen verdubbelen om de paar jaar: we zitten 
nu al op een slordige vierduizend geregistreerde 
jonge sportvisvrouwen. 

Er zijn inmiddels ook meer dan 30.000 vrouwen lid 
van een hengelsportvereniging. Het meest ergerlijke 
aan vrouwen die vissen, is dat ze er vaak beter in zijn 
dan wij. Neem het vliegvissen. Dat gaat louter op 
gevoel. Iets te snel of iets te langzaam reageren en 
de vis is weg. Fijntjes reageren, daar zijn vrouwen 
simpelweg beter in. Iedere man die wel eens ruzie 
heeft gehad met zijn vrouw, weet wat ik bedoel. 

Het beste advies voor mannen die een vrouw aan 
het vissen willen krijgen: neem ze een keertje mee 
– maar enkel als het mooi weer is! Ga niet in de 
gietregen. Vrouwen en uiterlijk zijn een onlosmake-
lijke combinatie. Vandaar het grootste bezwaar dat 
vissende vrouwen hebben als je het ze vraagt, je kon 
er op wachten: de viskleding. Die is er niet of 
nauwelijks voor vrouwen. Terwijl ze zeker recht 
hebben op een goed zittende visbroek of een shirt 
dat van voren net iets ruimer is dan bij mannen. 
Hoog tijd dat een ondernemer zich hier eens op stort 
– het liefst een vrouw natuurlijk. Tot die tijd is het 
behelpen. Maar dames: bedenk dat de vis die je 
vangt zich er geen � uit van aantrekt wat je aantrekt.  
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