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In het streven naar een zo na-
tuurgetrouw mogelijke actie, 
worden shads van steeds elasti-

scher materiaal gemaakt. Dit draagt 
evenwel vaak niet bij aan de levens-
duur van het kunstaas. Dat is soms 
al gesloopt als je er een of enkele 
vissen mee vangt die er fl ink hun 
tanden in zetten of een stevig pot-
je kopschudden. En dat is toch zon-
de van de doorgaans niet goedkope 
shads.

SOEPEL EN STEVIG
Daar hebben ze bij het Amerikaanse 
Z-Man iets op gevonden: ElaZtech. 
Dit materiaal is elastisch én stevig. 
Z-Man claimt zelfs tien keer ster-
ker dan andere soft plastics. Dat zou 
best nog eens kunnen kloppen. Je 
kunt de shads bizar ver uitrekken 
zonder dat ze scheuren. Sterker nog: 
daarna nemen ze hun oorspronke-
lijke vorm weer aan alsof er niets is 
gebeurd. Ze zijn dus bestand tegen 
agressieve roofvissen.

FLANKENDE ACTIE
Wij hebben de MinnowZ getest. Dit 
is een slanke, 7.5 cm lange shad met 

Veel shads zijn tegenwoordig zo elastisch dat het rubber 
ook snel scheurt. Soms al na het vangen van één of enkele 
vissen. De MinnowZ van Z-Man zijn daarentegen bijzonder 
soepel én sterk.
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een fl ink drijfvermogen en een gro-
te zwemstaart die voor een aantrek-
kelijke, fl ankende actie zorgt. Dat de 
vis dit op waarde weet te schatten, 
blijkt uit de baarzen en snoekbaar-
zen die de shad te grazen namen. 
Dezelfde shad. Want als je hem niet 
verspeelt, gaat ie lekker lang mee.

MILIEUVRIENDELIJK
Tenslotte is ElaZtech gemaakt van 
materiaal dat niet schadelijk is voor 
het milieu. Het is niet giftig en be-
vat geen PVC, plastisol en ftalaten 
(weekmakers). Je kunt de MinnowZ 
dus zonder ‘groene’ gewetensbe-
zwaren op een jigkop prikken. Moet 
je nog wel even een kleur kiezen 
uit het aanbod van 35 verschillende 
kleuren. Bewaar de MinnowZ ook 
altijd gescheiden van ander zacht, 
plastic kunstaas.

De Z-Man MinnowZ zijn voor € 5,49 
(per 8 verpakt) te koop bij Invincible Pro-
ducts: www.invincibleproducts.nl. Kijk 
voor meer informatie op 
www.zmanfi shing.com. 
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Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

Z-MAN 
MINNOWZ KARPER-

KALENDER
In deze tijd van het jaar koopt mevrouw Bral altijd 
een scheurkalender voor op het toilet. Meestal – nou 
ja, eigenlijk altijd – is dat een kalender die mij niet 
bevalt. Zo zat ik het afgelopen jaar iedere dag tegen 
een exotisch beest aan te kijken terwijl ik op mijn 
zuignap zat. De National Geographic kalender: niets 
zorgt voor een snellere stoelgang dan een brullende 
leeuw die je aanstaart. Maar het kan altijd erger. 
Vorig jaar hadden we een kunstkalender. Zat ik een 
heel jaar tegen andermans geverfde waanzin aan te 
kijken. Dat was geen stoelgang, maar een martel-
gang.

Vandaar dat ik dit jaar zelf een kalender heb 
aangeschaft. Ze krijgt ’m met Kerst als cadeau: de 
Carponizer-kalender uit Duitsland. Een kalender met 
halfnaakte vrouwen én hun vangst: allemaal grote, 
dikke karpers. Die bedekken uiteraard precies het 
deel van het lichaam waar je op een toilet helemaal 
niks aan hebt. Maar het gaat sowieso niet om de 
dames, het gaat om de karpers. Dat zijn prachtexem-
plaren. Ik vraag me alleen af of ze de vis echt zelf 
hebben gevangen? Al doet dat er uiteindelijk ook 
helemaal niet toe. Naar verluidt doet de kalender 
het ook goed bij de vrouwelijke visfanaten – en met 
dat argument hoop ik mijn vrouw te overtuigen. 

Wie zich onverhoopt zorgen maakt over het 
dierenwelzijn: de vissen werden nat gehouden 
tijdens de fotoshoot, perfect verzorgd en na a� oop 
uiteraard weer vrijgelaten. Een unieke ervaring rijker, 
dat begrijpt u. Het is niet vaak dat ik zou wensen dat 
ik een karper was – maar het komende jaar kijk ik er 
elke dag naar uit.  
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