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Het klassieke rolletje bind-
elastiek is een zegen en 
vloek ineen. Voor zeevissers 

is dit hulpmiddel vrijwel onmisbaar, 
maar aan het gebruik zitten in de 
praktijk nogal wat haken en ogen. 
Het raakt kwijt in je viskist, wordt 
vies, nat en daardoor gaat de kwali-
teit achteruit. Om nog maar te zwij-
gen over het zoeken naar het begin 
van je elastiek.

SCHOON & SNEL
De Bait Weaver is een plastic, water-
dichte dispenser die wel wat weg 
heeft van een kindersurprise. Deze 
klik je open en daarna schuif je het 
rolletje bindelastiek over de houder. 
Voordat je de dispenser weer sluit, 
trek je een eindje elastiek naar bui-
ten. Zo zit je bindelastiek schoon 
opgeborgen en droogt dit niet uit. 
Daarbij steekt er altijd een los eind-
je uit de dispenser, zodat je snel aan 
de slag kunt om vers aas op de haak 
te binden.

Bindelastiek is voor zeevissers een onmisbaar 
hulpmiddel om (zacht) aas stevig op de haak te zetten. 
Aan de waterkant komt het echter vaak neer op een 
hoop gepruts met vies en nat elastiek. De Bait Weaver 
van Ullcatch zorgt dat dit schoon en in topconditie blijft 
en altijd klaar is voor gebruik.
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DRIE DIAMETERS
Dit vernuftige product wordt gele-
verd met een keycord en drie klos-
jes bindelastiek. Dankzij het bijgele-
verde koord kun je de dispenser om 
je nek of aan de hengelsteun han-
gen, zodat je het bindelastiek altijd 
snel bij de hand hebt. De drie klosjes 
elastiek – ieder goed voor 100 me-
ter bindgemak – hebben allemaal 
een andere diameter: de oranje is 
voor de fi jnere aassoorten, het groe-
ne klosje pak je voor meer doorsnee 
aas en het dikkere blauwe elastiek 
is bedoeld voor de bootvisserij. Re-
serveklosjes voor de Bait Weaver 
zijn ook los verkrijgbaar.

De Bait Weaver van Ullcatch is voor 
€ 15,95 te koop bij Hengelsport Wesdijk: 
www.wesdijk.nl/hengelsport. Kijk voor 
meer informatie op www.ullcatch.com. 
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Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.

BAIT WEAVER STRAATVISSEN
Eigenlijk ben ik de uitvinder van het straatvissen. 
Street� shing, zoals het in goed Nederlands heet, 
komt bij mij vandaan. Onder straatvissen – ik spreek 
Hollands – versta ik: reclame maken voor de 
hengelsport. Je staat immers in de stad. De burgerij 
loopt voorbij. En jij? Jij bent het visitekaartje van de 
sportvisserij.

Ambassadeurs, dat zijn we als we in de steden van 
Nederland ons kunnen demonstreren – en er 
uiteraard meteen ook een wedstrijd aan verbinden. 
Er wordt gevist op roofvis: baars, snoekbaars, snoek, 
roo� lei en wellicht zelfs meerval. Die laatste tikt 
lekker aan qua centimeters: ik heb er eens een 
gevangen die zó groot was dat zijn kop in de 
stadsgracht lag en zijn staart in de polder.

Waar kun je nou het beste straatvissen? Uiteraard in 
mijn stad Den Haag, zeg ik � er en trots – maar 
stiekem is dat antwoord niet helemaal juist. Utrecht 
is de place to be voor street� shers. De grachten-
pracht is er ongeëvenaard. Cabaretier Freek de Jonge 
bezingt de schoonheid van het wad, maar ik heb het 
liever over de pracht van de gracht. Die in Utrecht 
zijn de mooiste. Einde discussie.

Maar zoals ik al zei: straatvissen is een uitvinding 
van mij. Ooit trok ik de aandacht van de hele buurt 
toen ik als kleine jongen een paling ving en in mijn 
paniek geen idee had wat ik er mee aan moest. 
En het klinkt wellicht als Haagse bluf, maar 
 inderdaad: ook de Volendamse palingdans komt 
uit mijn koker.
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