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• Vuurdoop

Functionaliteit

Vernieuwend
	
Waar	voor	je	geld

Adviesprijs:	

GARDNER	SPECIALIST	PAN	NET

CoLumN
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WINNAAR	mINNAAR

Als man heb ik een hersenhelft die constant 
nadenkt over de twee belangrijkste zaken op 
aarde: erotiek en vissen. Praktijkvoorbeeld-
je? Vorige week kwam ik laat thuis na een 
zware dag arbeid. Mijn vrouw had een heer-
lijke maaltijd bereid, de kaarsjes stonden op 
tafel en de kinderen waren bij de oppas. Nou 
dan weet je het wel; dat wordt dus mooi niet 
vissen die avond! Tja, shit happens. Uitein-
delijk belanden mijn vrouw en ik in gestrekte 
houding. Terwijl we druk met elkaar bezig 
zijn, krijg ik opeens een geweldig idee over 
mijn lokvoer! Dit is inderdaad wel een beetje 
triest, maar de beste ideeën ontstaan nu 
eenmaal altijd in het heetst van de strijd.

Mijn lokvoer bestaat normaal gesproken 
veelal uit in kleine stukjes geknipte wormen. 
Nu heb ik het lumineuze idee gekregen om 
de wormen niet te verknippen, maar met 
onze keukenmachine tot drab te pureren. 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik rond de erotiek 
snel af, doe mijn onderbroek aan, ga naar 
beneden, pak de keukenmachine en de zak 
met wormen. Met één druk op de knop maak 
ik genadeloos een einde aan het leven van 
honderden wormen – zie daar het recept 
waar Rob Geus een leuk tv-programma van 
kan maken. Onder zéér luid protest van mijn 
vrouw moet ik aanhoren dat háár keuken-
machine niet meer te gebruiken is voor de 
fruithapjes van onze kinderen. Vrouwen ook 
altijd…

De eerstvolgende viswedstrijd waaraan ik 
deelneem, weet ik direct te winnen. Dankzij 
de vies stinkende, bruine wormendrab 
uiteraard! Onder luid applaus neem ik de 
eerste prijs in ontvangst en waan ik mij een 
echte winnaar in een wereld van roem. En 
als man weet je dat roem erotiseert. Met 
die gedachte in het achterhoofd rijd ik snel 
naar huis om mijn vrouw eens te verblijden. 
Helaas is zij met de noorderzon vertrokken. 
Waarschijnlijk op zoek naar een potente 
neger met een schone keukenmachine.

Herwin Kwint is auteur voor diverse
karperbladen en publiceerde onder 

meer in ‘Een woord van zwijgen’.
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Zo	WERkT	hET

EEN	RoBuuST	LANDINGSGESTEL
Tussen de aanbeet en het poseren 
met je vangst zit nog een belangrijk 
stadium: het scheppen van de vis. 
Zeker bij de grotere vissoorten een 
niet te onderschatten handeling 
waarbij een robuust landingsnet 
wel zo prettig is. Zeker als je de vis 
tussen waterplanten of wat verder 
uit de kant moet scheppen. Voor die 
situaties biedt het Specialist Pan 
Net van Gardner Tackle uitkomst. 
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FotograFie Bram BokkErs

tevige vissen als barbeel, karper 
en zeelt vragen om een dege-
lijk landingsnet. Met name 

bij karpervissers is zo’n lekker groot, 
driehoekig landingsnet dan van oudsher 
hét instrument. Al is dat toch best nog 
wel een gehannes in je eentje. De ‘spreid-
armen’ van zo’n driehoekig net staan 
aan de voorkant immers slechts met een 
dun touwtje strak gespannen. De massa 
van zo’n groot, in het water liggend net 
maakt het ‘liften’ van het net met vangst 
nogal zwaar. Vooral als dat moet gebeuren 
tussen waterplanten of wat verder uit de 
kant. Daarom zijn we extra benieuwd 
naar de prestaties van het Specialist Pan 
Net van Gardner. Dit is geheel rondom 
voorzien van een robuust maar lichtge-
wicht aluminium frame. Testen maar!

LICHTER SCHEPPEN
Om het net goed te kunnen testen, is het 
vangen van vis een eerste vereiste. Na wat 
verkaswerk lukt me dat, in de vorm van 
een karper van bescheiden formaat. Het 
Specialist Pan Net ligt dan al klaar, dwars 
door de rietkraag op enige afstand uit 
de kant. Zodra de karper is uitgeteld en 
capituleert, gaat het net omhoog. Hebbes! 
En dat gaat boven verwachting makke-
lijk. Door het aluminium frame blijkt de 
kracht van het net mooi gelijk verdeeld te 
worden en daarmee snel te reageren op 
m’n armbeweging. Ideaal. Voor roofvis is 

de netstructuur waarschijnlijk te kwets-
baar, maar de ‘zachtaardige’ specimens 
zijn met dit net prima op het droge te 
krijgen. Ook flinke karpers tot zeker 
25 pond; zo’n belachelijk groot karper-
net is dus echt niet altijd een vereiste. 
Bovendien komt ook de bijbehorende 
‘Specialist Extending Landing net Handle’ 
steel bijzonder sterk over, ook in de volle 
uitgeschoven lengte van maar liefst 3 
meter. Ideaal bij hoge kades of een strook 
waterplanten onder de oever.
Meer info: www.gardnertackle.co.uk 

S

Specialist Pan Net € 27,95
Specialist Extending Landing 
Net Handle € 47,95

Dankzij	het	aluminium	frame	
rond	het	net	gaat	scheppen	

super	‘armvriendelijk’.

De	los	verkrijgbare,	
bijbehorende	steel	is	
eenvoudig	te	verlengen.

Barbeel,	zeelt	en	karper	
tot	pakweg	25	pond	
vormt	geen	probleem.

het	aluminium	frame	
loopt	geheel	rondom	
het	net.


