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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/zeevissen

De wrakvisserij gaat vaak gepaard met fl ink wat ‘hangers’ waarbij het kunstaas wordt verspeeld – en 
dat is jammer. De Nederlandse kunstaasfabrikant QBaits speelt hierop in en brengt vanaf eind dit jaar 
alternatieven van ijzer op de markt. Zeeviscrack en VIS TV-presentator Ed Stoop test de eerste prototypen 
exclusief voor Hét Visblad en oordeelt onverbloemd positief.

TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE BRAM BOKKERS

ED STOOP TEST MILIEU    VRIENDELIJKE PILKERS          

“Dit is een volledige vervanging voor lood, ik ben om!”
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GOEDE ALTERNATIEVEN

20 MIJL OP ZEE

SELECTIEF

Duurzaam wrakvissen anno 2008: kies voor loodvrije 
pilkers, schep je vis, gebruik een enkele assist hook 
en zet vis die je niet voor eigen consumptie wil heb-
ben netjes terug.

Het ruime achter-
dek van de Spe-
cialist II was het 
ideale decor voor 
een uitgebreide 
veldtest.

LOODVRIJ VISSEN MET 
TRITON CHARTERS
Deze sessie werd gehouden vanaf de Specialist II 
van Triton Charters. Wil jij ook een dag met deze 
ruime visboot (max. 12 vissers) mee de Noordzee 
op, neem dan contact op met schipper Pieter Jan. 
Uiteraard zullen de loodvrije pilkers van QBaits 
aan boord verkrijgbaar zijn.

Triton Charters
070-3587496
06-52450518
tritoncharters@xs4all.nl

O
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Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/zeevissen

TIEN MINUTEN MET ED

7.25 uur: de Specialist II arriveert na ruim een uur 
varen bij het eerste wrak.

7.30 uur: Ed monteert een 100 grams Iron Mate 
Jig aan de 1,5 meter lange 70/00 nylon voorslag.

7.32 uur: het is direct raak en de 18/00 gevloch-
ten hoofdlijn wordt fl ink op de proef gesteld als 
de vis het wrak in wil duiken.

7.34 uur: na een aantal felle uithalen weet Ed de 
vis bij het wrak vandaan te werken en kan hij de 
vis veilig naar boven drillen.

7.35 uur: de eerste vis is direct een fraaie gul van 
5 pond. Een betere start van deze veldtest had Ed 
zich niet kunnen wensen.

EINDOORDEEL

■

De Iron Mate Jig 
is sober, effectief 

en zeer scherp 
geprijsd.

Redacteur Joran 
Bal bewijst de 
kracht van de Iron 
Mate Speed Jig.

MEER WETEN?
De Iron Mate Jigs komen naar verwachting eind 
dit jaar op de markt. Wil je meer weten over lood-
vrije gewichten, ga dan naar www.qbaits.nl.  

24 ZVNL 4.indd   27 16-09-2008   08:17:26



VISSEN IN NEDERLAND ❘ ZEEVISSEN

26 www.hetvisblad.nl 10/08

GOEDE ALTERNATIEVEN

20 MIJL OP ZEE

SELECTIEF

Duurzaam wrakvissen anno 2008: kies voor loodvrije 
pilkers, schep je vis, gebruik een enkele assist hook 
en zet vis die je niet voor eigen consumptie wil heb-
ben netjes terug.

Het ruime achter-
dek van de Spe-
cialist II was het 
ideale decor voor 
een uitgebreide 
veldtest.

LOODVRIJ VISSEN MET 
TRITON CHARTERS
Deze sessie werd gehouden vanaf de Specialist II 
van Triton Charters. Wil jij ook een dag met deze 
ruime visboot (max. 12 vissers) mee de Noordzee 
op, neem dan contact op met schipper Pieter Jan. 
Uiteraard zullen de loodvrije pilkers van QBaits 
aan boord verkrijgbaar zijn.

Triton Charters
070-3587496
06-52450518
tritoncharters@xs4all.nl

O

24 ZVNL 4.indd   26 16-09-2008   08:16:21

www.hetvisblad.nl 10/08 27

Leer meer en discussieer op www.hetvisblad.nl/zeevissen

TIEN MINUTEN MET ED

7.25 uur: de Specialist II arriveert na ruim een uur 
varen bij het eerste wrak.

7.30 uur: Ed monteert een 100 grams Iron Mate 
Jig aan de 1,5 meter lange 70/00 nylon voorslag.

7.32 uur: het is direct raak en de 18/00 gevloch-
ten hoofdlijn wordt fl ink op de proef gesteld als 
de vis het wrak in wil duiken.

7.34 uur: na een aantal felle uithalen weet Ed de 
vis bij het wrak vandaan te werken en kan hij de 
vis veilig naar boven drillen.

7.35 uur: de eerste vis is direct een fraaie gul van 
5 pond. Een betere start van deze veldtest had Ed 
zich niet kunnen wensen.

EINDOORDEEL

■

De Iron Mate Jig 
is sober, effectief 

en zeer scherp 
geprijsd.

Redacteur Joran 
Bal bewijst de 
kracht van de Iron 
Mate Speed Jig.

MEER WETEN?
De Iron Mate Jigs komen naar verwachting eind 
dit jaar op de markt. Wil je meer weten over lood-
vrije gewichten, ga dan naar www.qbaits.nl.  

24 ZVNL 4.indd   27 16-09-2008   08:17:26


