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Solar Tackle heeft voor meeste onder ons geen verdere introductie nodig;  
top kwaliteitsproducten waarvan sommige zelfs een ware cultstatus hebben 

bereikt. De man achter Solar Tackle is Martin Locke, een gedreven,  hyperactieve 
karpervisser met een creatieve geest en technische achtergrond, die heel wat 
innoverende, opzienbarende producten voor de karpervisserij op de markt 

heeft gebracht. Solar bestaat dit jaar 25 jaar, een mooi moment om die 
 producten nog eens de revue te laten passeren! 

Solar Tackle
25 jaar innovatie

Tekst en foto’s: Arnout Terlouw

Samen met Dennis de Wilde van 
Wildcatch, de huidige verdeler van 

Solar voor de Benelux, ging ik naar En-
geland en zocht Martin Locke op in zijn 
huidige, nieuwe onderkomen waar nog 
druk gewerkt wordt om alles op orde 
te krijgen. Volgens Dennis een heel ver-
schil met waar hij eerst zat! Martin was 
net terug van een sessie naar Frankrijk, 
dit keer eens niet naar zijn favoriete 
water Rainbow waar hij tussen de be-
drijven door heel wat weken per jaar 
doorbrengt. Het werd een zeer interes-
sant interview, waarbij we teruggingen 
in de historie van Solar Tackle en zelfs 
nog naar de jaren daarvoor!

Het begon allemaal met de rvs 
steunen en buzzerbars, of niet?

“Het begon eigenlijk al voordat So-
lar in 1987 ‘in bedrijf ging’ toen Rod 
Hutchinson, die in die tijd een grote 
naam was met zijn bedrijf Catchum 
Products, mij vroeg om zoveel mogelijk 
banksticks te produceren. Wat ik maakte 
nam hij af gedurende zo’n drie jaar. Zo 
gebeurde het dat ik elke 3 of 4 weken 

met mijn Ford Capri naar hem toereed, 
tot zijn assen afgeladen met rvs bank-
sticks. Die was ik begonnen te produce-
ren toen op een dag mijn karperspullen 
werden gestolen uit mijn auto, waaron-
der mijn banksticks en buzzerbars. Toen 
dacht ik, ik kan wel nieuwe kopen, maar 
waarom zou ik zelf niet gaan maken, 
maar dan meteen goed, van roestvrij-
staal? Op dat moment waren die nog 
nauwelijks te krijgen. Ik werkte in die 
tijd bij een machinebedrijf waar ‘high 
precision’ producten werden geprodu-
ceerd. Ik had daar ook een 4-jarige op-
leiding voor gevolgd. Tot nu waren alle 
steunen zwart en toen kwam ik plots 
met die glimmende steunen aan de 
waterkant. Over aandacht had ik niet te 
klagen en plotseling wilde iedereen die 
steunen hebben! Ik maakte die steunen 
en buzzerbars bij de baas na het werk 
en in die paar uurtjes die ik dan werkte 
verdiende ik meer dan tijdens mijn ei-
genlijke werk! Uiteindelijk ging dat niet 
meer, kreeg een oprotpremie van 1000 
Engelse ponden waarmee ik mijn eerste 
machines kocht. Ik ging toen bij een ad-

vertentiebedrijf werken en toen kwam 
Rod Hutchinson langs en uiteindelijk 
moest ik een beslissing maken – beide 
kon niet. Die beslissing werd voor mij 
genomen toen het advertentiebedrijf 
mij vertelde dat ik er niet langer kon 
blijven werken. En zo begon het dus 
eigenlijk.
Na verloop van tijd kon ik veel meer 
produceren dan Rod kon/wilde afne-
men en toen ben ik met Solar begon-
nen. Ik werkte één week als een beze-
tene om daarna een week te kunnen 
vissen. In die week zat ik de hele tijd 
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in een garage, zonder ramen en werkte 
soms 16-20 uur non stop, met als enige 
gezelschap mijn radio die ik altijd had 
afgestemd op een piratenzender ge-
naamd Solar. Mijn vrienden zeiden al-
tijd dat ik een beetje een piraat was, dus 
waarom niet je bedrijf Solar noemen? 
In die 25 jaar zijn er meer dan 200.000 
banksticks verkocht. Opmerkelijk als je 
bedenkt dat ze een in principe een leven 
lang mee gaan!”

Wat was/is het geheim achter de 
Clubmix?

“Er werd eind jaren ’80, toen ik veel 
viste op het toenmalige karpermekka 
van Engeland, Savay, wel gezegd dat 
je succes afhing van drie factoren (in 
volgorde van belangrijkheid); lokali-
seren, presentatie en aas. Maar in de 
praktijk werkte het niet zo. Het werd 
steeds drukker aan de waterkant, zeker 
op wateren als Savay, en je favoriete stek 
uitkiezen was er vaak niet meer bij. Op 
riggebied waren er niet al te grote ver-
schillen, iedereen viste met een hair en 
een zelfhaaksysteem. Je moest je onder-
scheiden en een goed, bijzonder aas gaf 
je beslist een grote voorsprong op de 
rest! Een goed voorbeeld daarvan had ik 
al als tiener meegemaakt op een lokaal 
water waar ik viste en vrijwel iedereen 
sweetcorn en luncheon meat gebruik-
te. Ik begon daar met pinda’s te vissen 
en begon zeven, acht vissen per dag te 
vangen. Ongekend voor dat water in 
die tijd! Dat ving je normaal gesproken 
nog niet in een maand. Het was toen 
alles particles wat de klok sloeg en ze-
ker in de zomermaanden waren parti-
cles onverslaanbaar. Ik besefte sindsdien 
heel goed wat een goed aas teweeg kon 
brengen en zette die lijn door bij boilies. 
Ik ben opgegroeid in de tijd dat 99 % 
van de karpervissers zelf hun aas draai-
den, een onmisbare tijd in mijn ogen! 
Een boilie is meer dan een gekookt 
deegballetje, je moet iets vinden wat 
de karper triggert om jouw boilies te 
willen eten, liefst meer en eerder dan 
andere boilies! Voor mij is de winter 
de uitgelezen periode om een aas te 
testen. Als je dan een karper kunt over-
halen om jouw aas te pakken zit je op 
de goede weg. Het zijn vaak kleine din-
gen/ingrediënten/toevoegingen die de 
doorslag geven. Dat kan een bepaalde 
flavour zijn, maar het zit vaak meer in 
bepaalde stoffen die in die flavour zitten 
en hoe die zich gedragen in, of reageren 
met water. Toen spendeerden we vrijwel 
al ons geld om het beste aas te hebben/
krijgen, niet de grootste hoeveelheid! 

Ik deed alles om bepaalde interessante, 
bijzonder producten te vinden en te be-
machtigen. Daar ging veel tijd en moei-
te in zitten. Dat is nu, met de komst 
van het internet, een stuk gemakkelij-
ker geworden. Info ligt bijna letterlijk 
op straat. Dat is ook een van de reden 
waarom aasleveranciers/producenten 
als paddenstoelen de grond uit schieten.
Met name in de veevoederindustrie en 
aquatische industrie gaan de ontwik-
kelingen door en vinden ze producten 
waar dieren nog sneller en beter op 
groeien en van blijven eten… interes-
sante materie! Maar de praktijk aan de 
waterkant bepaalt uiteindelijk alles, dus 
daar vinden dan ook de testen plaats. 
We brengen pas wat uit wanneer we er  
200 % tevreden mee zijn, zoals voor alle 
Solar producten.
De Club mix, die we halverwege de 
jaren ’90 introduceerden, werd vooraf 
gegaan door de Seed mix waarmee toen 
op Savay enorm goed werd gevangen 
door een handvol karpervissers. Een re-
actie op de melkproteïne rage van die 
jaren. De Club mix stond bekend bij 
ons als ‘the happy medium’. We stop-

ten eigenlijk alles, waarvan wij wisten 
wat een karper aantrok en lekker vond, 
in één mix en het was vanaf het begin 
bingo! Iemand zijn eens; een beetje van 
wat een karper lekker vindt in een boi-
lie is goed, maar meer is beter! In mijn 
ogen is de Club mix nog steeds de beste 
boiliemix als het gaat om het vangen 
van grote karper. In al die jaren zijn 
daarmee al zoveel grote karpers gevan-
gen, keer op keer. En nog steeds vis ik, 
net als Alijn Danau en Steve Briggs, met 
dit aas. Er is geen aas ter wereld waar-
mee zoveel 50, 60, 70 én 80 ponders 
zijn gevangen!
Het is een zeer uitgebalanceerde mix, 
met de juiste verhoudingen/hoeveel-
heden aan attractors, waaronder Squid 
& Octopus enhancer in poedervorm, 
zoveel kan ik hier wel verklappen! Ik 
vat het maken van een goed aas heel 
persoonlijk op – als vissers met Solar 
boilies/mixen vissen, geven ze een deel 
van hun succes in mijn/onze handen 
en ik moet er zeker van zijn dat als er 
vis op hun stek zwemt de karpers het 
aas vroeg of laat zullen oppakken. Dat is 
uiteindelijk ook de beste reclame, dat de 
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Tackle te verwerven. Er zat niets anders 
op dan de stekker uit het hele project 
te trekken, wilde ik Solar Tackle als mijn 
bedrijf behouden. Dat ging niet zonder 
een prijs, het kostte me bijna mijn huis, 
en nog steeds voel ik de financiële con-
sequenties daarvan. Heel, heel jammer 
want het was een heel goed doordacht 
en innovatief product en de mensen die 
ze gebruik(t)en zullen dat beamen.”

Niet alle Solar producten zijn 
even revolutionair of innovatief, 
of toch?

“Wel veel denk ik, of toch zeker voor 
een deel. Neem bijvoorbeeld de Ball 
Bearing Line Clips, superkleine, rvs Back 
Rests, de Rig Cone, de Hair Cage waar-
mee je de lengte van je hair precies kunt 
bepalen, en de Line Biter, die in eerste 
instantie bedoeld was als een indicator 
voor waar je lijnen lagen, zodat je er 
niet per ongeluk doorheen voer, maar 
uiteindelijk evolueerde als een superge-
voelige (pre) beetindicator (of in ieder 
geval de aanwezigheid van vis op je stek 
signaleert). Van groot voordeel op een 
obstakelrijk water als Rainbow! Ook 
heel handig bij het vissen over wier met 
een slappe lijn. Als je het in de praktijk 
ziet begrijp je meteen het voordeel. 
Doordachte niche producten, die zeer 
gewild zijn bij de fanatieke groep kar-

pervissers. Dat geldt zeker voor de Solar 
wakers, met name de ‘bobbins’. Ik weet 
niet hoeveel er verkocht zijn, van bijv. 
de Nite-Glo indicators en die met de 
Engelse vlag erop zijn het er honderd-
duizenden!”

Hoe groot is de Engelse markt 
t.o.v. de rest?

“Inmiddels 50/50 zou ik zeggen. Tot 
voor een paar jaar geleden was de En-
gelse markt nog de belangrijkste, die 
werd dan ook het beste bediend. Dat is 
inmiddels veranderd of aan het veran-
deren, mede daarom zijn we ook ver-
huisd naar een nieuw bedrijfspand met 
twee grote loodsen. De Engelse markt/
visserij is nog steeds wel het belangrijk-
ste als het gaat om productontwikkeling. 
Hopelijk heb ik binnenkort weer de 
rust in mijn hoofd om te brainstormen 
over nieuwe producten, verbeteringen. 
Dat is namelijk iets waar ik normaal 
gesproken constant mee bezig ben, 
een voortdurend proces van ideeën die 
opkomen, zeker ook aan de waterkant. 
Nu met kinderen heb ik soms alleen de 

rust als zij naar bed gaan. Als ik dan wil 
gaan slapen maalt van alles en moet ik 
het opschrijven, schetsen anders vergeet 
ik het!” 

Kunnen we de komende tijd nog 
nieuwe, innoverende producten 
verwachten?

“Ja zeker! Een nieuw loodsysteem 
waarbij je het lood kunt verliezen bij 
een helikopter- of chodsysteem, de 
‘101’ haken, waar we ruim twee jaar 
op gewacht hebben; de naam komt van 
het aantal vissen wat ik ermee gevan-
gen heb voordat de eerste losser zich 
voordeed! Een haak voor het zware 
werk met een ongelofelijke scherpe 
haakpunt die ook echt scherp blijft. Ver-
der nieuwe serie wakers en aasproduc-
ten, waaronder stick mixen en liquids 
en in navolging van de Chinese Take 
Away Range, de inmiddels gelanceerde 
Seafood Take Away Range, waarin een 
product verwerkt is dat zo voor de hand 
ligt maar gek genoeg nog nooit is toe-
gepast in een boilie. Nieuwe Solar kle-
ding en natuurlijk de nieuwe website  
www.solartackle.co.uk (met eigen 
YouTube kanaal; SolarSharperCarper’s 
channel), die hopelijk online is als dit 
artikel verschijnt! Had al klaar moeten 
zijn maar de ontwikkeling van de web-
site heeft een flinke vertraging opge-
lopen doordat er telkens weer nieuwe 
ideeën opkwamen en doorgevoerd 
moesten worden. En je hebt maar één 
kans voor een eerste indruk, dus het 
moet goed zijn. Past wat dat betreft pri-
ma in de filosofie van Solar – we moe-
ten er 200 % tevreden over zijn voordat 
we iets naar buiten brengen!”
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vissers er vis op vangen – wanneer de 
visserij ‘gemakkelijk’ is en de vis los is, 
maar ook wanneer het moeilijk is - keer 
op keer! In de Solar mixen zit eigenlijk 
alles al, je hoeft er dan nog niet eens 
weer peperdure ingrediënten of attac-
tors aan toe te voegen! Een bepaalde fla-
vour dient alleen nog als label! Mensen 
vertrouwen ons – met aas, met alles en 
hopelijk doen ze dat nog 25 jaar!”

De succesvolle Globetrotter 
rodpod was plotseling niet meer 
leverbaar, waarom niet? 

“De eerste rodpod die wij produceer-
den, en inmiddels weer in een verbeter-
de versie uitbrengen, de Sod Pod, was 
direct een groot succes. De Globetrotter 
Pod, die speciaal gemaakt was voor het 
‘vasteland’, voor de visserij op grote, 
ruige wateren, maar ook in England 
goed aansloeg, was een nog groter 
succes. Uiteindelijk te groot, want die 
rodpod werd al snel gekopieerd, later 
op grote schaal in China toen de kar-
pervisserij een steeds groter wordende 
markt werd, wat eigenlijk een compli-
ment was! De productie van de rodpod 
was lastig en tijdrovend en ik besloot 
om de Globetrotter uit de markt te ne-
men, ook al omdat snel bleek dat de 
gekopieerde rodpods niet zo stevig en 

robuust waren en ik bang was dat dat 
afbreuk zou doen aan de goede naam. 
Tot die tijd hadden we er al wel zo’n 
10.000 van verkocht! Ik kwam toen 
als antwoord met de World Wide Pod, 
die eigenlijk een stuk beter geconstru-
eerd is, inmiddels 10 jaar op de markt 
is en sindsdien niet meer is veranderd, 
dat zegt genoeg. Er zijn er wereldwijd 
40.000 van verkocht! Deze is tot nu toe 
niet gekopieerd, omdat dat niet zo ge-
makkelijk (en dus goedkoop) kan met 
het speciale ‘rachet’ mechanisme voor 

de individueel verstelbare poten. Ik ga 
er overigens wel van uit dat de meeste 
producten vroeg of laat, meestal na zo’n 
na 2 jaar, gekopieerd worden. Duurt het 
langer dan is het meegenomen. Zo zit 
de markt tegenwoordig in elkaar.”

Wat is het verhaal achter de 
 ‘geflopte’  Tronic beetmelders?

“We maakten de banksticks, buzzer-
bars, rodpods, wakers maar het laatste 
onderdeel ontbrak nog; de elektroni-
sche beetmelder. Alsof het zo moest 
zijn ontmoetten een paar vrienden van 

mij een kleine 10 jaar geleden een paar 
mensen van Nokia. Tot dan toe had ik 
alles zelf gemaakt, wist waarmee ik 
bezig was, maar van elektronica had 
ik absoluut geen kaas gegeten! Maar ik 
zag direct dat dit wellicht ongekende 
mogelijkheden bood, die nog in geen 
enkele andere beetmelders verwerkt 
waren. Alleen moest ik wel min of meer 
alles uit handen geven en naar de bank 
gaan om een grote som geld te lenen. 
Dat bleek achteraf een grote en dure 
vergissing, die ik beslist niet nog een 

keer zal maken! Binnen afzienbare tijd 
hadden we al heel wat pre-orders lig-
gen, zo gewild waren ze nog voordat ze 
echt op de markt waren! We moesten er 
22.000 afleveren, zonder dat de men-
sen ze in hun handen hadden gehad, zo 
groot was het vertrouwen in Solar. Maar 
daardoor moesten we al snel weer voor 
een kwart miljoen pond aan onderde-
len bestellen, nog voordat we de eerste 
lading beetverklikkers hadden gezien. 
Om een lang verhaal kort te maken; de 
mensen bij Nokia verzonnen keer op 
keer verhalen, technische problemen, 
waardoor het hele proces meer en meer 
vertraging opliep. We moesten steeds 
nee tegen de winkeliers zeggen en zeg-
gen dat het nog langer duurde, of dat 
maar de helft of minder was afgeleverd. 
Uiteindelijk bleek dat ze de samen-
werking waren gestart met de bedoe-
ling om een aanzienlijk belang in Solar 
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