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Hoelang ben je al lid van 
het VBK 
Ik denk zo’n 15 jaar inmiddels. Ik begon wat 
in België te vissen (enkele keren Hombeek, 
Jeanettenput (Battenbroeck nvdr), Blaar-
meersen en 1 winterse sessie op KK 7-8). En 
dan vond ik het logisch dat ik ook lid werd 
van het VBK.

-Wat heb je in die periode 
zoal gevist in België?
De Egelghemvijver (Hombeek) was toen 
nog pre-VBK-beheer en op dat moment 
m’n ding eerlijk gezegd niet. Heb er een 
paar keer gevist, maar niets gevangen (die 
stinkbeek naast de kale put, toen al erg druk 
en een beetje een vijandige sfeer). Jeanet-
tenput was mega, daar heb ik enkele van 
m’n meest memorabele sessies ooit be-
leefd. Niet zozeer qua vangsten (al waren 
die zeker niet slecht), maar door het leuke 
gezelschap (Tommy, Jurgen en Donatio) en 
de schoonheid van de put, plus dat je er ei-

genlijk niet mocht vissen, maakte het een 
fantastische ervaring. 
De Blaarmeersen in Gent heb ik graag bevist 
en was relatief makkelijk, maar de locals 
waren een drama… Wel heb ik dankzij m’n 
paar sessies op ‘Leaf Lake’  Wesley Lagaert 
leren kennen en tot op de dag van vandaag 
zijn we nog steeds erg goede vrienden! KK 
7-8 was de winter van ‘98-‘99. Een sessie 
begin februari en het zou maar -5 C zijn in 
de nacht. Echter was het voor middernacht 
al - 8°C ofzo, dus we wisten dat het erg koud 
zou gaan worden (- 14°C tegen de och-
tend!). De oever bedekt in sneeuw en mid-
den in de nacht een volle run, op 7-8 en dat 
de allereerste keer! Een schub van een kilo 
of 13 meen ik, was even voor mij, bizarre 
ervaring. Het weekend daarna vol goede 
moed terug, want ‘hoe moeilijk kon KK nu 
werkelijk zijn?’. Uiteraard moeilijk, want 
naast het feit dat het natuurlijk snoeihard 
was,is hielp het bewust om zeep helpen van 
de stek door een local met enkele kilo’s tij-

gers en bollen gedurende de week natuur-
lijk ook niet. Bruintje kwam dit de zondag-
morgen vertellen. Volgens hem was er al 
weken amper iets gevangen en ”die ‘Ollan-
der’ zou de week erna weer terugkomen”… 
Niet meer terug geweest naar KK… Daarna 
kreeg ik het UK-virus te pakken en heb rede-
lijk veel tijd in de UK gevist en doe dit tot op 
de dag van vandaag nog jaarlijkse 1 of twee 
keer. Meestal in combinatie met werk.

Over werk gesproken, je 
bent sinds 4  jaar eige-
naar van de firma Wild 
Catch, kun je daar iets 
over vertellen?
Klopt Alijn, in 2011 heb ik mijn eigen be-
drijf opgericht op het moment dat het voor 
mij mogelijk was hier full time mee bezig 
te kunnen zijn. Ik liep op dat moment al 
heel wat jaartjes rond in de ‘scene’ en had 
al enkele aanbiedingen gehad om parttime 
iets in de hengelsport te gaan doen. Echter 

was/ben ik van mening dat je alleen iets 
moet beginnen als je dit volledig kunt doen. 
En die kans kwam dus langs en was er een-
tje die ik niet kon laten gaan. Ik begon in 
2011 met de vertegenwoordiging van Solar 
Tackle en Sonik. Solar Tackle was natuurlijk 
al een gevestigde naam, echter Sonik was 
in de Benelux volstrekt onbekend en heb ik 
dus vanaf niets opgebouwd tot waar het in-
middels staat. Iets waar ik best trots op ben 
natuurlijk. In 2013 heb ik Angletec en Fortis 
Eyewear toegevoegd aan mijn pakket en dit 
jaar tevens Navitas. Ik heb nu een zeer even-
wichtig pakket waar geen overlapping in te 
vinden is. Dit vind ik erg belangrijk, want 
ik vind persoonlijk dat je niet bijvoorbeeld 
meerdere merken aas kunt vertegenwoordi-
gen, of meerdere merken hengels. Hierdoor 
ben ik niet op meerdere aanbiedingen van 
diverse merken ingegaan, hoe interessant 
ze ook waren.

INTERVIEW MET DENNIS DE WILDE
Door  Alijn Danau

GEFLUISTER TUSSEN HET RIET 

Blaarmeersen Battenbroeck
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Eén van de topmerken 
die je onder je hoede hebt 
is Solar, je verdeelt het 
Engelse merk in België 
en Nederland. Klopt het 
dat het afgelopen zomer 
bijna was overgenomen 
door een Aziatisch be-
drijf? Kan je ons hierover 
wat meer vertellen en 
verder ook over Solar als 
bedrijf?
Klopt Alijn, een Japanse aas� rma wilde 
graag Solar overnemen en er was zelfs een 
principe-akkoord. Echter bleken de partijen 
op enkele punten toch niet overeen te ko-

men en blies Solar de deal op het laatste 
moment toch af. De juiste beslissing als je 
het mij vraagt. Martin heeft het bedrijf de 
afgelopen 27 jaar opgebouwd tot wat het 
natuurlijk is en het is toch zijn kindje. En 
als het gevoel niet goed is, moet je het ge-
woon niet doen. Achteraf gezien had Solar 
wel moeten wachten met het uitbrengen 
van het persbericht tot het moment dat 
alle handtekeningen waren gezet. Want nu 
moesten we berichten dat de deal toch niet 
doorging.
Iets vertellen over Solar als bedrijf, waar 
moet ik beginnen haha. Ik denk dat de 
meesten wel de historie van Solar kennen. 
In een notedop: 27 jaar geleden werd er in 

Martin’s auto  ingebroken en was hij zijn 
hele visuitrusting kwijt. Omdat hij jong was 
en weinig geld had, besloot hij zijn bank-
sticks zelf te maken, want hij werkte bij een 
metaalbewerkingsbedrijf en vond wat rest-
stukken RVS. Aan de waterkant was ieder-
een erg enthousiast over deze RVS-bank-
stick, want tot dat moment waren er alleen 
maar steunen van aluminium verkrijgbaar, 
welke natuurlijk alleen maar ombogen en 
wegroestten. Dus ging hij in zijn tuinschuur 
meer banksticks maken en verkocht deze 
aan zijn vismaten en daarna aan de plaatse-
lijke hengelsportzaak. En toen ging het van 
banksticks naar wakers, naar aas, naar wat 
nog meer tot waar het inmiddels toe is uit-

gegroeid; 1 van de meest gerenommeerde 
merken in de karpervisserij wat staat voor 
absolute kwaliteit en innovatie.
Solar heeft in de loop van jaren natuurlijk 
veel legendarische producten ontwikkeld. 
Denk eens aan de Globetrotter Rod Pod, 
en z’n opvolger de World Wide Pod, maar 
bijvoorbeeld de Linebiter, de Rig Cone en 
wat denk je van de Clubmix en recent de 
Titanium Indicator. Stuk voor stuk unieke 
producten, en Solar zal altijd blijven inno-
veren en niet klakkeloos kopiëren wat op 
dat moment een hype is. Solar vaart zijn 
eigen koers, iets wat regelmatig hobbels 
op de weg betekent, maar dat hoort daar 
nu eenmaal bij. Zoals Martin en ikzelf ook 

De geweldige Mr. Fred aka ‘t Harnas van Rainbow op 26 kg

ParisotBig Mac    Parisot Grand Male     Parisot Twotone
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ParisotBig Mac    Parisot Grand Male     Parisot Twotone

vaak zeggen: “Never a dull moment at So-
lar!”  Vrij vertaald: het is nooit saai bij Solar 
hahahaha.
Mijn rol binnen Solar is de verantwoordelijk-
heid over de verkoop in Nederland en Bel-
gië, een deel van de marketing en promotie 
en actief meedenken over waar Solar als 
bedrijf naartoe wil in de toekomst. Dit klinkt 
misschien zweverig, maar denk hierbij aan 
dingen als productontwikkeling, marketing-
strategieën en het bedrijf e�  ciënter ma-
ken. Genoeg te doen in ieder geval en om 
dit bij een bedrijf als Solar te mogen doen 
is een absoluut voorrecht. Hiernaast ben ik 
tevens lid van het Solar Team, alhoewel ik 
moet bekennen dat ik het minst vis van alle 
teamleden. Bovengenoemde rol geldt overi-
gens ook voor de andere bedrijven welke ik 
vertegenwoordig. Ook daar gaat mijn ver-
antwoordelijkheid verder dan alleen maar 
verkopen. Actief meedenken met de bedrij-
ven vind ik  zeer bevredigend, zeker als de 
bedrijven ook echt naar je luisteren en je 
input waarderen. 

Op de bijgestuurde foto’s 
van Parisot zie je er nog 
bijzonder jong uit. Ik ben 
ooit eens in de buurt van 
het water geweest maar 
de gedachte aan die hele-
maal aan flarden geklop-
te staart van die topvis 
weerhielden me ervan om 
er ook te vissen. Later is 
dat water leeggeroofd, 
niet? Weet jij daar meer 
van?
Ik was ooit gefascineerd door een foto van 
Kevin Maddocks van de topvis ‘Two-Tone’ 
in een advertentie van Carp’R’Us, meen ik. 
De vis was in tussentijd een ware target in 
de ‘scene’ en o.a. Marc Westenberg, Derek 
Harrison en Piet Vogel wisten de vis voor 
mij te vangen. Ik had uiteindelijk de tip 
van een lokale visser, Tim Troost gekregen 
waar de vis rondzwom en ik ben er gelijk 
naartoe gegaan (ik meen 1999)..  De vis 
was echt een machtige karper met een 
zeer markante tweekleur, bijna zwart-wit. 
Ik had een weeksessie gepland maar wist 
in slechts drie dagen alle grote vissen te 
vangen (‘Male’, ‘Big Mac’ en ‘Two-Tone’, en 
verspeelde ook nog de opkomende top-
per ‘Frankenstein’ vlak voor het net). Bij de 
vangst van ‘Two-Tone’ schrok ik me echter 
rot, de staart was bijna geheel verdwe-
nen... Iets waar ik niet van op de hoogte 
was…. Balen, maar ik had wel m’n eerste 
echte target te pakken en ben na 3 dagen 
weer naar huis vertrokken, de buit was im-
mers binnen (met nog een hele serie vis-
sen erbij ook). Het water is inderdaad vlak 
daarna leeggeroofd. (‘Two-Tone’ was toen 
echter al gestorven). Nogal controversieel 

en beetje gevoelig om te noemen, maar 
een deel van het bestand is toen naar een 
niet nader te noemen BTW gegaan in de 
buurt. ‘Frankenstein’ zwemt daar voor zo-
ver ik weet nog steeds z’n rondjes.  

Door het runnen van je 
eigen bedrijf komt er 
waarschijnlijk niet veel 
van vissen terecht?
Inderdaad Alijn, dit is een groot misver-
stand wat bij veel mensen leeft, hahaha. 
Velen denken dat, als je in de hengelsport 
werkt, je enorm veel kunt vissen. Niets is 
minder waar. Zodra je van je hobby je werk 
maakt, heb je feitelijk geen hobby meer. 
Ik vis hoogstwaarschijnlijk het minst van 
alle lezers van dit interview? Ik vis eigenlijk 
alleen sessies in het buitenland die ik echt 
van tevoren moet plannen (anders komt er 
echt helemaal niets van terecht). In Neder-
land vis ik hooguit 2 maal een nachtje heel 
impulsief in de buurt, meestal omdat ik het 
niet meer uithou om niet te vissen. Zoals 
gezegd, dus bijna uitsluitend sessie van en-
kele dagen of een week in het buitenland. 
De laatste jaren heb ik toch ook het Rain-
bowvirus ontdekt na de vele verhalen door 
de jaren heen van de diverse Solar teamle-
den. En ik moet zeggen dat ik wou dat ik er 
eerder op in was gegaan, hahaha. Er is ge-
noeg gezegd en geschreven over Rainbow, 
dus ik zal niet in herhaling vallen. Ik probeer 
er 1 of 2 keer per jaar een weekje te vissen 
en dat vind ik precies goed. Hiernaast ga 
ik ieder jaar wel een weekje ergens anders 
in Frankrijk en een paar lange weekenden 
elders. Zoals gezegd vis ik ook nog steeds 
graag in het UK. Ik combineer meestal een 

bezoekje aan Solar met 2 nachtjes ergens 
in de buurt van Solar. Zoals je ziet heb ik op 
jaarbasis niet veel vistijd, maar ik klaag ze-
ker niet. Omdat ik altijd vooruit plan, weet 
ik wat er komen gaat en heb je iets om naar 
uit te kijken, dit helpt mij enorm om de tus-
senliggende tijd door te komen. In de tus-
senliggende perioden staat simpelweg het 
gezin op nummer 1; met een zoontje van 5 
en een dochter van 3 heb ik hier mijn han-
den vol aan, hahaha.

Dennis je hoeft niet in 
herhaling te vallen mbt 
Rainbow, daar is en wordt 
nog steeds veel over ge-
schreven, dat klopt. Maar 
vertel ons eens iets over 
Rainbow dat je nog nooit 

hebt gelezen. Leg eens 
uit waarom precies het 
zo aantrekt? Want uit-
eindelijk  zijn er zat wa-
teren met grote vissen, 
maar waarom willen zo-
veel vissers net daar aan 
de slag denk je? En graag 
ook nog een woordje over 
je vangst van de fantas-
tisch ogende Mr. Fred 
aka ’t Harnas, een vis die 
al meer dan 10 jaar lang 
eenzaam bovenaan mijn 
(Rainbow)verlanglijst 
staat...
Tja, iets nieuws vertellen over Rainbow 
wat je nog nooit hebt gelezen… p�  dat is 
een goeie Alijn hahaha, dank je wel zeg! Ik 

Huidige PB spiegel, een 30,6 kg Rainbowbak (september 2012 - stek 18)

 ‘Lockeys Common’, voor Dennis is dit de ultieme karper
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had zoals gezegd enkele jaren mijn twijfels 
over Rainbow, zoals zovelen op basis van 
vooroordelen uiteraard. Maar als bijna nie-
mand die je kent die er geweest is, er ne-
gatief over is en alleen maar graag zo snel 
mogelijk terug wilt, moet het toch wel iets 
bijzonders zijn. Dus met die instelling ben 
ik er heengegaan om zelf een mening te 
vormen. Bleek het toch niets voor mij, dan 
wist ik dat nu wel uit eigen ervaring i.p.v. 
vanaf de zijlijn te roepen dat het niets voor 
mij is. En ook mijn eerste ervaring was over-
weldigend, niet qua vangsten, maar puur 
de sfeer, de omgeving, de gemoedelijkheid 
en de ongekende uitdagingen die het wa-
ter biedt. Big Eric heeft eens gezegd: ”You 
evolve as an angler on Rainbow” en zo is het 
precies. Hoe ervaren je ook bent, iedereen 
begint naar mijn mening op nul op Rain-
bow, omdat je zo ‘out of the box’ moet den-
ken over de visserij. Een visserij die je eigen-
lijk nog nooit bent tegengekomen en daar 
leer je ontzettend veel van. En je kunt er 
dingen opsteken die je zeker ook op andere 

wateren kunt gebruiken als je wilt.
Mr. Fred aka ’t Harnas; ik weet dat ie inder-
daad zeer hoog op je verlanglijstje staat 
hahahaha en tot voor kort ook op die van 
Arjen ;-). Het is inderdaad een supervis en 
uiteraard ben ik er zeer blij mee. Ik ving de 
vis vorig jaar in november op stek 18 en vrij 
snel in de sessie tevens, want al gelijk de 
zondagmorgen vroeg. Toen de vis in het net 
lag, wist ik niet wat ik zag! Al die schubjes 
over z’n lijf, dat kon er eigenlijk maar eentje 
zijn en dat bleek natuurlijk ook. Ik ving de 
vis ook voor Rainbowbegrippen erg diep, in 
het midden in het kanaal van stek 18 staat 
ruim 10 meter water en daar had ik 1 hen-
gel gelegd. Een diepte die eigenlijk door 
veel mensen wordt genegeerd op Rainbow 
(grootste deel van het water heeft niet eens 
die diepte trouwens) en zelfs door velen als 
onmogelijk geacht om er vis te vangen en 
zonde van je tijd. Echter tijden verande-
ren, spots veranderen en de vis zal zoals 
overal naar alternatieve fourageerplekken 
gaan zoeken. Zeker stek 18 wordt zo stevig 

bevist op diezelfde paar plekken tussen de 
bomen dat dit bij uitstek de stek is waar het 
alsmaar moelijker wordt naar mijn mening. 
Om dit te illustreren tijdens de bewuste ses-
sie; ik viste uiteraard enkele hengels naar de 
gekende hotspots aan de overkant. Maar er 
gebeurde maar niets op die hengels, op de 
dinsdag kreeg ik ineens een sterkte drang 
om met 1 van de hengels iets te doen (la-
gen immers al vanaf zaterdag non-stop in). 
Ik verleg de hengel ietsjes en ik ben amper 
op de kant en diezelfde hengel vouwt dub-
bel en ik vang een hele mooie schub! De 
volgende dag doe ik het met één van de 
andere hengels (laat zelfs het haakaas deze 
keer eraan en leg op precies dezelfde plek 
weer terug) en ja hoor, half uurtje later en 
klabam weer een aanbeet! Twee rigs die 
zolang inliggen al die dagen en dan ietsjes 
verplaatsen en dan zo snel actie. Je kunt 
hier naar mijn mening alleen maar uit con-
cluderen dat de vis de rig al meerdere keren 
heeft geïnspecteerd en het simpelweg niet 
heeft vertrouwd. En na het ietsje verplaat-

sen ligt de rig misschien net ietsje anders en 
de karper vertrouwt het nu wel en maakt 
helaas voor hem nu wel de vergissing.                 

Enkele favoriete 
vangsten/sessies?
Pfoe, moeilijk kiezen eigenlijk. Als ik er dan 
toch een paar moet kiezen; 
*Enkele sessies op Horton Church Lake in 
het UK met een paar hele bijzondere histori-
sche vissen (enkele ouder dan mezelf of zeer 
moeilijk vangbaar).    
*Die ijskoude KK 7/8 schub.
*Sessie op Parisot in ‘99 (eerste echte ses-
sie in Frankrijk), hele top (op één, voor kant 
verspeeld, na) in 3 dagen op de kant. 
*Toch ook de vangst van m’n PB op Rain-
bow, 30.6 kg spiegel.
*Het ‘Harnas’ aka ‘Mr. Fred’ vorig jaar op 
Rainbow, waanzinnig mooie spiegel en 
moeilijke klant.

‘Hazel’ , één  van stokoude illustere schubs van HortonHortons ‘Linford’, een zeldzame oeverbezoeker
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Dennis, ik zou graag wat 
dieper ingaan op je UK-
visserij, met name deze 
op Horton Church Lake. 
Ik moet eerlijk toegeven 
dat ik dat pas zelf ontdek-
te toen het boek van Keith 
Jenkins enkele jaren ge-
leden over het water uit-
kwam. Wist ik helemaal 
niet. Ik stond met open 
mond te kijken en was 
eerlijk gezegd best onder 
de indruk! Het water was 
(zeker nog in ‘jouw’ perio-
de) een stuk Engelse kar-
pergeschiedenis met toen 
nog een partij overlevers 
die van het legendarische 
Fox Pool kwamen (zie 
Rob Maylins boek Fox 
Pool) en die bekend ston-
den als heel erg moeilijk 
vangbaar en die ook nog 
eens door het kruim van 
de Engelse scene werden 
bevist. 
Ik heb op een gegeven 
moment ook overwogen 
om dergelijke wateren te 
gaan bevissen in Enge-
land (Wraysbury, Yate-
ley, Horton heb ik in dat 
kader ooit bezocht), het 
sprak enorm tot mijn ver-
beelding. Nu goed, ik heb 
het overwogen en erover 
gedroomd, jij hebt het wel 
gedaan, een belangrijke 
nuance, respect man!
Vertel eons wat meer over 
die tijd!
Ik zal het kort en bondig proberen te hou-
den, maar makkelijk zal dit niet worden 
hahaha. Van jongs af aan was ik enorm ge-
intrigeerd door de zgn. UK-scene. De sfeer 

en kameraadschap en de historie van de 
visserij sprak me heel erg aan. Ik verslond 
alles wat er maar voorhanden was, in begin 
de Big Carp Magazines en natuurlijk de di-
verse boeken. 1 van de meest aansprekende 
verhalen was dat van Dave Lane over z’n 
tijd op Horton in Rob Maylin’s book ‘Bazil’s 
Bush’. En de absolute natte droom voor mij 
was de beroemde vis ‘Shoulders’ genaamd. 
Deze vis is voor mij altijd de ultieme karper 
geweest, zo’n karakteristieke vis en met zo’n 
geschiedenis. Ik was nauw betrokken bij de 
opbouwfase van Dynamite Baits en kwam 
op het idee om het Horton Complex (Church 
Lake, Boat Pool, Cray� sh Pool, Kingsmead 
en Island Lake) te verbinden aan Dynamite. 
Eigenlijk naar het idee van toendertijd 
Shimano aan het Linear Complex.
Hiertegenover stonden enkele Gold Cards 
voor Dynamitevissers (Frank Warwick, Terry 
Hearn, Jim Shelley, Nick Helleur en ikzelf), 
deze Card gaf onbeperkt toegang tot alle 
wateren die RMC (de beheerder van het 
complex) in z’n portfolio had. Dit betekende 
dus ook Yateley, Wraysbury, Sutton etc etc. 
Echter, er was maar 1 water wat ik wilde 
bevissen en dat was natuurlijk Horton, met 
een kans op mijn droomvis ‘Shoulders’! 
Kort gezegd heb ik er enkele keren gevist 
en het was gelijk raak. Eerste sessie 4 vis-
sen en daarna enkele lange weekends met 
een keer 3 vissen en een lang weekend met 
1 vis. Hier zaten enkele zeer gewilde exem-
plaren tussen die er zelden uitkwamen 
(waaronder enkele befaamde oude schubs 
en een perfecte rijen). Ik ving zelfs een vis 
die niemand kende! En waarvan ik de eer 
had deze een naam te geven. Iedereen was 
stomverbaasd over mijn vangsten, want 
een paar vissen was een geheel seizoen 
vissen in die tijd. Er waren er zelfs die 1 of 
meerdere seizoenen blankten! Ik was zo 
in de ban van Horton en uiteraard ‘Shoul-
ders’ dat ik overwoog een gehele uitrusting 
daar achter te laten en er lange weekenden 
heen-en-weer ging met het vliegtuig (ik 

woon 10 minuten van Rotterdam Airport af) 
en met bijv. Easyjet vlieg je voor een schijn-
tje naar Heathrow. 1 van m’n vrienden zou 
me dan kunnen oppikken en binnen een 
paar uur zou ik achter m’n stokken zitten. Ik 
had berekend dat ik zo’n 10 lange weeken-
den kon vissen plus 2 keer een weeksessie 
in een jaar. Dat is dan toch zo’n 40 nachten 
op een seizoen. Echter ik ontmoette in die 
periode mijn huidige vrouw en daardoor 
kwam het er uiteraard niet van. In de jaren 
erna vielen 1 voor 1 de oude bekende vis-
sen weg, pure ouderdom, en verloor het 
water z’n magie. Ik probeer ieder jaar wel 
een keer langs te gaan, echter vissen doe ik 
er niet meer.

Geweldig verhaal Dennis. 
Had ik dat allemaal gewe-
ten (van die Gold Card, ik 
had misschien overwogen 
om ook bij Dynamite te 
tekenen...)
Heb je nog toekomst-
plannen of wensen op 
visgebied?

Eigenlijk niet speci� ek, ik zie het vissen als 
een uitlaatklep in mijn drukke leven en pro-
beer te genieten van de keren dat ik kan vis-
sen. Uiteraard probeer ik er alles uit te halen 
als ik daadwerkelijk aan het vissen ben, 
maar je kunt slechts vangen wat er voor je 
neus zwemt. Als ik 1 wens zou mogen uit-
spreken, is dat ik dolgraag Lockey’s Common 
(bovengenoemde ‘Shoulders’ is er helaas 
niet meer) eens zou willen vangen. Voor mij 
is dit de ultieme karper, qua bouw, looks 
en uiteraard omwille van een ongelofelijk 
gewicht. Misschien moet jij je geheim maar 
eens in� uisteren (Alijn heeft deze vis al 4 
keer hahaha). Verder wil ik gewoon lekker 
blijven vissen wanneer ik kan en genieten 
van deze momenten. Want daar draait het 
tenslotte allemaal om, genieten van je vis-
serij. Hoe deze visserij er ook uitziet. De een 
kan genieten van vissen op een snoeihard 
kanaal zoals het VK, de ander vist een paar 
keer per jaar op een BTW en de ander vist 
op een klein cultuurwatertje op vissen niet 
groter dan zeg 5 kg. Prima toch, leven en la-
ten leven zeg ik!                      

Productbespreking met Lockey‘Shoulders’, de vis waarmee het UK-virus begon

Net voor het ter perse gaan kregen we nog het bericht binnen dat Dennis zijn PB weer wat 
scherper wist te stellen met ‘The Perfect Common’ van Rainbow op 33 kg


