WAADSTOK

Toen ik vele jaren geleden begon met vliegvissen, dacht ik niet direct aan een waadstok.
Waarom ook ? Er was weinig reden voor, omdat ik toen hoofdzakelijk viste op stilstaand
water, dat goed bereikbaar was vanaf de waterkant.
Dat veranderde, toen ik vrijwel uitsluitend ging vissen op (snel) stromend water. De behoefte
aan een waadstok werd toen manifest.
Ik herinner mij nog, dat Kees Pootjes bij het waden een zelf gemaakte houten waadstok
gebruikte. De voordelen waren, volgens Kees, dat zijn stok altijd bleef drijven en dat een
houten waadstok geen lawaai maakt.
Vergis je niet, zei Kees, het getik van een metalen punt tegen stenen reikt ver onder water,
en de vissen horen/voelen je dan ook aankomen.
Aan de slag. Ik kocht een niet te dikke bezemsteel, bevestigde een zwarte rubberen dop aan
het uiteinde. Voorts een stevig nylon koord aangebracht, ter bevestiging aan mijn waadpak
en ready !!!
Jaren heb ik deze houten waadstok tot volle tevredenheid gebruikt, tot Cobi zei:
wil je niet eens een echte, opvouwbare waadstok kopen ? Lijkt me veel handiger !
Waarom niet ? Ik kocht een goedkope, merkloze waadstok, maar die was waardeloos.
Ik had toen eigenlijk een Simms moeten kopen, maar die was erg duur.
Kon zoveel geld niet uitgeven voor zoiets eenvoudigs als een waadstok !

De Scierra waadstok, die ik vervolgens kocht ging – tot mijn verbazing – al snel kapot.
Het handvat ging los zitten, het koord gebroken, de hoes kapot, teveel speling op de
metalen buizen, het elastiek begon te rafelen, enz.
Ik heb het zelf wel gerepareerd, maar de aardigheid was er vanaf. Ergens ben ik de stok
toen verloren en heb geen nieuwe meer gekocht.
Ik gebruik nu weer mijn oude houten waadstok. Blijft drijven, maakt geen lawaai,
gaat niet kapot, en kost een drol !!!
Ik heb er intussen wel een handvat op gemaakt.

AD HOOGENBOEZEM
O ja. Sprak een Duitse vliegvisser, die - nota bene - op mijn advies een Simms waadstok
had gekocht en daar meer dan tevreden over was. Want, laten we eerlijk zijn, een goede
opvouwbare waadstok is natuurlijk erg handig in het gebruik !!!

