Thinkfish Bold Reel
Het gebeurt niet vaak dat er een product voor de
rubriek Search & Sight van De Nederlandse Vliegvisser binnenkomt dat interessant kan zijn voor een
nadere bestudering. Een korte subjectieve test van
de auteur om iets nieuws te proberen, zonder dat dit
tot een gebruikelijk testartikel leidt. De Thinkfish
Bold reel, waar ik aandacht aan besteedt, is iets
dergelijks. Een persbericht dat samengaat met het
aanbod om deze reel uit te proberen. Samengevat:
ik heb de Bold reel kort kunnen testen.
De Thinkfish Bold is van backing en een #6 WF lijn van
Spro voorzien. Ik heb dit laten realiseren door Peter van
Exclusive Fisching in Bussum. Deze reel is getest op
een eigen #6 vliegenhengel van Shakespeare en wel de
Expedition Fly. Het is een
vliegenhengel die ik al een
aantal jaren gebruik en
goed onder de knie heb.
Het is bovendien een hengel die ik geregeld gebruik
om bepaalde zaken uit te
proberen.
Tekst: Dirk Scheper

De reel

De Spaanse fabrikant
heeft zich aanzienlijk
ingespannen met de Bold:
een groot, modern ogend
arbor design. De grote spoelkern ziet er niet alleen aardig
uit, maar zorgt er ook voor dat de vliegenlijn minder snel
kinkt of gaat kringelen. De versie die hier wordt besproken is gemaakt van glimmend aluminium, maar kan in
het zwart worden geleverd. Wat opvalt is de aanwezige

hendel. Deze hendel, overigens geen nieuwe vinding,
maar een doorontwikkeling van een noviteit van enkele
decennia geleden, is bedoeld om de lijn snel op te spoelen. Ik kom hier later nog op terug. Interessant is ook de
verpakking die er uit ziet als de reel zelf: een 21ste eeuw
ontwerp dat menig ontwerper doet verbleken. Kortom
een fraai product in een
mooie verpakking.
De reel is volgens de
fabrikant geschikt voor
#3 tot en met #7 en
wordt in slechts één maat
geleverd. Uiteraard geschikt voor dito hengels.
Waarom ik heb gekozen
voor de #6 is omdat naar
mijn mening de reel te
zwaar wordt voor een #3
of #4 hengel, terwijl ik
hem op de #5 ook niet
echt lekker vind zitten.
De reden dat er voor de #6 lijn en hengel is gekozen, is
daarmee opgehelderd. Het blijkt in de praktijk ook de
beste lijn te zijn. Op de #7 heb ik hem niet gehad, maar ik
vermoed dat hij het daar ook goed op doet. Dat de lagere
aftma maten het minder doen dat de hogere verbaast mij,
omdat de voet van de reel via een
goed uitgedokterd systeem zo is te
verstellen, dat de balans ook voor
lichtere en zwaardere hengels is aan
te passen. Toch subjectief?

Het eerste dat opvalt

Aan de waterkant is het eerste dat
opvalt als er lijn wordt genomen om
te werpen is dat er met zeer korte
tussenpozen een klik is te horen. Het
gaat hier meer om een ratelend geluid van het opwindmechanisme, de
eerder genoemde hendel is daar debet aan. Waar ik gewend ben aan een
zoemend geluid als ik de lijn door de
slip trek om de lijn op lengte te brengen, viel deze ratelende klik op. Niet

zich dan werkelijk gedraagt. Binnen de mogelijkheden
van deze test op allerlei soorten witvis ziet het er goed
uit.

Positief

storend want na enige worpen is het niet meer merkbaar
of hoorbaar. Als vliegvisser, ik vis op deze wijze al meer
dan veertig jaar, moest ik enkele minuten wennen aan de
faciliteit die de hendel biedt, namelijk het snel of sneller
opwinden van de lijn. Het blijkt een handig hulpmiddel
te zijn als ik tussen het vissen door snel wat lijn binnen
wil halen of na een aanbeet snel wil
opwinden om maximaal gebruik te
kunnen maken van de slip. Een slip
die overigens goed werkt maar tegen
valt als hij zwaarder wordt aangedraaid.
Wat mij na enkele uren opvalt is dat
ik compleet aan het systeem gewend
ben en dat ik inmiddels ook met de
hendel de lijn langzaam kan indraaien. Wat is hier het voordeel van? De
gevangen vis zit direct aan de slip
c.q. de vis wordt direct gedrild zonder dat ik eerst lijn langs de ‘ouderwetse’ weg moet opdraaien voordat
de lijn strak staat en de slip zijn werk
kan doen. Waarschijnlijk niet de bedoeling, maar werkt
in de praktijk goed. Zeker, zoals ik, continu van plaats
verander en niet steeds de lijn wil opdraaien als ik verder
trek. Ik vermoed dat deze faciliteit zijn diensten ook goed
bewijst op snel stromende rivieren, maar waar ik de test
uitvoer stroomt het water momenteel langzaam. Later in
het jaar, als het seizoen daarvoor open gaat, wil ik deze
reel ook op roofvies gaan gebruiken. Kijken hoe deze reel

De Thinkfish Bold blijkt in de praktijk, nadat je aan het
inhaalmechanisme bent gewend, goed te functioneren.
Bovendien is het een robuuste reel die een stootje kan
verdragen. De spoel zit spelingsvrij op de as, een kenmerk waaraan een goede reel is te herkennen. Daarnaast
loopt de spoel soepel en wordt de lijn netjes opgerold.
Tijdens het binnen draaien van de lijn met het inhaalmechanisme zijn er geen wrijvingsgeluiden waarneembaar.
Een aspect dat ook niet altijd vanzelfsprekend is.
Concluderend kan ik aangeven dat ik positief gestemd
ben over deze reel. Uiteraard een subjectieve beleving
en alleen gestoeld op de ervaring in de polder. Enkele
malen heb ik een mooie snoek aan mijn 14/00 leader met
pheasant tail (haak 14) gehad. Dit als bijvangst, want ik
wilde andere vissen vangen. Doch
Petrus werkt niet altijd mee en in
dit geval tot mijn geluk.
Maar gezegd moet worden, de
reel met zijn inhaalmechanisme
en hendel blijkt in deze situaties
het beste tot zijn recht te komen.
Je wilt immers zo snel mogelijk
na een aanbeet beginnen met de
dril en dus ook zo snel mogelijk
verlost te zijn van de volglijn.
Enkele malen de hendel bedienen, een kwestie van fracties van
seconden, en de lijn staat strak, de
slip kan zijn werk doen en de dril
kan beginnen.
Ter afsluiting voor hen die het weten willen. Ik heb alle
drie de snoeken vlak onder de kant tussen de opkomende
waterplanten verspeeld!
Over enkele maanden hoop ik meer ervaringen met deze
reel te kunnen vertellen.

