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Twee cracks, één loodvrije missie...
Enige tijd geleden stuurden wij twee fanatieke en ervaren roofvissers op pad. Weinig woorden 

noch tijd waren nodig om beide heren aan de waterkant te krijgen voor een heuse fieldtest met 

loodvervangers in hun domein. De opzet was uitdagend en hoogst interessant! Niet veel later 

gingen Bruno Heremans en Ivo Crabbe met een gezonde dosis goesting en vertrouwen enkele 

nieuwtjes testen waarbij het de nodige baarzen en snoekbaarzen knap lastig werd gemaakt. 

K Tekst en fotografie: Ivo Crabbe en Bruno Heremans

pen die velen in de ‘roofvisscene’ al 
langer opgepikt hebben en weten te 
waarderen. Meer en meer roofvissers 
schakelen dan ook over naar werpge-
wichten in tungsten en is dit materi-
aal helemaal niet meer weg te denken 
in de ultra light visserij. 

Het grote nadeel…
De aankoopprijs is gemakkelijk het 
tienvoud dan van de loden variant. 
Meteen dé reden waarom er slechts 
een heel beperkt aantal roofvissers 
vist met tungsten.
Zelfs deze ervaren gebruikers schake-
len net daarom vaak terug over naar 
lood bij obstakelrijke structuren. Het 
permanent parkeren van een mon-

tage met tungsten is in dat opzicht 
toch wat zuur. De keuze voor lood is 
dan ook snel gemaakt, ondanks dat 
het zo slecht is voor het milieu. 
Slechts enkelingen zijn gek genoeg, 
noem het liever kapitaalkrachtiger, 
om te vissen met tungsten gewichtjes 
zwaarder dan 5 gram. De doelgroep 
blijft hierdoor eerder beperkt en de 
hoge aankoop prijs staat dan ook 
een snelle troonsopvolging van het 
geliefde lood in de weg. 
 
De Cheburaska rig en Texas 
rig bieden uitkomst
Beide montages kan men ‘snag free’ 
oftewel ‘weedless’ aanbieden. Met 
andere woorden, hiermee kan men 

wel vissen op obstakelrijke structuren 
en bovendien ook snel van montage 
wisselen. De kans om deze montages 
te verliezen ligt dus flink wat lager. 
Helaas worden deze technieken 
nog niet zo vaak toegepast dan het 
gebruik van de klassieke jigheads of 
het dropshotten. Al zijn ze samen 
met het gebruik van de Carolina rig 
aan een heuse opmars bezig! 

Messing?
Steeds vaker aangeboden in spe-
ciaalzaken en op het internet zijn 
gewichtjes gemaakt uit messing (een 
koper-tin mengeling/legering). Veel 
roofvissers kennen dit nog niet, en 
bij de meeste fabrikanten zit het 

Voorn gevangen op dropshot rig met tungsten gewichtje. Baarsje gevangen met staaf vormig tungsten gewichtje.

Jighead links uit tungsten, rechts lood. Cheburashka rig 
kopje links tungsten, rechts lood.Ivo verdiepte zich 

voor ons in de lood 
vervangende materialen 
die voorhanden zijn en 
bezorgde ons enkele 
interessante weetjes en 
tips.

Tungsten rules
De meest voorkomende loodver-
vanger in de Belgische hengelsport-
zaken, geschikt voor roofvissen is 
wolfraam of beter bekend onder de 
Engelse naam tungsten. Klinkt toch 
beter ook of niet? Het beschikt over 
enkele specifieke eigenschappen die 
het uitermate geschikt maken om 
ons vertrouwde lood te vervangen. 
Naast een smeltpunt van wel 3422 
°C heeft het ook een enorme dicht-
heid (19.000 kg/m3). Een extreem 
hard metaal met een dichtheid, bijna 
dubbel zo groot als dat van lood 
(11.340 kg/m3). 
De reden waarom roofvissers dit 
materiaal graag gebruiken kan je 

verklaren door enkele specifieke 
eigenschappen ervan aldus Ivo. Ten 
eerste geven deze gewichten een heel 
duidelijk bodemgevoel. Je kan als het 
ware haarfijn de bodem lezen daar 
waar lood een meer doffe indruk laat 
ontstaan wanneer het contact maakt 
met de bodem. Omdat ik het zo vaak 
gebruik kan ik bijvoorbeeld het ver-
schil voelen tussen een groepje ste-
nen op de bodem of een mosselbank. 
In combinatie met gevlochten lijnen 
krijg je dus strak en onmiskenbaar 
informatie door over de bodemstruc-
tuur. Handig want met die kennis op 
zak kan je nu net voordeel halen, lees 
vangen! Tevens zorgt dit materiaal 
voor een betere ‘inhalering’ van het 

kunstaas wanneer een roofvis dit 
aanvalt. Het gebruik van tungsten 
zorgt namelijk voor een betere pre-
sentatie van je softbait. Net omwille 
van die unieke hoge dichtheid zijn 
de toepassingen ervan in jigkopjes, 
dropshotgewichten, pilkertjes en vele 
andere gewichten, minder vatbaar 
voor stroming en wind. Verdere wor-
pen worden mogelijk en het beter 
‘sturen’ van het kunstaas is één van 
de reden waarom ik vaak voor dit 
materiaal kies. Tot slot is het enorm 
hard, het zal dus niet vervormen 
wanneer dit vast komt te zitten tus-
sen stenen in tegenstelling tot lood. 
Onrechtstreeks zorgt het dus voor 
minder materiaalverlies. Eigenschap-

Baars op shad met tungsten jigkop. Baars gevangen op een pilkertje vervaardigd uit 
tungsten.
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gebruik nog in de ontwikkelingsfase. 
Het is dus nog niet goed gekend en 
het aanbod is heel minimaal.
Wel interessant is dat deze gewichtjes 
momenteel verkocht worden aan 
een iets meer betaalbare prijs dan 
tungsten. Deze loodvervanger blijft 
echter wel nog steeds 3x duurder dan 
lood, maar is budgettair een meer 
aanvaardbaar alternatief. 
Indien een verbod op het gebruik 
van lood zich in de nabije toekomst 
zou opdringen kan hiervoor een 
mooie toekomst weggelegd zijn.

Eerste indruk
Er komen alvast geen negatieve 
invloeden op het aantal aanbeten 
naar voor. Naast lood is deze legering 
niet veel groter in volume bij een 
gelijk gewicht, is het materiaal ster-

ker en mooier afgewerkt. De eerste 
ondervindingen tijdens het vissen 
zijn heel positief te noemen. Een 
mooie gewaarwording van de bodem 
is mogelijk. Ik geloof er alvast in. Al 
zorgt ook hier terug de prijs voor een 
minpunt. Opnieuw een reden dat 
loodvervangers vaker in de vistas of 
de winkelrekken blijven hangen.
 
Waarom nog lood?
Een sterke voorkeur voor lood ver-

hindert een snelle en sterk verspreide 
intrede van tungsten en messing. 
Het gebruik van lood is een echte 
gewoonte. We hebben eigenlijk nooit 
iets anders gekend en het is boven-
dien goedkoop. Zelfs op een baaldag 
met veel verlies zal je je broek niet 
scheuren. Daarnaast is lood gemak-
kelijk zelf te gieten en kan je het een-
voudig aanschaffen. Voor velen is het 
zelf gieten van visloden een hobby 
binnen een hobby. En zoals zo vaak 

Cheburashka rig, met tungsten gewichtje. Snoekbaars gevangen op deze cheburashka rig.

Baars gevangen op een cheburashka rig montage, met 
een massa van 1gram tungsten.

Baars op Texas rig montage met een kreeft imitatie en 
bullet weight van 3,5 gram vervaardigd uit tungsten.

in onze hobby is wat je zelf maakt, en 
nog eens vangt ook, des te leuker.

Aanvaardbare prijzen
Zolang er geen verbod komt op lood 
zullen veel roofvissers, en de meeste 
hengelaars in het algemeen, de over-
stap niet maken. Een signaal naar de 
hengelsportfabrikanten en vooral de 
betrokken overheden om te zorgen 
voor betaalbare alternatieven. Een 
mentaliteitsverandering in het gebruik 

Snoekbaarsje gevangen op deze montage met messing 
gewichtje.Dropshot montage met messing gewichtje.

Dropshot 
gewichtjes 
bij hetzelfde 
gewicht uit 
verschillende 
materialen.

Bruno nam het aanbod van loodvervangers onder 
de loep en verzorgde dit interessante overzicht.

Het assortiment van HTO. Het tungsten gamma van SPRO. Keuze genoeg bij Reins.
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van lood, zal je niet bekomen door 
louter de schadelijke aspecten ervan 
aan te halen. Zolang de prijsverschil-
len dermate groot blijven zullen 
loodalternatieven nooit de eerste 
keuze vormen. Stof tot nadenken 
dus… 

Een gevarieerd aanbod
Het assortiment van deze loodver-
vangers bleek na een bezoek aan 
mijn lokale hengelsportzaak, gro-
ter dan verwacht. Een goed begin 
dus. Dropshotgewichtjes van 1,8 g 
tot 10 g, kogelgewichtjes licht en 
zwaar, zelfs jigkopjes en jig balls. Er 
is tungsten (wolfraam), messing, en 
roestvrij staal. Een grote verscheiden-
heid in vormen, maten, gewichten 
en gebruikte grondstoffen is beschik-
baar.

Een greep uit het ruime 
assortiment:
K De tungsten slip sinkers van 

Reins, al enkele jaren beschikbaar 
in zowat heel Vlaanderen. Alleen 
de prijs valt tegen: meerdere euro’s 
per stuk…

K SPRO is ook op de loodvrije boot 
gesprongen en heeft een breed 
gamma, de gewichtjes zien er erg 
compact uit en zijn gecamou-
fleerd. 

Gevolgd door het HTO gewichtje uit 
inox en ten slotte het staafgewicht 
van Westin uit messing. De laatste 2 
hebben duidelijk meer volume, dus 
waarschijnlijk ook meer weerstand. 
Wat hier ook opvalt: alle niet-giftige 
gewichtjes hebben een perfect oogje, 
ook de wartel zit perfect. Er is geen 
enkel scherp randje waar je lijn ach-
ter kan blijven hangen. Bij de ‘old-
skool-loodjes’ is dit zeker niet altijd 
het geval. Gewoon het feit dat de 
kwaliteit en de consistentie gegaran-
deerd zijn, is eigenlijk al veel waard. 
Elke keer zeker zijn dat je je draad 
niet gaat doorsnijden met een slecht 
geknepen oog, blinkende gewichtjes 
die blijven blinken nadat ze dagen 
hebben rondgerammeld in een 
doosje,... minder in de war hangen 
kortom heel wat pro’s zorgt voor een 
aangename visserij. Helemaal top! 
Even de ironie buiten beschou-
wing gelaten; de milieuvriendelijke 
gewichten zitten doorgaans met 
minder stuks in een grotere verpak-
king, dan hun equivalent in lood. 
Het uitzicht van de verpakking is wel 
degelijk belangrijk weet ook de win-
kelier met zekerheid te zeggen. Cor-
recte en volledige informatie op de 
verpakking zijn een must. Wel moet 
opgemerkt worden dat alle verpak-
kingen hersluitbaar zijn. 

Bonus vissen!
Misschien is het omdat je dieper en 
sneller kan vissen, misschien is het 
omdat een compact gewicht meer 
geruisloos door het water klieft? Mis-
schien is het hard tikkend geluid tegen 
de stenen meer aanlokkelijk,... We 
kunnen niet concreet zeggen waarom, 
maar elke keer we de testen uitvoer-
den was het duidelijk: de tungsten 
montages vingen meer en/of grotere 
vis. We hebben getest; alleen, midden 
in een school baars, en met meerdere 
gelijkaardige en gelijkwaardige vis-
sers naast elkaar. Keer op keer werd 
er meer en grotere vis gevangen met 
tungsten. Dit kan geen toeval zijn. 

Messing en inox gewoon 
goed
Beiden werpen iets minder ver dan 
lood, zinken bijna even snel en klieven 
netjes door het water. Daarnaast gaan 
ze iets stabieler door de lucht bij het 
inwerpen. Bij contact met het water-

oppervlak is dit ook iets minder luid-
ruchtig. De verschillen tegenover lood 
zijn klein maar ze vangen zeker vis! 
Voornamelijk het blinkende aspect 
wordt sterk gewaardeerd door baars. 
Soms zwemmen ze zelfs het gewichtje 
achterna.

Extra voordeel
Zoals verwacht klemden alle drop-
shotgewichtjes heel netjes en hard op 
de lijn. 

Vijf op een rij.

K HTO is redelijk nieuw, redelijk 
betaalbaar en heel erg blinkend. Er 
werd evenwel vergeten de gewich-
ten op de verpakking te vermel-
den. Gelukkig zijn het de gekende 
maten: 3,5 g, 5,3 g, 7 g,... Er werd 
eveneens geen melding gemaakt 
van het gebruikte materiaal, op het 
eerste zicht lijkt dit inox te zijn. 

K Lucky John heeft de tungsten jig 
ball; dit zijn aparte jigkoppen met 
een speldje, waar je naar eigen 
keuze een haak kan aanhangen. 

K Een echte uitschieter… Fladen! 
Helemaal NIETS in hun assor-
timent beloofd giftige stoffen te 
bevatten, ook de softbaits niet. De 
jigkopjes ‘lijken uit één of andere 
legering te bestaan’ er is enkel aan-
gegeven dat ze ‘non toxic’ zijn. 

K Westin heeft dan weer de Dropit 
Sticks, lange smalle dropshotge-
wichtjes uit messing. 

Alle 5 op een rij…
Als we even alle dropshot gewichtjes 
van 5 gram op een rij leggen, zien we 
al snel enkele verschillen. Van links 
naar rechts zien we het tungsten 
gewichtje van SPRO (erg compact), 
Reins met een aerodynamisch en licht 
blinkend gewicht, vervolgens een old 
skool loodje (uit lood dus) Laat ons 
dit als referentie nemen voor de test. 

Verpakkingen SPRO; groot verschil in verpakking 
tussen de tungsten gewichten links en de lood
gewichten rechts.

Verpakkingen SPRO; verschil in prijs tussen tung
sten en klassiek lood. Let op! De tungsten variant 
zit per drie t.o.v. de loden variant per vijf!

Bij de bullet weights zit het gat perfect 
centraal en heeft dit geen scherpe 
randjes. Je kan ook al eens tegen een 
brugpijler aangooien zonder een 
beschadiging op te lopen. Dat is bij 
lood wel anders. Leuk detail, voor een 
e52,- kwam ik met een zak gewichtjes 
thuis, en geen milligram vergif! 

Het nadeel? 
Het prijskaartje… als we vergelijken 
met lood: bij SPRO betaal je voor 

De fieldtests bij het dropshotten bracht het volgende naar boven:
om met de deur in huis te vallen, tungsten is veruit het beste, op 
alle vlakken! 

+ Compact en aerodynamisch = grote werpafstanden mogelijk. 
+ Maakt weinig geluid bij het raken van het wateroppervlak.
+ Het zinkt pijlsnel naar de bodem.
+ Je kan snel vissen en goed op je plaats blijven in de stroming. 
+ Bodemcontact en gevoel is subliem! De hardheid zorgt voor een betere registratie. 
++ Tungsten vangt meer en grotere vis! 

“Voor e52,- kwam ik met een zak gewichtjes thuis, 
en geen milligram vergif!”
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1 loodje e0,50, voor een tungsten 
gewichtje e2,53. Dat is 5 keer zoveel. 
Je vangt er weliswaar niet 5 keer 
zoveel vis mee en je zal ook niet 5 
keer zo ver werpen. De aanschaf 
hangt dus af van hoe je tegen de 
prijs aankijkt. Tungsten is tegelijk de 
beste uit de test maar ook veruit het 
duurste. Messing en staal zitten super 
dicht tegen lood aan, qua prestaties 
en qua prijs. De spreekwoordelijke 

Baars op staal.

Baars op tungsten.

Diverse zakjes met 
gewichtjes zonder één 
milligram vergif…

gulden middenweg is ook hier van 
toepassing.

Conclusie
De voordelen spreken voor zich, een 
vrij ruim aanbod aan merken en een 
gezonde variatie in vormen en grond-
stoffen is beschikbaar. Beide field-
testers komen tot dezelfde conclusie; 
tungsten levert echt een hele rist aan 
voordelen op. Helaas is de prijs voor 

velen een groot struikelblok! Andere 
loodvervangers hebben ook zo hun 
voordelen. Een mix van deze non 
toxic sinkers in je tackle box laat je 
toe om op verschillende situaties in 
te spelen zonder hiervoor naar het 
klassieke lood te moeten teruggrij-
pen. Een warme oproep naar diverse 
fabrikanten en overheden om hier 
werk van te maken! Benieuwd wat de 
toekomst brengen zal.


