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Vliegvissers koplopers voor 
loodvervanger
K Tekst: Guido Vinck K Fotografie: P.R.

Het is Sportvisserij Vlaanderen niet ontgaan dat de roep ‘ Lood versus loodvervanger’ binnen 

het hengelgebeuren in ons landje steeds luider klinkt. Via de nauwe samenwerking met het ANB 

kreeg Sportvisserij Vlaanderen ook de vraag, vanuit het Kabinet van de (toenmalige) Vlaamse 

Minister Omgeving, Natuur en Landbouw, om enkele testen uit te voeren op het openbare 

water. De oproep van SV naar haar verschillende hengelsportfederaties (lees verschillende 

hengelsportdisciplines) kwam ook bij de Federatie Vlaamse Vliegvissers op het pc-scherm 

terecht. De oproep om in overleg met hun specialisten na te gaan hoe ze omgaan met verzwaring 

binnen hun disciplines en dan vooral lood versus loodvervangers.

De oproep kort samengevat; “De testvissers moeten 
in staat zijn om een kort verslag te schrijven over hun 
ervaring met dit materiaal en enkele duidelijke foto’s toe 
te voegen. Via het ANB, redactie ” Vislijn”, zal er vanaf 
januari 2019 contact opgenomen worden om een inter-
view af te nemen m.b.t. hun ervaring zodat er een artikel 
gepubliceerd kan worden in Vislijn 2020 en natuurlijk 
ook in onze edities van ‘Hengelsport’’. Deze kans grepen 
we maar wat graag aan!

Rules of engagement
Als veteraan van vele vliegvisoorlogen heb ik de laatste 
decennia lood als verzwaring in vliegbindpatterns dras-
tisch zien verminderen en heden ten dage is lood, op wat 
uitzonderingen na, bijna helemaal verdwenen binnen de 
vliegvisserij. Vliegvissers zijn koplopers voor loodvervan-
gers binnen de hengelsport. De discipline hoeft ook niet 
vaak gebruik te maken van verzwaring op kunstvliegen in 
vergelijk met andere disciplines. Met zinkende vliegenlij-
nen, fluorocarbon nylon en zware haken kan er immers 
meters diep gevist worden zonder dat er één milligram 
verzwaring aan een kunstvlieg moet worden toegevoegd. 
Lood wordt binnen de vliegvisserij nog maar heel weinig 
gebruikt, op veel wateren is het zelfs verboden. Tijdens 
internationale vliegviswedstrijden in Engeland is het zelfs 
verboden enige verzwaring op de kunstvliegen en leaders 
te gebruiken! Op Kluizen 2, het reservoir van de Fede-
ratie Vlaamse Vliegvissers, geldt er al een verbod op het 
gebruiken van lood als verzwaring op leader en vliegen 
sedert de ingebruikname en dat was in 1998. De ver-
zwaring op de vliegen/nimfen/streamers is t.o.v. andere 

Beekforel aan goudkop (messing) nimf, 
meteen na de foto teruggezet.

DOSSIER LOODVERVANGERS



50 HENGELSPORT oktober/november/december 2019

DOSSIER LOODVERVANGERS

disciplines heel miniem, het gaat indien nodig om enkele 
fracties van een gram of hooguit 1 tot 4 grammen als er 
op sterk stromend moet worden gevist en in Vlaanderen 
is dat ver te zoeken. Meestal verzwaren we met messing 
kralen (in vliegvisjargon goud of zilverkoppen genoemd 
– lees volgens de kleur) en de laatste jaren vooral met 
tungsten kralen. Twee materialen die niet of nauwelijks 
vervuilen, waarbij tungsten tot 2 ½ x zwaarder is dan 
lood en messing ‘relatief ’ dicht bij het soortelijk gewicht 
van lood aanleunt. Streamers worden vooral verzwaard 
met kettingoogjes. De samenstelling daarvan lijkt mij 
aluminium of een ijzerhoudende legering. Veel lood als 
verzwaring komt er bij deze grote kunstvliegen dus ook 
niet aan te pas.

Sleutelrol voor de EFTTA
Brancheorganisatie EFTTA (European Fishing Tackle 
Trade Association - https://www.eftta.co.uk/), onder-
steund door een aantal Europese sportvisserijorganisa-
ties, roept de handel en de sportvissers op om na 2020 
geen lood maar loodvervangers te gebruiken. Sportvissers 
gebruiken nog steeds lood en daardoor zijn wij nu bij de 
geviseerde gebruikersgroepen van deze metaalsoort aan-
beland. Als georganiseerde hengelsport zet de EFTTA veel 
in op het ontwikkelen van goede loodvervangers. De Tac-
kle & Trade industrie en een aantal leden van de Euro-
pean Anglers Alliance (EAA) – de markt van vislood is 

internationaal, dus dit probleem kan alleen op dat niveau 
worden opgelost – willen vóór 2020 een breed scala aan 
loodvervangers in de markt zetten. Die moeten voor de 
consument aantrekkelijk zijn en binnen alle sportvisdis-
ciplines kunnen worden toegepast. Bij het ontwikkelen 
van loodvervangers moet de cumulatieve werking (de 
afbreekbaarheid) van het product leidend zijn. Zo zijn er 
bijvoorbeeld al behoorlijke, van steen en ijzer gemaakte, 
alternatieven op de markt.

Een ruim aanbod
Zowat iedere fabrikant van vliegbindmaterialen met 
naam en faam die zichzelf respecteert heeft lood zoveel 
mogelijk gebannen uit haar assortiment. Eén van de 
wereldleiders op dit gebied, Fulling Mill, heeft in zijn 
assortiment van meer dan 2.000 verschillende patterns 
niet één kunstvlieg waarin lood is verwerkt! Zonder de 
publicitaire toer op te gaan mag ik stellen dat de abso-
lute koploper op fabricatiegebied van verzwaringen ‘tout 
court’ voor kunstvliegen het Franse ‘Bidoz Products’ is 
(https://bidoz.com/shop/en/). Zij leveren aan veel top-
merken en zijn steeds op zoek naar alternatieven om 
lood zo min mogelijk of helemaal niet meer te moeten 
gebruiken.

Loodvervangers zijn dus vooral met messing en tungsten 
samengesteld en dit in de meest uiteenlopende model-
len en vormen; twin eyes, messing kralen in vele kleuren, 
tear drops, tungsten beads, bidoz bodies, Off beads, neck 
rings, cones, fish heads, body nymphs en zo kunnen we 
nog een tijdje doorgaan, maar lood is ver te zoeken. Heel 
af en toe wordt looddraad nog summier gebruikt bij het 
maken van verzwaarde nimfen, maar dit is meer uitzon-
dering dan regel, koperdraad is een goed alternatief, maar 
nu er zelfs tungstenpasta en zware UV-lijmsoorten als 
verzwaring voor iele nimfen kan gebruikt worden mag ik 
stellen dat loodverontreiniging door vliegvissers te ver-
waarlozen is. De testfase zijn vliegvissers al lang voorbij, 
zij zijn al jaren bezig met loodvervangers zo eigen aan de 
discipline die het dichtst aanleunt bij de natuur, mag ik 
een klein beetje chauvinistisch zijn met diep respect voor 
alle andere hengelsportdisciplines.

Tungsten ‘Off bead-kralen’ zijn nu hét mate-
riaal om verzwaarde nimfen te maken.

Bidoz tungsten ‘twin eyes’ voor 
het verzwaren van streamers.

Tungsten head en tear drop ver-
zwaring op weerhaakloze haak.

Vlagzalm viel voor een met tungsten verzwaarde nimf op een 
weerhaakloze haak.


