
■Op het Vinkentouw nr. 114 november 2008-

29

Nieuwe mistnetstokken?

Gijs van Tol

Bij een kleine test met de stokken op het VT viel het volgende op:

om de dikke stokken in de grond te krijgen is een grondboor

met een diameter van 5 cm nodig. De punt aan het onderste

deel helpt weinig (behalve misschien in natte veengrond...).

- de punt is iets dikker dan de stok; daarom vraagt het weer uit

de (Betuwse klei-)grond halen van de stokken nogal wat kracht.

- de uitgeschoven stokdelen moeten goed wordenvastgezet; zo

niet dan hoor je "tok- tok - tok" en dan is de lengte weer terug

bij 96 cm...

- de lussen van het net glijden wel erg gemakkelijk langs de gladde

stokken naar beneden. Dit probleem hebben we ondervangen

door de bovenste lussen vast te zetten met een slag om de

stok. Alternatieven, zoals de lussen verlengen met een stuk

elastiek (dat glijdt minder) hebben we nog niet uitgetest.

De Poolse firma Ecotone (ja, die maakt ook onze mistnetten) levert

sinds kort kant en klare telescopische mistnet stokken. In plaats van

het mistnet steeds langs de stokken naar beneden te halen kan je nu

gewoonéén of twee stokdelen in elkaar schuiven om de vogels op een

goede “werkhoogte” te krijgen.

De stokken bestaan uit vier delen van elk ca 96cm lang; de totale lengte

is 3,46 m (25 cm langer dan de bekende VT stokken). De stokken zijn

duidelijk dikker dan de VT stokken; de diameter van het onderste deel

is 4,4 cm, het bovenste deel is 3,2 cm dik. Door de forse diameter en

de dikke buiswand zijn de stokken stevig en strak, en buigen (volgens

de aanprijzingen van de leverancier) ook niet door bij lange en/of

welgevulde netten. Eén stok van 4 delen weegt bijna 1 kg. De matzwarte

kleur zorgt ervoor dat de stokken niet opvallen. De prijs van 2 stokken

(ca 50 euro, maar daar komen nog verzendkosten bij) is ongeveer

gelijk aan die van een set van 4 aluminium VT stokken.
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de stokken zijn inderdaad stevig, en als ze goed in de (vaste)

grond staan dan moetzelfs een 15 m net zonder schoren mooi

strak gespannenkunnen worden.

Voorlopig oordeel over de stokken, na slechts een uurtje 'spelen' in de

tuin: Het is even wennen, maar het lijkt een goede aanvulling op de

bestaande tweedelige stokken. Het VT heeft bij Ecotone 10 stuks

besteld, die zijn op de komende Ringersdag te zien en te koop, dus

liefhebbers kunnen binnenkort zelf oordelen.

De vierdelige telescoop stokken zijn duidelijk dikker dan de

traditionele VT stokken.
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Gijs van Tol

Bennekom

Een 3-meter netje op telescoop stokken in de tuin van het VT.


