De veelzijdige beetmelder van MAD
Dat MAD onder de jonge en trendygevoelige vissers in korte tijd
een grote naam heeft verworven, is al lange tijd duidelijk. Ook de
Insomania beetverklikkers van MAD voldoen aan de looks de die horen
bij de moderne karpervisser. Maar zijn die in de harde praktijk aan de
waterkant net zo goed als ze eruit zien? Geen twijfel mogelijk voor MAD
zelf. Men stelde meteen een aantal complete sets te beschikking, om drie
onafhankelijke en doorgewinterde fieldtesters namens dit magazine het
veld in te laten gaan om zo’n complete beetmelderset te beproeven.

Fieldtester Cyril Desmet trekt na een
periode van pech weer eens de hengel krom,
de MAD Insomania stond aan zijde.
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Guy Desmet, Cyril Boermans en Daan
van Dijk maakten afgelopen maanden
hun lijnen nat en legden deze verwachtingsvol ten ruste op de Insomania. De
uitgebreide reportages van hun bevindingen kunnen wij u nu presenteren.
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De beetverklikkers hebben bij Daan van Dijk een vaste plaats in de basisopstelling verdiend!

Cyril Boermans
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Op de dag dat ik het pakketje binnen-
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Betaalbaar kwaliteitsproduct

je geen enkel moment te twijfelen of de
beetmelder bezwijkt in al dat water.

Het oordeel van abonnee-fieldtester Guy Desmet

G

Goed geluid

Gedurende enkele weken heb ik de ter

ste plaats stellen dat ik aangenaam ver-

Ook het geluid laat het onder geen

beschikking gestelde Insomania’s kun-

rast ben over het functioneren van deze

enkele omstandigheid afweten en wat

nen testen in zowel België als Frankrijk.

beetverklikker in zowel koude omstan-

ik verdraaid handig vind, is dat je bij

fraaie koffertje. Het luxe uitziende setje

de zijkant, waardoor die extra functies

In die tussentijd heb ik wel zo’n beetje

digheden als in onophoudelijke stro-

een terugloper een ander geluid krijgt,

Diehard Bluesvisser Daan van Dijk klopte

ziet er zeer compleet uit met maar liefst

prima instelbaar zijn. Zowel het volume,

alle denkbare weersomstandigheden

mende regen. In de natste plensbuien

zodat je meteen weet wát voor aan-

de nodige uren tijdens deze fieldtest.

drie beetverklikkers én een draadloze

als de toonhoogte en de gevoeligheid

getrotseerd. Daarom moet ik op de eer-
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van de beetweergave uiterst makkelijk
instelbaar, hetzelfde geldt ook voor de
volume en de kracht van de verlichting.
Vanaf welke hoek je ook op de beetmelder kijkt, het licht is altijd zichtbaar. De
‘night glow’ is sowieso een mooie extra,
want je vindt als je afdwaalt meteen je
hengels terug.
Een klein minpuntje vind ik dat de verlichting soms even flikkert zonder dat er
werkelijk iets gebeurd. Een ander minpunt is dat de baterijen behoorlijk
snel leeg zijn in verhouding tot
andere beetverklikkers, maar
dat valt weg te strepen tegen de
betrouwbaarheid van dit product.
De kastjes zijn zeer licht, maar toch stevig gebouwd en daarbij ook nog eens

Guy Desmet weet de nodige grote

karpers te vangen tijdens zijn fieldtestfase.

mooi van vorm. De receiver is zeer goed
instelbaar en laat geen steekjes vallen.
Al met al vind ik de MAD Insomania een
kwaliteitsproduct, die daarbij ook nog
eens heel goed betaalbaar is voor de visser met een kleine portemonnee.

En de gelukkige is…
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Nu onze drie fielstesters hun bevin-

Dat betekent dat deze abonnee bin-

dingen in Dé Karperwereld hebben

nenkort een setje krijgt thuis bezorgd.

gerapporteerd, kunnen wij ‘zomaar’

Guy Desmet

Ook geïnteresseerd?
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Zou u ook eens samen met onze redactie

een abonnee van ons magazine blij

Zomaar, een

maken met een vierde set MAD Inso-

cadeautje van

mania’s.

MAD en

De dames van onze Lezers Service

Dé Karperwe-

trokken daartoe uit het abon-

reld ter waarde

neebestand op goed geluk de

van

naam van X X Xxxxxxx uit X X

e 499,-

Xxxxxxxxxxxxxxxx.

Leuk toch?

in de gelegenheid willen worden gesteld
om een dergelijke fieldtest uit te voeren?
Om te worden aangemerkt als ‘fieldtester’

schrijf ons dan een kort briefje (e-mail

betreffende abon-

voor Dé Karperwereld stellen we slechts

mag ook!) en laat ons daarin weten

nee vervolgens of hij/ zij het beoogde

twee voorwaarden: de fieldtester dient

waarom u denkt een gedegen oordeel te

product aan de waterkant wil uitproberen.

abonnee te zijn van Dé Karperwereld en

kunnen vormen en formuleren over hen-

Eenvoudiger kan niet!

de fieldtester dient binnen de afgesproken

gelsportmaterialen.
Schrijf een kort briefje aan:

termijn een goed beargumenteerd verslag
van zijn/haar ervaringen aan te leveren

Wij zetten dan ook uw gegevens op onze

Dé Karperwereld

voor publicatie in ons magazine.

lijst en komt er een nieuwe hengel, molen

Actie ‘Fieldtester’

of ander product in aanmerking voor

Postbus 119

Wilt u ook op de lijst komen van ‘poten-

een praktijktest, dan prikken wij op goed

7000 AC Doetinchem

tiële fieldtesters’ van Dé Karperwereld,

geluk een naam van die lijst en vragen de

of mail aan: info@publishinghouse.nl
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