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Peepshow 
 
Ietwat onrustig schuifel ik op mijn stoel. Ik had 
al langer het idee om eens iets te schrijven 
over de elektronische beetverklikker. Ik 
twijfelde omdat ik niet zeker wist of er 
voldoende interesse zou zijn over dit 
onderwerp. Tja, het kan niet altijd over houten 
reels en splitcane gaan, ook dit type 
beetverklikker heeft ergens zijn plaatsje 
verdiend in de historie van de sportvisserij. 
Hoewel ik graag eens met de pen vis, is het 
doosje tegenwoordig ook niet meer weg te 
denken van de moderne karpervisserij. Hoe is 
het zover kunnen komen ? 
Het zal omstreeks 1977 geweest zijn dat ik in 
contact kwam met mijn eerste elektronische 
beetverklikker. Ik was toen de trotse bezitter 
van een “BJ alarm”. Dit was een elektronische 
beetverklikker die werkte met een eenvoudig 
palletje. Het alarm was een eenvoudig doosje 
dat op de voorste hengelsteun werd 
geschroefd en waarop de hengel lag 
afgesteund. De nylondraad werd na het 
ingooien van de hengel achter een palletje 
gehaakt en de lijn werd lichtjes gespannen. 
Het idee hierachter was dat de aanbijtende vis 
de nylon opspande en er dan een signaal 
klonk. Deze beetverklikker was niet zo 
geweldig, het signaal was onbetrouwbaar en 
zelfs een beetje wind of stroming bracht het 
systeem in de war. Terugzwemmers werden al 
helemaal niet geregistreerd. Verbuigen van het 
palletje of bijregelen van de gevoeligheid met 
het standaard schroefje gaf niet altijd het 
gewenste resultaat. Ik was er niet erg gelukkig 
mee… 
 

 

In 1978 kwam ik in  de hengelsportwinkel  de 
juist uitgekomen: “Optonic” tegen. Een open-
baring ! De compacte beetverklikker was een 
product van Efgeeco en een bedenksel van 
Les Bamford. Het was een behoorlijk duur 
kastje, maar zijn geld méér dan waard. De prijs 
was toen zo’n 50€ , logisch dat ik als jonge 
karpervisser er eerst eentje kocht en een heel 
tijdje later pas een tweede. Ik had de “low-
tone“ en de “high-tone“ versie. Ik was de 
koning te rijk ! Deze versies hadden een vaste 
geluidssterkte. 
 
De doosjes waren in die tijd razend populair en 
al snel kwamen er bij vele gebruikers een paar 
tekortkomingen aan het licht. De meeste 
karpervissers vonden het geluidssignaal te 
zwak en twee Engelse innovatieve hengelaars 
sprongen in het gat op de markt :Del Romang 
en Kim Donaldson. Ze transformeerden de 
standaard Optonics verder met krachtigere 
piëzo speakers en andere bedenksels. Deze 
business liep als een trein, totdat Efgeeco een 
rechtszaak begon tegen de beide heren en de 
ombouw van de kastjes moest stoppen. Beide 
heren gingen later verder met een nieuw 
concept waarbij de beetverklikker werkte op 
basis van gevoeligheid door vibratie. De naam 
van deze nieuwe samenwerking “Delkim”, naar 
de twee voornamen van de heren. Delkim is nu 
marktleider. 
 

 
 
Terug naar de “oude” Optonic. Deze werkte op 
het principe van een fotocel. Het nylon van de 
werpmolen liep over een wieltje dat 
weerstandloos kon draaien en met een 
inwendig gemonteerd schoepenradje (naar 
keuze : met 2 of 4 schoepjes te plaatsen door 
de gebruiker) werd een lichtstraaltje 



 

 .

onderbroken en een geluidssignaal gecreëerd. 
De snelheid waarmee het wieltje draait gaf ook 
ineens een sneller of trager geluidssignaal. Erg 
praktisch. Hoe je het ook draait of keert : 
karpervissen is geduldig wachten en een 
beetverklikker is een echte hulp om je alert te 
houden. Hoe vaak kijk je net niet even rond of 
ben je in je vistas aan het rommelen als daar , 
uit het niets, die verassende aanbeet volgt ?  
 
De Optonics werden uiteindelijk, van Efgeeco 
uit, ook geleverd in aangepaste versies : 
instelbare geluidssterkte, instelbare toon-
hoogte, versterkte versies voor de 
liefhebbers… dat gilde erop los…Ik heb ook 
een “magnetonic”  versie, deze werkt op het 
principe van magnetische onderbreking ipv 
een fotogevoelige cel, verder weet ik helaas 
niets van deze latere versie. 
Wat er ook op de markt verscheen waren 
allerlei handige accessoires om de 
karpervisser het leven aangenaam te maken : 
je had de “Opto-key”, dat was een handig 
sleuteltje om de standaard kunststof schroef 
waarmee je de Optonic op de steun vastzette, 
vaster te kunnen draaien. De standaard 
schroef was een beetje klein en erg onhandig  
om vast te grijpen, zeker met natte of koude 
handen, dus dit tooltje was welkom. 
Sommigen gingen verder en vervingen deze 
standaard kunststof schroef door een “Opto-
bolt”. Dit was een messing gekartelde knop + 
moer die handiger was in het gebruik bij 
veelvuldig aftuigen. Diegenen die de Optonic 
standaard lieten vaststaan op de buzzerbars 
gebruikten soms gewoon een M8 RVS bout 
met moer. Ook een goede oplossing...  
Verder hadden we nog de “Opto-fork”, dit was 
een onverslijtbaar messing vorkje dat het  snel 
beschadigende standaard kunststof 
onderdeeltje verving om de Optonic op de 
steun of buzzerbar te zetten.  
 

 
De “Opto-ears” 
 
En nog is de lijst van accessoires niet ten 
einde : we hadden de “Opto-ears”, dat waren 

opschroefbare stukjes (“oortjes”) om te 
beletten dat de hengel bij sterke wind of een 
woeste aanbeet van de steunen werd gerukt. 
Deze oortjes bestonden in verschillende 
uitvoeringen, bij sommigen uitvoeringen kon de 
beetverklikker wel niet meer in zijn standaard 
doosje, dat was wel jammer. De zwarte 
doosjes waren van hoge kwaliteit en 
beschermden zeer goed bij transport. 
 
Nog enkele bedenkingen : 
 
- De 9 Volt batterij was lastig plaatsbaar en 
had een redelijke levensduur, maar er was erg 
weinig plaats voorzien door de fabrikant. Dus 
telkens een hoop gepuzzel om het kastje toe te 
krijgen, zonder de draadjes te beschadigen. 
Deze batterij haalde je ook best eruit bij 
langdurig niet-gebruik. 
 
- Helemaal waterdicht was het concept niet, ik 
bracht bij de nieuwe en latere Optonics  een 
dun laagje vernis aan op de gesoldeerde 
kontakten van de inwendig gemonteerde 
printplaat, alvorens ik ze in de strijd wierp. Ook 
de pasranden van het kastje kreeg een likje vet 
alvorens deze toe te schroeven, zo kreeg 
insijpelend water en condens minder kans. 
Uitwendig op het kastje bracht ik regelmatig 
wat siliconenspray aan. Omslachtig, onnodig ?  
Het is maar hoe je het bekijkt.  
 
- Persoonlijk bracht ik de standaard geluids-
sterkte iets naar beneden (!) door een dun 
stukje neopreen op de inwendige speaker te 
bevestigen. Omdat ik altijd vlak achter of naast 
mijn hengels zat, was teveel geluid geen 
pluspunt. Heb nooit begrepen waarom je 
120dB nodig hebt aan het water... slapen doe 
je toch thuis ? 
 
Hebben deze  Efgeeco “Optonics” zich 
bewezen doorheen de jaren ? Absoluut ! 
 
Zijn ze verzamelwaardig ? Tja, dat moet ieder 
voor zich weten. Aan nieuwe exemplaren 
geraak je waarschijnlijk nergens meer, dus 
voor de liefhebbers : uitkijken voor een mooi 
tweedehands exemplaar. Deze worden nog 
sporadisch aangeboden voor redelijke prijsjes. 
Onderdelen zal je er niet meer voor vinden, 
doch de betrouwbaarheid is hoog en met de 
tips hierboven kan je wat problemen inschatten 
/ vermijden.  
 
Ik zou zeggen : laat de zoektocht en de 
peepshow beginnen… 
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