
96 DÉ KARPERWERELD | 103

Namens onze abonnees testte Nick Dekkers het Rebelcell Hengelsport Ultimate Pakket (met 

12V25 Angling li-ion accu en bijpassende li-ion acculader). Hieronder volgt zijn relaas. 

ijdens eerdere zoektochten 
naar een geschikte accu voor 
mijn visserij liep ik al eens 

tegen lithiumuitvoeringen aan. Het 
voordeel van zo’n accu  is dat deze 
in vergelijking met de normale 
loodaccu vederlicht is. Dat leek mij 
ideaal voor voerbeurten of bijvoor-

Rebelcell: dé test!
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T beeld korte sessies met de boot. Het 
zou me een hoop gesleep kunnen 
schelen. Al snel kwam ik er echter 
ook achter dat de prijzen van lithi-
umaccu’s behoorlijk hoog liggen 
en ik maakte dus nu ook weer niet 
veel haast om mijn loodaccu’s in te 
ruilen...
Na afgelopen winter kriebelde het 
weer om te gaan nachtvissen met 
de boot en kwam deze testaccu 
van Rebelcell dus als geroepen! De 
verbazing was al groot toen ik het 
postpakket in ontvangst nam; dat 
was namelijk veel lichter dan je nor-
maal zou verwachten als je een accu 
wordt toegestuurd. 
De accu is naast licht van gewicht 
ook klein van stuk en past daarmee 
met gemak in je vistas. De plastic 
handvatten zijn vrij simpel, maar 
sterk genoeg om de vier kilo te kun-
nen dragen. Er zit ook een lithium-
lader bij, iets waarvan ik me eerder 

niet realiseerde dat deze bij de prijs 
zit inbegrepen. Het testexemplaar is
een 12V25 Angling li-on versie en 
dat is qua effectieve vaartijd verge-
lijkbaar met een 12V50Ah loodaccu.

FRANKRIJK ALS 
TESTLAND
Een betere tijd voor deze test valt 
niet te bedenken, want het is uitge-
rekend op het moment dat ik voor 
acht dagen naar Frankrijk afreis. 
Het betreft een water waar alleen 
overdag gevist mag worden en er 
moet daarbij veel verkast worden; 
dat Rebelcell Hengelsport Ultimate 
Pakket kan ik dus goed gebruiken! 
Na een flink stuk rijden komen we 
aan bij het meer en laten de boot te 
water om de omgeving eens goed te 
verkennen. Op dergelijke momenten 
merk je nog meer hoeveel je aan 
zo’n accu hebt. Als je tien uur achter 
het stuur hebt gezeten, zit je immers 
niet te wachten op gedoe met zwaar 
gesleep. De boot is nu werkelijk 
binnen no-time geïnstalleerd en we 
kunnen zo het water op.
Na vier uur lang op ‘half-gas’ rond 
gevaren te hebben, hebben we 
een aantal mooie stekken gevon-
den en deze vervolgens ook goed 
aangevoerd. Als ook de lijnen zijn 
uitgevaren, willen we gaan genie-
ten van wat rust en al het moois 
om ons heen. Dat blijkt echter van 
korte duur, binnen een half uur 
loopt namelijk de eerste hengel af 
en drillen we met de elektromotor 
op halve kracht de eerste vis. Het 
gaat gesmeerd.... Het blijkt een spie-
gelkarper van het oude bestand én 
wat voor één! 
Als het water in de avond rustiger 
wordt, is het tijd om in te pakken 
en ons richting de boothelling te 
begeven. Het is vanaf de stek nog 
anderhalf uur varen, dus we hebben 
nog even te gaan. Met uiteindelijk 
dagelijks zo’n vijf uur continu varen 
op half-gas zijn we prima tevreden. 

EN DE  WINN AAR IS. . .
Nu de Het Rebelcell Hengelsport Ultimate Pakket (met 
12V25 Angling li-ion accu en bijpassende li-ion acculader)
door één van onze fieldtesters aan een harde praktijktest 
is onderworpen, kunnen wij als te doen gebruikelijk een 
extra accu verloten onder onze abonnees.

Onze Lezersservice toverde dit keer de naam van abon-
nee de heer J. van der Roest uit Lelystad uit de hoge 
hoed en hij krijgt de Rebelcell nu dus thuisbezorgd. 

Kijk voor dit Ultimate Pakket of één van de andere pakketten op: www.rebel-cell.com
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We hebben elke avond de mogelijk-
heid om onze accu’s op te laden en 
aangezien deze Rebelcell accu al 
binnen drie uur weer volledig opge-
laden is, kunnen we de accu perfect 
inzetten.
Een groot voordeel van het Rebelcell
Hengelsport Ultimate Pakket is dat
de accu, totdat deze volledig leeg 
is, op vol vermogen gebruikt kan 
worden. Je merkt niets aan de 
power/snelheid, terwijl bij ‘nor-
male’ loodaccu’s de kracht afneemt 
navenant de sessie duurt. Dit is iets 
waarmee je als voormalig regulier 
accu-gebruiker wel rekening mee 
dient te houden. Het 'seintje' dat je 
normaalgesproken krijgt door de 
afnemende snelheid bij het gebruik 
van een normale accu, blijft door 
dit zeer constante Rebelcell product 
achterwege. 

EINDCONCLUSIE
We hebben de accu dagelijks naar 
volle tevredenheid gebruikt en de 
week heel fijn uitgevist. Uiteindelijk 
hebben we een aantal mooie vissen 
weten te vangen en is de missie wat 
mij betreft zeer geslaagd! 
Rebelcell garandeert dat hun accu’s 
minimaal vijf keer zo lang mee gaan 
als loodaccu’s. Zo verdien je het 
ogenschijnlijke hoge(re) aanschaf-
bedrag op langere termijn dubbel 

en dwars weer terug. De combina-
tie van het gebruikersgemak, het 
lichte gewicht, de continue gelijke 
power en de duurzaamheid maken 
bij elkaar dat ik zeer tevreden ben 
na deze fieldtest. Voor mijn Neder-
landse visserij blijf ik deze Rebelcell 

met veel vertrouwen inzetten en 
eerlijk gezegd is na deze positieve 
ervaring mijn nieuwsgierigheid in 
de twee zwaardere modellen van 
Rebelcell flink geprikkeld!

Nick Dekkers

Met zo’n vangst kan de sessie eigenlijk al niet meer stuk!

TEST  IN  PROGRESS. . .
Onze lezers/fieldtesters Sjoerd Majoor en Jelle Dries zijn al volle bak aan het vissen 
met respectievelijk de SMX Alarm WTS draadloze beetmelderset van Prologic en de 
LFT Optimus Carp Runner 6000FD. Hoewel de eerste geluiden erg positief zijn, duurt 
deze duurzame test nog wel even voort! Het volledige verslag wordt in elk geval in  
Dé Karperwereld 104 gepubliceerd.
Ook Fieldtester worden?
Ben je abonnee van Dé Karperwereld, dan kun je je aanmelden als potentiële fieldtester en wie weet valt het lot dan op jou 
als we weer materiaal te testen hebben. Mail naar info@publishinghouse.nl en geef in dat mailtje aan dat je wil worden 
aangemerkt als potentiële fieldtester voor Dé Karperwereld.


