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Shimano ‘reis-karperhengel’
De Exage S.T.C. (Shimano Travel Concept) karperhengels zijn met hun korte transportlengte de 
perfecte reisgenoten. Nooit meer het probleem dat je hengels te lang zijn om mee te nemen op 

reis. Deze 6-delige karperhen-
gels zijn gebouwd van hoog-
waardig XT60 carbon en af-
gebouwd met duurzame 
Hardlite geleideogen voor 
een extra lange levensduur. 
Verkoopprijs: € 145,-
www.shimano.com

Spro pluggen
Spro komt met een serie nieuwe, strakke pluggen, die zo zijn ont-
wikkeld dat je er verder en accurater mee kunt werpen. Para-

depaardjes zijn de Ikemen Bait 95 (ideale zeebaarsplug), Gomen Shad 
60 (diepduikende plug voor o.a. snoekbaars) en de Chibi Shad 40: een 
klein, langzaam zinkend plugje voor bijvoorbeeld baars en forel.  
Totale verkoopprijs voor alle drie: €35,- 
www.spro.nl 

De technische ontwikkelingen in de hengelsport staan niet stil. 
Ieder jaar komen er weer nieuwe en innovatieve producten op 
de markt. De innovaties variëren van technische verbeteringen 

aan hengels, molens, lijnen en kunstaas tot de nieuwste snu� es voor 
toebehoren als dieptemeters, voerboten en kleding. Hieronder staan 
de tien hotste visgadgets voor 2012 op een rijtje.
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Maak kans op 100 van 
deze producten!

 Prijsvraag
In deze special staan verschillende advertenties van de VISpas. Dit 
zijn allemaal variaties op het thema ‘Ik VISpas …’ gevolgd door een 
slogan. We zijn heel benieuwd naar wat jij kunt bedenken om deze 
slagzin af te maken. Laat je creativiteit de vrije loop en maak met 
jou eigen slagzin kans op één van deze tien hotste sportvisgadgets 
op deze pagina. Van al deze producten worden één of meerdere 
exemplaren als prijs beschikbaar gesteld – in totaal maar liefst 100 
prijzen!

Ik VISpas ..........................................................................................
 ........................................................................................................
Stuur je slagzin naar:  
In een ongefrankeerde enveloppe
Sportvisserij Nederland
Antwoordnummer 3221
3720 VB Bilthoven

Of stuur een e-mail naar info@sportvisserijnederland.nl

DAM STEELPOWER 
ZEEMOLEN
Deze fl itsende D.A.M. 

Quick® Steelpower RED 
zeemolen is voorzien van 3 
kogellagers en wordt gele-
verd inclusief reservespoel. 
Verkoopprijs: €79,95
www.dam.deColumbia Bug Shield Sporty 

1/2 Zip
Het outdoor merk Co-

lumbia voert sportieve kleding 
voor de buitenmens. Bijvoorbeeld 
de Bug Shield Sporty 1/2 Zip 
(dames en heren). Deze is onder 
meer voorzien van:
• Insect Blocker: langdurige en 
effectieve bescherming tegen 
insecten.
• Omni-Shade: UPF beschermings-
factor tegen zowel UVA als UVB 
straling.
Verkoopprijs: € 69,95
www.columbia.com

Stekkie hengelset
Voor beginnende, 
jonge sportvissers 

heeft Sportvisserij Neder-
land de Stekkie 
vaste hengelset ont-
wikkeld. Deze be-
staat uit een tele-
scoophengel van 4 
meter lang plus set 
met handige en leer-
zame materialen. 
In het watervaste 
cursusboekje ‘Leer 
vissen met de vaste 
hengel’ geeft Vis 
TV presentator Ed 
Stoop tips voor nog 
meer visplezier.
Verkoopprijs: 
€ 24,90
www.joyoffi shing.nl

Ron Thompson 
Evo Concept 
Tele Expedi-

tion 240
Deze telescopische, 
carbon composite spin-
hengel is 240 cm lang en 
heeft een werpgewicht 
20-40 gram. Doordat de 
hengel inschuifbaar is 
heeft hij een transport-
lengte van slechts 52 cm. 
Perfect dus om mee op 
reis te nemen. Verkoop-
prijs: € 18,-
www.svendsen-sport.
com

NASH BOILIES
Het Engelse karpermerk 
Nash komt met nieuwe 

aanwinsten binnen haar boilie-as-
sortiment. Nieuw zijn de smaakva-
rianten ‘Monster Crab and Crayfi sh’ 

en ‘Shellfi sh’ (15 mm-boilies, verpakt 
per 750 gram) – ontwikkeld na 

veel testwerk van haar testvis-
sers. Zowel boilies als pop-ups, 
plus een ‘Micro Captive boilie 
naald’
Verkoopprijs: hele setje 
 18.50
www.nashtackle.co.uk

Berkley NanoFil
De nieuwe Berkley NanoFil lijn is geen nylon, 
maar ook geen gevlochten lijn. Deze revolutio-

naire, nieuwe vislijn heeft geen rek, is soepel, enorm 
sterk en toch erg dun. Zo kan 
er dunner  worden gevist dan 
gebruikelijk en werpt NanoFil 
verder dan welke andere lijn 
ook. De speciale knopen voor 
NanoFil staan op de verpak-
king van de spoel.
Verkoopprijs: € 22,95 voor 
110 meter
www.berkley.be

SOUL BAIT SOLUTION
Het gebruik van voerboten is de laatste jaren sterk ge-
stegen. Het gebruik ervan is eenvoudig: aanzetten, voer 

in het bakje en varen. Net op dat ene plekje daar onder die 
overhangende bomen of voor grotere afstanden die moei-
lijk zijn aan te werpen. De Soul Bait Solution biedt deze 

mogelijkheden! 
Verkoopprijs: €549.00

www.soulcarp.com
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