
Mustad is vooral bekend vanwege de ruime keuze aan 
kwaliteitshaken, maar de Noorse hengelsportfabrikant 
voert een breder assortiment. Daarin zitten onder meer de 
handige Micro Braid Scissor en de Finesse Multiplier.
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De Mustad Micro Braid 
Scissor (€ 7,95) en Mustad 
Finesse Multiplier (€ 12,95) 

worden verdeeld door   
Leonard Sports.
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VUURDOOP

MUSTAD
MICRO BRAID SCISSOR EN FINESSE MULTIPLIER

In de meer dan 150 jaar dat Mustad 
reeds actief is in de hengelsport, 
hebben de Noren verder geke-

ken dan hun haken lang zijn. Met de 
opgedane kennis is een uitgebreide 
range aan hulpmiddelen ontwikkeld 
die de sportvisser helpen om meer uit 
zijn of haar tijd aan of op het water 
te halen. Dit zijn zonder uitzondering 
gebruikersvriendelijke producten die 
veel sportvissers aanspreken vanwe-
ge hun brede inzetbaarheid.

KWALITEITSKNIPPER
Een goed voorbeeld van zo’n all-
round product is de Micro Braid Scis-
sor. Zoals de naam al aangeeft is dit 
schaartje geknipt voor het knippen 
van gevlochten lijn, maar ook ny-
lon en fluorocarbon snijden de top-
kwaliteit RVS bladen probleemloos 
doormidden. De Micro Braid Scis-
sor is gemaakt van ultralicht alumi-
nium en heeft een zacht kunststof-
fen handgreep. Bovendien krijg je er 
een draagtasje plus koord bij, zodat je 
hem altijd bij de hand hebt en niet in 
het water kan laten vallen.

MULTIFUNCTIONEEL
Voor wie wat meer opties wil, is er de 
Finesse Multiplier. Deze multifunctio-
nele tang knipt niet alleen probleem-
loos gevlochten en mono lijnen, maar 
je kunt er ook snel en gemakkelijk 
splitringen mee bevestigen én vissen 
onthaken. In de twee ergonomisch 
vormgegeven handvatten zitten twee 
messen ingebouwd. Een met een glad 
blad, de ander heeft een zaagblad. 
Het RVS materiaal is daarbij roestbe-
stendig, zodat je er in zowel zoet als 
zout water mee uit de voeten kunt. 
Kortom: de Finesse Multiplier is een 
must have in de tackle box!

WELKOMSTGESCHENK
Nieuwe abonnees van Hét VISblad 
kunnen bij het afsluiten van een 
eenjarig abonnement kiezen voor 
de Mustad Micro Braid Scissor als 
welkomstgeschenk. Sluit je een 
tweejarig abonnement af, dan kun 
je kiezen voor de Mustad Finesse 
Multiplier als cadeau.
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Missie
Sportvisserij Nederland is koninklijk erkend 
en behartigt landelijk de belangen van de 
sportvisserij. Dit doet zij samen met de 
zeven aangesloten hengelsportfederaties, 
achthonderd hengelsportverenigingen, de 
Snoekstudiegroep Nederland-België, de 
Vereniging van Nederlandse Vliegvissers en 
De Karper Sportvisserij Nederland. De bijna 
600.000 aangesloten sportvissers krijgen 
automatisch de VISpas, waarmee zij in heel 
veel wateren in Nederland mogen vissen.

Abonnement Hét VISblad
Een abonnement kost slechts € 12,95 per 
jaar (12 nummers) en sluit je af via www.
hetvisblad.nl. Sportvisserij Nederland 
(incassant ID NL46222404779550000) 
incasseert de doorlopende machtigingen 
rond de 27ste van de maand. Bij betaling 
d.m.v. acceptgiro c.q. overschrijving worden  
€ 2,50 administratiekosten in rekening 
gebracht. Een abonnement loopt 
automatisch door en is na de eerste termijn 
maandelijks opzegbaar (abonnementen@
sportvisserijnederland.nl). Het welkomstge-
schenk geldt alleen voor nieuwe abonnees 
die de voorbije twaalf maanden nog geen 
abonnement op Hét VISblad hadden.

Adreswijziging en bezorging
Heb je Hét VISblad niet ontvangen of ben je 
verhuisd? Mail naar abonnementen@sport-
visserijnederland.nl of bel 030-6058400.
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