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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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Kikkers gelden als een delicatesse. Niet alleen in de betere 
Franse restaurants; óók bij de snoek staan deze amfibieën op 
het menu. Westin komt daarom met een levensechte kikker-
imitatie: Freddy the Frog. Daar kikkeren je vangsten van op!
DOOR: DE REDACTIE

FREDDY 
THE FROG

>>8,1

Eerder dit jaar haalde het Deen-
se roofvismerk Westin op de 

ICAST in Orlando (USA) met Freddy 
the Frog de eerste prijs van ‘beste 
nieuwe product’ binnen in de ca-
tegorie ‘hardbaits’. Dat is niet ver-
rassend: deze kikker heeft namelijk 
een prachtige zwemactie. Misschien 
is ‘voorslag-actie’ een betere be-
woording. Freddy is namelijk een 
topwater oftewel kunstaas dat door 
het wateroppervlak zwemt. Een an-
dere benaming is wakebait, waarbij 
‘wake’ verwijst naar ‘wakker ma-
ken’ oftewel herrie schoppen. En dat 
is precies wat een hongerige snoek 
kan triggeren om toe te slaan.

POLDERWATER
Het snoeken aan de oppervlakte 
levert spectaculaire aanbeten op. 
Maar deze kikker is zeker ook prak-
tisch, bijvoorbeeld in ondiep polder-
water. Met de relatief zachte win-
ters van de laatste jaren sterven de 
waterplanten hier vaak maar ten 
dele af. Het voordeel van Freddy is 
dat je dan niet elke worp groene 
drab van je haken hoeft te halen. 
Over haken gesproken: de enkele 

‘rughaak’ zit vast gefixeerd 
achterin de body, tussen de 
wapperende poten. 

VIER KLEUREN
Onderop zit een vlijmscher-
pe 1/0 dreg, die je via de splitring 
desgewenst ook iets naar achteren 
kunt verplaatsen. Of simpelweg de-
monteren, bijvoorbeeld als je in de 
zomer of herfst over wier en ande-
re waterplanten wilt vissen. Fred-
dy the Frog is in vier kleuren ver-
krijgbaar: American Bullfrog, Brown 
Frog, Green Transparent Frog en 
Green Hot Frog (laatstgenoemde zie 
je op de foto hierboven). Met 18,5 cm 
lengte en 46 gram zet je deze top-
water met een beetje spinhengel al 
prima weg. Laat daarna maar lekker 
zwemmen, die kikkerbilletjes!

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de vijf Freddy the Frog 
exemplaren die we verloten. Stuur vóór 14 januari een 
e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘Westin winactie’, plus je naam en adresgegevens.

Gezien voor €24,99 bij 
Rien de Wolf Hengelsport 

in Amsterdam: 
www.riendewolf.nl


