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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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Advertenties vallen buiten de verantwoor-
delijkheid van de redactie en kunnen zonder 
opgaaf van reden worden geweigerd.
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Het concept achter de Mustad Fastach Clip is simpel: less is 
more. Met deze oersterke clips kun je razendsnel van kunstaas 
wisselen en heb je geen speldjes meer nodig.
DOOR: DE REDACTIE

MUSTAD 
FASTACH CLIP

>>8,9

A ls kunstaasvisser zie je door de 
bomen soms het bos niet meer, 

zoveel verschillende soorten speld-
jes en speldwartels zijn er te koop. 
Daarbij verschilt de kwaliteit en ge-
bruiksvriendelijkheid soms enorm. 
Af en toe is het wisselen van kunst-
aas met al dat gepriegel net hogere 
wiskunde. Daarom sprong de Mus-
tad Fastach Clip direct in het oog.

SNEL WISSELEN
Zeker als het lastig is om de vissen 
te vinden of te verleiden, wordt er 
doorgaans flink van kunstaas ge-
wisseld. Dan is het wel zo prettig 
dat dit soepel en snel gebeurt: hoe 
langer het aas in het water ligt, des 
te groter de kans dat je vis vangt. 
Met de Fastach Clip bevestig je in 
een handomdraai een ‘verse’ plug, 
shad, spinner of wat je ook maar in 
de tacklebox hebt zitten. Ook nu het 
hartje winter is en je vaak met kou-
de – dan wel verkleumde – handen 
moet werken. 

STERK MATERIAAL
De Fastach Clip is gemaakt van 
hetzelfde materiaal als de beken-
de Mustad haken. Dit betekent dat 

hij niet uitbuigt en tijdens de dril 
niet open kan schieten. Bovendien 
wordt het metaal van de clip na tal-
loze kunstaaswissels niet zwakker 
omdat er geen bewegende delen in 
zitten. Omdat het een relatief klei-
ne clip betreft, wordt de actie van 
het kunstaas niet nadelig beïnvloed 
en lopen pluggen bijvoorbeeld al-
tijd recht. Kunstaas met een groter 
bevestigingsoog of dat is voorzien 
van een dikke splitring, is minder 
geschikt voor de kleine clips omdat 
die dan ontzet kunnen raken. 
Kies dan voor een grote-
re uitvoering, want de 
clips zijn in diverse 
maten verkrijgbaar. 
Overigens kun je aan 
deze clip ook mooi 
onderlijnen bevesti-
gen (en snel wisselen).

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de tien pakjes met 
Fastach clips. Stuur vóór 7 februari een e-mail naar het-
visblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Fastach winactie’, 
plus je naam en adresgegevens.

Gezien voor € 3,99 
bij Wout van Leeuwen: 

woutvanleeuwen.nl 
12 stuks per zakje


