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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 voor sportvissers met 
de VISpas 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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Copyright
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever mag niets uit 
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opgaaf van reden worden geweigerd.
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Je leest het goed: kant-en-klare gevulde PVA-zakjes die je zo 
vanuit de verpakking aan je haak kunt hangen. ‘Gemak dient 
de mens’, moet karpermerk Pro Line hebben gedacht toen ze 
de PVA Bombs aan hun assortiment toevoegden. 
DOOR: DE REDACTIE

KANT-EN-KLARE 
PVA-ZAKJES

>>7,9

Iedereen die ze gebruikt weet 
wat een gehannes het kan zijn 
om PVA-zakjes te maken. Als je 

even niet oplet valt de helft ernaast 
of scheurt de mesh tijdens het vul-
len van het PVA-zakje. Met koude 
of – erger nog – natte handen is dit 
klusje al helemaal geen pretje. Han-
dig dus dat Pro Line je dit werk met 
de PVA Bombs uit handen neemt. 
Het scheelt bovendien vistijd en 
ruimte, omdat je geen aparte voe-
remmer en ‘vulkoker’ mee naar de 
waterkant hoeft te nemen.

KORTE OPLOSTIJD
Deze PVA sticks zijn gevuld met 
een stickmix die allerlei attractieve 
voerdeeltjes bevat. Aan de haak er-
mee, inwerpen en je hebt een com-
pact en attractief mini-voerplekje 
rondom je haakaas gecreëerd. De 
oplostijd van de PVA Bombs – uiter-
aard pas in het water – is met zo’n 
vijftien seconden lekker rap. Met 
de nog lage watertemperaturen in 
het vroege voorjaar is dit wel zo fijn. 
Je wilt immers niet hebben dat je 
PVA-zakje na een paar minuten nog 
steeds maar half weggesmolten aan 

je haak hangt, terwijl de eerste kar-
per je aas al inspecteert. 

NEGEN SMAKEN
De PVA Bombs zijn verkrijgbaar in 
negen verschillende smaakvarian-
ten, die corresponderen met de ne-
gen boiliesmaken van het Pro Line 
assortiment. Desgewenst kun je de 
PVA Bombs dus combineren met de 
bijbehorende Pro Line boilie. Er zit-
ten twintig PVA Bombs in een ver-
pakking en die kost net geen tientje. 
Dat is omgerekend zo’n 45 cent 
per zakje. Zelf knopen en met 
navulverpakkingen werken 
is waarschijnlijk iets goed-
koper. Maar de Bombs leve-
ren je daarentegen wel meer 
effectieve vistijd op. Ideaal 
voor de korte sessies en in-
stant visserij. 

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de tien verpakkingen 
Pro Line PVA Bombs. Stuur vóór 8 april een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘DAM winac-
tie’, plus je naam en adresgegevens.

Gezien voor € 9,95 
bij Sielhorst Hengelsport 
in Culemborg. Meer info:  

prolinecarp- 
products.com.


