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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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microfilm of op welke andere wijze ook. 
Advertenties vallen buiten de verantwoor-
delijkheid van de redactie en kunnen zonder 
opgaaf van reden worden geweigerd.
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De roofvisser die in de gesloten tijd zijn tacklebox op orde 
brengt voor het nieuwe seizoen, doet er goed aan eens 
naar met tungsten verzwaarde jigkoppen te kijken. Die 
vissen niet alleen heel erg prettig, maar zijn ook nog eens 
milieuvriendelijk.
DOOR: DE REDACTIE

TUNGSTEN  
JIGKOPPEN

>>8,4

Het merendeel van de jig-
koppen is nu nog ver-
zwaard met lood. Toch is 

de tungsten variant bezig aan een 
opmars. Dit wordt enerzijds inge-
geven door de Green Deal Sportvis-
serij Loodvrij, die als doel heeft om 
het loodgebruik in de sportvisse-
rij in 2021 met 30% te reduceren en 
in 2027 volledig uit te bannen. An-
derzijds biedt tungsten ten opzich-
te van lood ook enkele belangrijke 
voordelen bij het roofvissen.

HARDER EN ZWAARDER
Tungsten is harder dan lood en re-
soneert beter, waardoor je middels 
de lijn en hengeltop haarfijn voelt 
op wat voor ondergrond je vist en 
hoe de bodemstructuur eruit ziet. 
Door het directe contact, zit je min-
der snel vast. Bovendien heeft tung-
sten ook een 40% hoger soortelijk 
gewicht. In vergelijking met lood 
heb je bij hetzelfde gewicht dus een 
iets kleinere jigkop. Dit heeft als 
voordeel dat de actie van het kunst-
aas minder wordt beïnvloed door 
het werpgewicht. Bovendien sluit 
de shad hier ook beter op aan. Ze-
ker wanneer je met slanke soft plas-

tics vist, zorgt dit voor een mooi-
ere combi. Allemaal voordelen bij 
de finesse visserij met softbaits op 
baars, snoekbaars of zeebaars.

MINDER WEERSTAND
Een tungsten jigkop werpt niet al-
leen ver en secuur, maar geeft onder 
water ook minder weerstand. En 
komt die er in de vorm van een aan-
beet, dan voel je die keihard door-
komen. De zwart gepoedercoate jig-
koppen van Lureparts zijn voorzien 
van een scherpe, Japanse kwaliteits-
haak, dus de meeste aanbeten 
verzilver je. Achter de jigkop zit 
een extra omwikkelde aas-
houder van RVS die het plas-
tic kunstaas stevig vast- en 
ook nog eens intact houdt. 
De jigheads zijn verkrijgbaar 
in een mooie, brede range van 
7 tot en met 28 gram.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de tien verpakkingen 
met tungsten jigheads. Stuur vóór 10 mei een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Lureparts 
winactie’, plus je naam en adresgegevens.

Gezien vanaf € 1,95 per 
stuk bij Lureparts. Meer 
info: www.lureparts.nl


