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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

DRIJVENDE
ZONNEBRIL

Een polariserende zonnebril is een must voor iedere
sportvisser. Om dit onmisbare kleinood ook in het geval van
een onverhoopte tewaterlating bij de hand te houden, brengt
Preston Innovations een drijvend model op de markt.
DOOR: DE REDACTIE
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n welk jaargetijde je ook gaat
vissen, een goede polariserende zonnebril mag niet in je uitrusting ontbreken. Dit type glazen
voorkomt dat je ogen vermoeid raken op dagen met felle zonneschijn.
Bovendien dempen ze de schittering en weerspiegeling van het zonlicht op het water, wat je aan het
eind van de dag een berg hoofdpijn
scheelt. Daarbij beschermen ze je
ogen tegen schadelijke UV-straling,
die ook op bewolkte dagen aanwezig is. De zonnebrillen van Preston
Innovations hebben een UV400 rating en zitten daarmee boven de Europese norm van UV-licht met een
golflengte tot 380nm.

VISSEN SPOTTEN
Minstens zo belangrijk is dat je met
een polariserende zonnebril een
stuk beter in het water kunt kijken.
Hetgeen je ziet wordt scherper, beter gedefinieerd en in natuurlijke
kleuren weergegeven. Dat is bij tal
van visserijen een belangrijk voordeel. In de warmere maanden bevindt de vis zich vaak vlak onder
het wateroppervlak of in de hogere
waterlagen. Weet je die vis te spotten, dan wordt het ook een stuk ge-
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makkelijker om ze te vangen. Behalve vis kun je zo natuurlijk nog meer
interessante zaken zien, zoals obstakels. Je kunt immers dieper in het
water kijken.

DRIJVENDE VERSIE
De range polariserende zonnebrillen van Preston Innovations telt
twee modellen. Beide zijn vervaardigd van duurzaam en onverslijtbaar plastic, maar het model met
de blauwe glazen is bovendien drijvend uitgevoerd. Dat is geen overbodige luxe. Een ongeluk zit soms
in een klein hoekje en het zou
zonde zijn als je bril in de
Gezien voor € 25,95 bij
diepte verdwijnt. Mocht ie
Voorhuis Hengelsport:
nu van je hoofd glijden, dan
www.voorhuishengelsport.nl.
pluk je hem zo weer uit het
Meer info: www.preston
water en vis je vrolijk verinnovations.com
der. Met deze snelle planga
sla je zeker geen gek figuur
aan de waterkant.

>> DOE MEE EN WIN

Abonnees maken kans op een van de vijf drijvende en
gepolariseerde zonnebrillen. Stuur vóór 7 juni een e-mail
naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Preston
Innovations winactie’, plus je naam en adresgegevens.

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 welkomstgeschenk 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@sportvisserijnederland.nl of bel 030-6058400.
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