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VUURDOOP COLOFONSportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven 
Telefoon 030-6058400 
Website: www.sportvisserijnederland.nl 
E-mail: info@sportvisserijnederland.nl

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.

Exploitatie onder  
verantwoordelijkheid van
Publishing House & Facilities B.V. 
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem 
Telefoon 0314-340150 – Fax 0314-346675 
Website: www.hengelsporthuis.com 
E-mail: info@publishinghouse.nl

Uitgeefdirectie Waldo te Kloeze / Joop 
Bongers
Hoofd Communicatie Onno Terlouw
Hoofdredacteur Joran Bal
Redacteuren Robert de Wilt en Bard Borger
Basisontwerp en vormgeving Curve Mags 
And More®

Projectmanagement & 
advertentie-exploitatie
Publishing House & Facilities B.V. 
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem 
Telefoon 0314-340150 – Fax 0314-346675
E-mail: w.tekloeze@publishinghouse.nl
Website: www.hengelsporthuis.com

Copyright
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever mag niets uit 
deze uitgave worden overgenomen, 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van fotokopie, 
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 BUFF is een sjaal, muts, stofmasker, haarband, hoofdband, 
piratenmuts, polsband, oorwarmer en hoofddoek in één. Geen 
gekke score voor een ogenschijnlijk simpel stukje textiel. 
DOOR: JORAN BAL

BUFF HOOFD
BESCHERMER

Op visdagen behoort de BUFF 
tot mijn standaarduitrus-
ting. Aangezien ik ‘geze-

gend’ ben met een niet al te weel-
derige haardos, is het zeker in de 
zomermaanden goed oppassen dat 
mijn hoofd niet verbrandt. Petjes 
helpen wel iets, maar deze hoofdbe-
schermer biedt rondom protectie te-
gen brandende zonnestralen en UV 
– met een beetje creatief vouw- en 
plooiwerk ook voor nek, hals, mond, 
neus en oren. Dit multifunctionele 
kokervormige stukje textiel is niet 
alleen in de zomer een uitkomst, 
maar beschermt in de rest van het 
jaar ook tegen wind, regen, sneeuw, 
kou, stof en insecten.

DRAAGCOMFORT
De BUFF is gemaakt van een lichtge-
wicht, elastisch en ademend 100% 
polyester microvezel. Deze zachte 
stof is behandeld met een antibac-
terieel materiaal, zodat bacteriën 
zich niet in de stof kunnen ophopen 
en het textiel niet gaat stinken. Een 
wasbeurt is ook geen probleem om-
dat de stof in de machine zijn kleur 
noch bedrukking zal verliezen. Na-
den of zomen ontbreken, zodat het 
draagcomfort dik in orde is. Dat kan 
in een handomdraai op dertien ver-

schillende manieren, waarbij het 
sjaaltje altijd terugkeert naar zijn 
originele vorm – hoe je het product 
ook oprekt.

SPECIALISMEN
Naast de BUFF Original kent de col-
lectie van het Spaanse outdoor-
merk verschillende andere typen 
met hun specifieke eigenschappen: 
Polar, Windstopper, Lightweight, 
Reflective, Coolmax, Insect Shield, 
Coolnet UV +. Je kunt behalve uit 
een specialisme ook kiezen uit tal 
van fleurige modellen, dus er is voor 
ieder wat wils. Je steekt de doek ge-
makkelijk weg in de zak van je jas 
of broek, zodat je nooit zonder 
hoeft te zitten als je de ele-
menten gaat trotseren. Doe 
je dat met de BUFF, dan kun 
je langer en met meer ple-
zier blijven vissen. 

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de vijf Mossy Oak 
Coolnet UV+ BUFFS. Stuur vóór 6 juli een e-mail naar het-
visblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘BUFF winactie’, 
plus je naam en adresgegevens.

Gezien voor € 18,95 bij 
ZOO & ZO hengelsport: 

www.hengelsport-enzo.nl. 
Meer info: 

www.technautic.com
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