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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.

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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Iedereen die weleens een gewond voorntje heeft zien zwemmen, 
weet dat deze dan telkens op zijn zij draait. Het Duitse LMAB 
weet die ‘kantelende’ actie heel aardig na te bootsen met haar 
‘Finesse Filet’ shads. Dit kunstaas beweegt namelijk zijdelings in 
plaats van rechtop. Daar is goed over nagedacht!
DOOR: DE REDACTIE

DUITSE  
DEGELIJKHEID

Bij het bekijken van de Finesse 
Filets springt meteen de ul-
tra dunne body in het oog. Die 

zorgt ervoor dat deze shad vanzelf 
zijwaarts draait tijdens het binnen-
vissen. Dat levert de gewenste actie 
op die een gewond c.q. stervend en 
gedesoriënteerd prooivisje moet imi-
teren. Maar er is nog iets bijzonders 
aan deze Duitse noviteit: de haak 
wordt niet zoals te doen gebruike-
lijk door de rug van de shad geprikt, 
maar aan de zijkant gemonteerd. Dit 
kan zowel met een reguliere jigkop 
als met de dropshot en Carolina Rig 
(offset haken).  

‘LECK MICH AM BARSCH’
Door de super dunne body beweegt 
de Finesse Filet al bij de minste of ge-
ringste beweging verleidelijk door 
het water. Deze Duitse shadjes kun 
je dus ook bij een minimale snelheid 
al een mooie actie geven. Ideaal voor 
allerlei finesse-roofvistechnieken en 
in de ijskoude winterperiode waarin 
traag vissen het devies is. Dat LMAB 
een afkorting is van ‘Leck Mich am 

Barsch’ (vermoedelijk geïnspireerd 
op de welbekende Duitse uitspraak 
‘Leck Mich am Arsch’) nemen we 
daarbij maar even op de koop toe. 
Duitsers maken zoals bekend im-
mers geen grappen. 

7 EN 11 CM
De Finesse Filet van LMAB is ver-
krijgbaar in zes verschillende kleur-
varianten en in twee maten: 7 en 
11 cm (respectievelijk 1 en 2 gram 
zwaar). De 7 cm-versie is per 
vier stuks verpakt, de 11 cm-
versie per drie – in een gei-
nig vormgegeven sardine-
blikje. Op die verpakking 
vind je trouwens een duide-
lijke ‘how to use’ beschrijving. 
Zeer pünktlich! 

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de vijf gratis setjes 
Finesse Filets. Stuur vóór 9 augustus een e-mail naar het-
visblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘LMAB winactie’, 
plus je naam en adresgegevens.

Gezien voor € 5,95 (per 
pakje) bij Visdeal: 

www.visdeal.nl. 
Meer productinformatie: 

www.lmab.de. 
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