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INKLAPBAAR
SCHAARTJE

Met de nieuwe Folding Action Pliers uit de ‘Freestyle’ roofvislijn
van Spro heb je waarschijnlijk het allerhandigste visschaartje
annex -tangetje ooit in handen. Hij is namelijk inklapbaar zodat
hij vrijwel overal in past en tegelijkertijd nergens doorheen kan
prikken.
DOOR: DE REDACTIE

F

olding Action Pliers is een hele
mond vol. De naam dekt dan
ook de lading: een super klein
én praktisch tangetje c.q. schaartje
dat multi-inzetbaar is. Zo is hij uitgerust met een knipgedeelte waarmee je moeiteloos en netjes je gevlochten lijn, nylon en fluorocarbon
doorknipt. De punt van de tang is
zo gevormd dat je er tevens gemakkelijk splitringen mee opent – handig bij het snel verwisselen van een
haak of dreg aan je kunstaas.

INKLAPBAAR
Maar het grootste vernuft komt
nog: het schaartje is ‘folding’, oftewel opvouwbaar. Met een paar
simpele handelingen klap je het
schaartje in – hiervoor zijn speciale
inkepingen aangebracht – en daarna schuif je het geheel nog iets verder in elkaar. Zo houd je een schaartje over van slechts 9,2 cm lang. En
misschien nog wel belangrijker: hij
is nu hooguit half zo breed/hoog als
in uitgeklapte staat. Ingeklapt past
de Folding Action Pliers makkelijk

66

>> HÉTVISBLAD.NL

in je tacklebox. Dat is met de standaard braidschaartjes heel erg lastig
– zo niet vrijwel onmogelijk.

SAFETY FIRST
In het kader van safety first biedt
de opvouwbare Action Pliers nóg
een belangrijke bonus. Doordat de
normaliter scherpe punt van het
schaartje in ingeklapte toestand
verdwijnt, kunnen er nooit ongelukjes gebeuren als de Folding Action Pliers in je tas, borst- of
Gezien voor € 6,95
broekzak opgeborgen zit. Het
(gratis verzending!) bij
ontbreken van een scherpe
Voorhuis Hengelsport:
punt betekent immers dat
www.voorhuishengelsport.nl.
deze ook niet meer door je
Meer info:
kleding of vistas kan stewww.sprofreestyle.com
ken of scheuren. En dat voor
maar € 6,95 per stuk.

>> DOE MEE EN WIN

Abonnees maken kans op een van de vijf gratis Folding
Action Pliers. Stuur vóór 9 september een e-mail naar
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Spro Freestyle
winactie’, plus je naam en adresgegevens.

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 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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