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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 
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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Soms wil je wel eens iets anders dan wat je normaal 
gesproken krijgt voorgeschoteld. Die voorkeur voor variatie is 
roofvissen niet vreemd. Daar speelt het Franse merk Sakura 
op in met Mister Joe, een zinkende stickbait.
DOOR: DE REDACTIE

ZINKEND 
ZIGZAGGEN

Oppervlaktepluggen die zig-
zaggend (walk the dog) hun 
weg vervolgen zijn niets 

nieuws onder de zon. Maar op som-
mige dagen doet de roofvis het sim-
pelweg niet aan het oppervlak. Dan 
lijkt de waterspiegel een welhaast 
onneembare barrière en volgen ze 
het kunstaas zonder toe te slaan. 
Met de zinkende Mister Joe kun je 
de verleidelijke zigzagbeweging on-
der water toepassen – heel effectief.

DRUKTEMAKER
Die effectiviteit wordt vergroot door 
de werpeigenschappen. Zelfs de 
kleinste Mr. Joe (8 cm/12,5 gr) werpt 
als een speer. Laat hem tot de ge-
wenste zwemdiepte afzinken en vis 
hem met korte rukjes – langzaam of 
snel – twitchend binnen. Las gerust 
ook een pauze in zodat de stickbait 
verleidelijk zakt. De breed uitslaan-
de bewegingen en ratelende kogel-
tjes maken dat hij onder water niet 
onopgemerkt voorbij gaat. Roofvis 
kan deze nerveuze druktemaker 
dan ook maar moeilijk negeren.

COMEBACK
In Frankrijk is Mr. Joe al jaren een 
vaste waarde voor veel kunstaasvis-
sers. Zelfs zozeer dat hij naar aanlei-
ding van de grote vraag weer in pro-

ductie is genomen na eerder ‘met 
pensioen’ te zijn gegaan. De nieuwe, 
‘gepimpte’ versie is in de 105 mm 
(23 gr), 120 mm (35 gr) en 150 mm 
(60 gr) uitvoeringen bovendien ook 
van een verstevigd binnenwerk 
(full wire) voorzien. Naast zeebaars, 
snoek en roofblei kun je hier dan 
ook tropische vissen (zoals rooster 
en tonijn) mee vangen.

ZOET EN ZOUT
De kleinste Mr. Joe is voor de zoete 
roofvisser het interessantst, aange-
zien je er kans op roofblei, baars en 
snoek mee maakt. Met kalm weer 
kun je ook aan zee prima uit de 
voeten met deze ‘mini’, maar voor 
zeebaarsvissers is de 10,5 cm 
versie doorgaans de eerste 
keuze. Welk formaat je ook 
kiest, gezien de prima prijs-
kwaliteitverhouding kun 
je met Mr. Joe vrijwel niet 
mistasten.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de vijf gratis Mister Joe 
stickbaits. Stuur dan vóór 10 oktober een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Sakura Mr. Joe 
winactie’, plus je naam en adresgegevens. De winnaars wor-
den bekendgemaakt op Facebook.com/SportvisserijNL

Gezien voor € 10,99 
bij Wout van Leeuwen: 

www.woutvanleeuwen.nl. 
Meer info:  

www.sakura-fishing.com
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