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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.

Druk en verzending
Cohen & Partners B.V.
Website: www.cohenenpartners.nl

Uitgeefdirectie Joop Bongers en Onno 
Terlouw
Hoofdredacteur Joran Bal
Redacteuren Robert de Wilt en Bard Borger
Basisontwerp en vormgeving Curve Mags 
And More®

Advertentie-exploitatie
Publishing House & Facilities B.V. 
Website: www.publishinghouse.nl
A. Boom: a.boom@publishinghouse.nl
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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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De Rockbottom fishingstones zijn een goed, betaalbaar en 
multifunctioneel alternatief voor lood. Deze ‘steengewichten’ 
zijn handgemaakt en ‘made in Holland’.
DOOR: DE REDACTIE

STEENGOED 
LOODALTERNATIEF

>>8,5

De Rocktbottom fishingsto-
nes zijn zo ontworpen dat 
je ze als wartelgewicht kunt 

inzetten, maar desgewenst ook met 
een ‘verlengde’ leader of rig kunt in-
zetten. Bij de laatstgenoemde toe-
passing wordt het volle gewicht van 
de steen bij een aasopname nog be-
ter en sneller overgebracht op de 
haakpunt, wat zorgt voor een betere 
inhaking. De steen komt bovendien 
gemakkelijk los uit het onderste 
bevestigingspunt wanneer de kar-
per gaat kopschudden. Daardoor is 
de ‘contragewicht-werking’ van de 
steen direct een stuk minder groot 
en de kans dat de haak hierdoor los-
schiet minimaal.   

‘VISVEILIGE’ CLIP
Het spreekt voor zich dat je óók deze 
loodvrije steengewichten vist aan 
een visveilig systeem. Gebruik dus 
altijd een ‘safety clip’, zodat de kar-
per de steen bij eventuele lijnbreuk 
snel kwijtraakt. Op alle stenen zit 
een vast gemonteerde wartel – deze 
‘clip’ je in de safety clip of recht-
streeks op je leader. Daarnaast be-
vat elk model een ingang c.q. busje 
waarin je een ‘one-eye swivel’ maat 
8 kunt schuiven, voor de verlengde 
toepassing (zie foto). 

60 TOT 300 GRAM
De Rockbottom fishingstones zijn 
verkrijgbaar in gewichten van 60 
tot 300 gram en in uiteenlopende 
vormen en kleuren. De steenge-
wichten hebben allemaal wel één 
ding gemeen: ze kosten ongeacht 
het gewicht slechts € 1,40 per stuk 
en zijn daarmee een zeer goed be-
taalbaar alternatief voor lood. Daar-
naast levert het bedrijf ook zoge-
naamde ‘topsteentjes’ – toploodjes, 
maar dan dus loodvrij – waarmee 
je je hoofdlijn kunt afzinken. Die 
zijn met € 3,00 voor drie stuks even-
eens zeer schappelijk geprijsd. 
Karpervissers die meedoen 
aan het ‘pilotproject’ Green 
Deal Sportvisserij Loodvrij 
in Geertruidenberg zijn 
trouwens ook bijzonder 
te spreken over de Rock-
bottom fishingstones.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op een van de vijf pakketjes met 
Rockbottom fishingstones. Stuur vóór 9 december een 
e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘loodvrij winactie’, plus je naam en adresgegevens.

Prijs: € 1,40 per stuk. Gezien 
bij Fauna Hengelsport: www.

hengelsportfauna.nl. Meer 
info: www.rockbottom-

fishingstones.com. 

CHECK WWW.SPORTVISSERIJLOODVRIJ.NL VOOR HET TOTALE AANBOD AAN LOOD ALTERNATIEVEN!


