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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.

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 www.curve.nl

Advertentie-exploitatie
Publishing House & Facilities B.V. 
Website: www.publishinghouse.nl
A. Boom: a.boom@publishinghouse.nl
J. Huussen: j.huussen@publishinghouse.nl

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 meeste kunstaasvisser zien roestende dreggen als iets dat 
onontkoombaar is. Maar klopt dat wel? Het antwoord lijkt nee, want 
met haar Zerust capsules belooft het Amerikaanse Flambeau twee 
tot vijf jaar lang een roestvrije tacklebox.
DOOR: DE REDACTIE

ROESTVRIJE  
TACKLEBOX
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Anders dan traditionele 
‘vochtvreters’ – die water-
damp aan de lucht ont-

trekken – danken de Zerust capsu-
les hun werking aan een speciale 
damp die ze uitscheiden en een be-
schermlaag vormt over de haken 
(en ander metaal) van het kunst-
aas in je tacklebox. Die damp is zelfs 
gepatenteerd en voor mensen ge-
heel ongevaarlijk, zo blijkt uit tests 
en wetenschappelijke literatuur. In 
de wapenindustrie zijn de capsu-
les van Zerust al jarenlang gemeen-
goed en daar hebben ze hun waarde 
ruimschoots bewezen.

BAK DICHT 
Om de capsules een handje te hel-
pen, is het zaak dat je de tacklebox 
of viskoffer met kunstaas gesloten 
houdt. Zo kan de damp niet uit de 
capsule ontsnappen en optimaal 
zijn chemische ‘trucje’ doen. Let er 
dus op dat je na een visdag niet je 
tacklebox openzet zodat je kunstaas 
kan drogen – normaal gesproken 
een goede routine, maar in dit geval 
funest. In een gesloten kunstaasbox 

van normaal formaat zullen de cap-
sules gemiddeld binnen twee tot 
vier uur werken.

PLAKSTRIP
Niet alleen voor roofvissers, maar 
ook voor onder meer wit- en kar-
pervissers kunnen deze ‘anti-roest-
capsules’ uitkomst bieden. En wat te 
denken van de ‘zoute’ sportvissers 
– daar waar roestvorming helemáál 
snel een issue wordt. Dankzij de 
speciale plakstrip bevestig je 
de capsules in een hand-
omdraai in je tacklebox 
(ook hier geldt: houd deze 
zoveel mogelijk dicht). 
Daar beschermen ze ha-
ken, hakenstekers, tange-
tjes, schaartjes en ander me-
talen items tegen roest.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf capsules die Raven 
ter beschikking heeft gesteld. Stuur vóór 3 januari een e-mail 
naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Flambeau 
Zerust capsules’, plus je naam en adresgegevens.

Prijs: €9,99 per stuk.  
Gezien bij Raven:  

www.raven.nl.  
Meer info: www.flam-

beauoutdoors.com. 


