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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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Website: www.cohenenpartners.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 ‘winterharde’ sportvisser bestaat niet, want ’s winters zonder 
enige bedekking gaan vissen is simpelweg geen optie. Je kunt 
je echter wel goed tegen de kou wapenen. Bijvoorbeeld met de 
Titanium Neopreen sokken van Icebehr.
DOOR: DE REDACTIE

NEOPREEN SOKKEN
>>8,3

Koude voeten zijn een reac-
tie van ons lichaam op de 
omgeving. Als het koud is, 

moet het lichaam hard werken om 
de vitale organen warm te houden. 
De doorbloeding van je huid wordt 
trager en inefficiënter doordat 
bloedvaten zich vernauwen, waar-
door onder meer je voeten afkoelen 
en kouder aanvoelen. Koude voe-
ten zijn geen pretje. Ze kunnen stijf 
worden en zelfs pijn gaan doen, wat 
weer van invloed is op je visplezier.

ISOLATIE
De Duitse hengelsportgroothandel 
Behr heeft hiervoor een oplossing 
bedacht met de Titanium Neopreen 
sokken van (jawel) Icebehr. Neo-
preen is een elastisch synthetisch 
rubber materiaal dat goede isolatie-
eigenschappen heeft, zodat het de 
warmte van ons lichaam vasthoudt 
– niet voor niets worden wetsuits 
voor de duik- en surfsport van dit 
materiaal gemaakt. De drie milli-
meter dikke sokken (90% neopreen, 
10% polyester) zijn aan de binnen-
kant voorzien van een fleece, wat 
voor extra warmte-isolatie zorgt.

WARME VOETEN
Je voelt je wellicht een beetje een 
duiker als je de donkergroene sok 
aantrekt, maar alles voor warme 

voeten. De neopreen sokken slui-
ten mooi om je voet, zodat ze pri-
ma in stevige boots of laarzen pas-
sen. Behr claimt dat de sokken ook 
geschikt zijn voor schoenen, maar 
neem die dan wel een maatje groter 
– dit voelt namelijk als een hele dik-
ke extra sok. Die is wind- en water-
dicht en bovenal lekker warm. Ook 
na een dag struinen in de kou zijn 
de voetjes nog op temperatuur.

TWEE MODELLEN
De Titanium Neopreen sokken zijn 
verkrijgbaar in twee modellen. Het 
standaard model past in boots of 
stevige wandel-/bergschoenen, ter-
wijl de extra lange uitvoering (die 
tot net onder de knie reikt) juist 
handig is om in laarzen te dragen – 
tip: zorg dat je schoenen of laarzen 
op kamertemperatuur zijn voor-
dat je ze aantrekt. De sokken 
worden geleverd in drie ver-
schillende maten: M (39-41); 
L (42-44) en XL (45-47). 

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf paar Icebehr 
Neopreen Sokken die M&M Hengelsport ter beschikking 
heeft gesteld. Stuur vóór 9 maart een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Icebehr 
winactie’, plus je naam, adresgegevens en schoenmaat.

Prijs: € 14,99. 
Gezien bij Hertog 

Hengelsport: 
www.hertog-

hengelsport.nl


