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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.
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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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Als sportvisser zet je je vangst in de best mogelijke conditie 
weer terug. Een onthaakmat mag daarom eigenlijk niet in je 
uitrusting ontbreken. Met de oprol- én betaalbare ‘Roll-A-Mat’ 
van Korum heeft niemand meer een excuus om dit kleinood 
niet bij zich te hebben.
DOOR: DE REDACTIE

‘ OP HET 
MATJE’

>>8,5

De ‘gedragscode welzijn vis’ 
– zie de VISplanner app of 
pag. 303/304 van de Geza-

menlijke Lijst van Nederlandse VIS-
wateren – is glashelder: bij het ont-
haken van grote vissen (karper en 
snoek) áltijd een onthaakmat ge-
bruiken. Nou is ‘grote vissen’ na-
tuurlijk een breed begrip. Eigenlijk 
verdient élke vis die te groot is om 
vanuit de hand te onthaken zo’n be-
schermlaag tegen een harde, vieze 
of droge ondergrond – dus ook win-
de, zeelt, barbeel, brasem, snoek-
baars, roofblei, enzovoorts. Een nat-
te onthaakmat is bovendien beter 
voor de slijmlaag van de vis, die es-
sentieel is voor zijn weerstand. En 
zo’n mat kan ook handig zijn bij het 
terugzetten van je vangst.

ZEER COMPACT
De Roll-A-Mat van Korum is ge-
maakt van waterdicht PVC-materi-
aal en verkrijgbaar in twee uitvoe-
ringen: de ‘Standard’ van 90 x 45 cm 
(zie bovenstaande afbeeldingen) en 
de ‘XL’ van 100 x 54 cm. Voor beide 
geldt dat het vernuft hem in twee 
dingen zit. Ten eerste zijn beide ma-
ten super compact op te rollen. Ten 
tweede zit er een ‘Transition Clip’ 
op. Die is bedoeld voor de bijbeho-
rende tassen van Korum, maar met 

de twee D-loops hang je de mat – 
bijvoorbeeld via een karabijnhaak 
– ook zo aan elke andere rugzak of 
vistas. De Standard-uitvoering is in 
opgerolde toestand zelfs zo compact 
dat-ie makkelijk onder de flap van 
je rugzak of tas past. Voor de mobie-
le visser is dat wel zo praktisch.

BETAALBAAR
Een ‘rondje langs de velden’ leert 
ons dat er tegenwoordig onthaak-
matten zijn in werkelijk alle maten, 
soorten en prijscategorieën. Ze hoe-
ven in elk geval absoluut niet duur 
te zijn, want de Roll-A-Mat van Ko-
rum kost slechts € 24,99. Voor zo’n 
bedrag mag je eigenlijk niet bezui-
nigen op vissenwelzijn. Boven-
dien is een onthaakmat niet 
alleen essentieel voor een 
goede behandeling van de 
vis, hij kan ook prima die-
nen als ‘zetel’ voor de strui-
nende sportvisser.

>> DOE MEE EN WIN
Winactie: abonnees maken kans op één van de vijf Roll-A-
Mat onthaakmatten die Korum ter beschikking stelt. Om 
mee te doen aan deze winactie, stuur je vóór 11 mei een 
e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘Korum winactie’, plus je naam en adresgegevens.

Gezien voor € 24,99 
(gratis verzending!) bij 
Voorhuis Hengelsport: 
voorhuishengelsport.nl. 

Meer info:  
korum.co.uk


