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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 ruim 
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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Karpervissers die vanuit de bivvy of brolly vissen, zullen het 
herkennen: voor je het weet liggen overal spullen in de weg. 
Met de magnetische Bivvy haken van NGT – het huismerk 
van Visdeal – kun je gelukkig simpel weer enige orde 
aanbrengen in je schuilmiddel.
DOOR: DE REDACTIE

MAGNETISCHE 
BIVVY HAKEN

De NGT Bivvy haken werken 
super eenvoudig. Je schroeft 
eerst de oranje haak in de 

zwarte magneet. Daarna klem je 
deze aan de binnenzijde op de door 
jou gekozen plek aan het zeil van 
je tent of paraplu. Aan de buitenzij-
de houd je het platte, magnetische 
plaatje tegen het zeil en de haak zit 
vast. Op deze manier zijn de Bivvy 
haken heel praktisch en bijzonder 
veelzijdig in te zetten. 

1 KG DRAAGKRACHT
Hoewel de Bivvy haken met 1,5 x 
3 cm vrij klein van formaat zijn, 
wordt toch een draagkracht van 
over de 1 kilo opgegeven. Dat is ge-
noeg voor zaken als je jas, de ont-
vanger van je beetmelders, je hoofd-
lamp of bijvoorbeeld een droogzak 
met boilies. Die liggen op deze ma-
nier niet meer vervelend in de weg 
op de grond of op het grondzeil. Zo 
kun je er dus ook je nek niet meer 
over breken. En misschien nog wel 
belangrijker: bij het nachtvissen 
grijp je in het pikkedonker veel min-
der snel mis naar essentiële dingen 
zodra je ineens die run krijgt. 

LEUK PRIJSJE
Met een verkoopprijs van slechts 
€ 5,95 voor een verpakking met 
twee stuks, kun je je hier absoluut 
geen buil aan vallen. Koop je twee 
pakjes, dan heb je voor minder dan 
twaalf euro zelfs vier van die han-
dige magneethaken. Zo kun je alle 
dingen die écht voor het grijpen 
moeten liggen – of beter gezegd 
hangen – heel georganiseerd onder 
je plu of in je tent ophangen. Ideaal 
voor de karpervisser, maar natuur-
lijk ook super handig voor de sport-
visser die weleens ’s nachts vist 
of overdag een schuilmiddel 
zoals een paraplu, bivvy of 
shelter gebruikt.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf pakjes NGT Bivvy 
haken die beschikbaar zijn gesteld door Visdeal. Wil je 
meedoen aan deze prijsvraag, stuur dan vóór 10 september 
een e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl 
o.v.v. ‘Visdeal winactie’ plus je naam en adres. De winnaars 
maken we bekend via Facebook.com/sportvisserijnl   

Gezien voor € 5,95  
(per 2 stuks verpakt) 

bij Visdeal: www.
visdeal.nl
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