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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.
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Website: www.cohenenpartners.nl
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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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Voor een lange levensduur van je visspullen is onderhoud 
belangrijk. Waar molens af en toe nog wel eens worden 
gesmeerd, komen hengels er doorgaans ietwat bekaaider 
vanaf. Dit terwijl een beetje hengelonderhoud met de Rod 
Brush zo gepiept is en niet veel geld kost.
DOOR: DE REDACTIE

‘HENGELBORSTEL’

>>8,3

De Rod Brush van de Duitse 
hengelsportfirma Poseidon 
Angelsport is bedoeld om 

het holle in- of oversteekdeel van 
je werphengel van binnen schoon 
te maken. Hier hoopt zich tijdens 
transport en het in elkaar zetten 
van je hengel vaak al snel vuil- en 
viezigheid op zoals modder, klei, 
zand en stof. Dit fijne gruis gaat op 
een gegeven moment schuren en 
krassen, met name bij het opnieuw 
in- of oversteken van je topdeel. Op 
den duur slijt het connectiestuk van 
je hengeldelen hierdoor af, met als 
gevolg dat het topdeel los begint te 
zitten of – tijdens de worp – zelfs 
plotseling losschiet. Je hengel is dan 
officieel ‘op’.

ELKE SESSIE
Door het zaakje met regelmaat – bij 
voorkeur vóór en ná elke vissessie – 
even kort met dit hengelborsteltje 
uit te borstelen, krijgt dat fijne gruis 
niet de kans om voor interne slij-
tage te zorgen. Want vergis je niet: 
door alleen even hard in het holle 
connectiedeel van je hengel te bla-
zen, krijg je veel van die scherpe mi-
cro-korreltjes echt niet effectief ver-
wijderd. Je blaast ze er eerder nog 
wat dieper in. De Rod Brush zorgt 
wél voor een interne reiniging. 

STEVIG BORSTELTJE
Het principe van de Rod Brush is een-
voudig. Op de kunststof kurk annex 
handgreep zit een stuk staaldraad ge-
monteerd. De bovenste helft van dit 
staaldraad is voorzien van een stevig 
borsteltje met nylon haren. De punt 
is afgewerkt met een dotje zachte 
stof. Dit laatste trekt zelfs de fijnste 
deeltjes mee naar buiten. Eventueel 
kun je de Rod Brush tijdens het trans-
port ook permanent in het holle hen-
geldeel stoppen, zodat er überhaupt 
geen vuil in kan komen. Het gele 
handvat dient dan meteen als een 
soort schokdemper. Dat er op de ver-
pakking ‘made in Germany’ staat, is 
tot slot ook altijd een goed teken voor 
wat betreft de kwaliteit.

>> DOE MEE EN WIN
Winactie: abonnees maken kans op één van 
de vijf Rod Brushes die ter beschikking zijn gesteld door 
Poseidon Angelsport. Stuur voor 12 oktober een e-mail 
naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Rod Brush 
winactie’ plus je naam en adres. De winnaars maken we 
bekend via Facebook.com/sportvisserijnl   

Gezien voor € 6,99 (per 
stuk) bij Hareco Hengel-
sport in Sliedrecht: www.

harecohengelsport.nl. 


