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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.
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Heb je Hét VISblad niet ontvangen of ben je 
verhuisd? Mail naar abonnementen@sport-
visserijnederland.nl of bel 030-6058400.
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Hoe klein de wondjes van een snoekentand of haakpunt 
meestal ook zijn, ze kunnen – zeker ’s winters – vaak lang 
blijven bloeden. Met ResQ-plast leg je razendsnel een nood-
verbandje aan zodat je direct weer verder kunt vissen.
DOOR: DE REDACTIE

RESQ-PLAST

>>8,4

P rikjes, sneetjes en ander klein 
‘sportvissersleed’ kún je na-
tuurlijk negeren, maar vaak 

is het verstandiger (en bovendien 
prettiger tijdens het vissen) om ook 
zulke wondjes met enige aandacht 
te behandelen. Bloed geeft immers 
niet alleen een zootje op je kleren, 
maar een open wond kan ook geïn-
fecteerd raken – bijvoorbeeld als die 
in contact komt met vis. Voor die-
zelfde vis is contact met een wond 
ook niet gezond. Een rolletje ResQ-
plast past in vrijwel elk vakje in je 
jas of rugzak en heb je dus altijd 
voor het grijpen. 
 
ZELFHECHTEND
Een verbandje aanbrengen met 
ResQ-plast is letterlijk in een hand-
omdraai gebeurd. Vouw allereerst 
het begin van de tape enkele keren 
om, zodat je een ‘wondkussentje’ 
maakt. Breng dit kussentje direct 
aan op de wond – bij voorkeur na-
dat je die met water en/of een des-
infecterend middel hebt schoon- en 
drooggemaakt – en wikkel de tape 
vervolgens enkele malen om je vin-
ger. Scheur de tape na drie to vier 
wikkelingen af en druk de laatste 
centimeters goed aan. Het verband-

je zal vervolgens perfect blijven 
zitten, want ResQ-plast hecht als 
sterke klittenband op zichzelf. Bo-
vendien is de tape waterbestendig 
waardoor je zonder problemen je 
handen nat kunt maken.

NORMAAL BEWEGEN
Bang voor een koude, gevoelloze 
vinger waarmee je niet meer lek-
ker kunt vissen? Daar heb je met 
ResQ-plast geen last van, omdat het 
materiaal ademend en bovendien 
superflexibel is. Je vinger blijft dus 
goed doorbloed en normaal te ge-
bruiken. Aan het eind van de vis-
dag verwijder je het verband-
je (de tape kleeft niet op de 
huid, dus dat gaat eenvou-
dig), was je het wondje nog 
één keer waarna het verde-
re herstel aan je lichaam is.

>> DOE MEE EN WIN
WINACTIE:  abonnees maken kans op één van de tien 
rolletjes ResQ-plast die we verloten. Stuur vóór 8 januari 
2021 een e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl 
o.v.v. ‘ResQ-plast’ plus je naam en adres. De winnaars maken 
we bekend via Facebook.com/sportvisserijnl

ResQ-plast is online 
verkrijgbaar bij www.

resqplast.nl en daarnaast 
onder meer in de web-

shop van Conrad 
(www.conrad.nl)


