
>> WIJ TESTEN HET VOOR JE UIT

COLOFON
Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven 
Telefoon 030-6058400 
Website: www.sportvisserijnederland.nl 
E-mail: info@sportvisserijnederland.nl

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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toestemming van de uitgever mag niets uit 
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microfilm of op welke andere wijze ook. 
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Daar waar Fly-Dressing zich – de naam zegt het al – vooral 
richt op vliegvissers, denkt deze Zweedse firma wel degelijk 
ook aan de kunstaasvisser. Met de Dobb Daddy hebben ze een 
weldoordachte streamer voor de spinhengel ontworpen.
DOOR: DE REDACTIE

DOBB DADDY: 

 SPINSTREAMER

>>8,0

A ls er één land is waar de 
snoek in de hengelsport 
nóg centraler staat dan in 

Nederland, is het Zweden wel. Dit 
blijkt onder meer uit de innovatieve 
snoekproducten die uit dit Scandi-
navische land komen. Een mooi 
voorbeeld is de door de Zweedse 
snoekvisser Niklas Holmér ontwor-
pen Dobb Daddy Spin Fly: een strea-
mer die je – dankzij het  gewicht van 
28 gram – perfect met de spinhen-
gel (molen én reel) kunt werpen. 

PLASTIC GEWICHT
De basis van de Dobb Daddy is een 
stalen onderlijn met aan de boven- 
en onderkant een subtiele plastic 
coating. Onderaan deze leader 
hangt een grote, vlijmscherpe, enke-
le haak. Direct daarboven zit een 
rubberen kraal, gevolgd door de 
‘Dobb’: een kogelvormige dop van 
hard plastic die de streamer van 
 extra gewicht voorziet. Daarboven 
komen achtereenvolgens de strea-
mer – een mooi afgewerkt geheel 
van synthetische glitter-fibers en 
oogjes – een ijzeren cone en tot slot 
nog een zachte, rubberen kraal om 
alles te fixeren.

GEEN LOOD
De hele constructie zit dus over de 
leader geschoven, waarbij het extra 
mooi is meegenomen dat er geen 
lood aan te pas komt. De bovenste 
kraal heeft wat speling, zodat de 
plastic Dobb en streamer tijdens de 
dril (lees: kopschudden van snoek) 
naar boven kunnen schuiven. Dit 
verkleint de kans op losschieters en 
maakt het onthaken gemakkelijker. 
Met de Dobb Daddy heb je als spin-
visser dus een alleraardigst ‘geheim 
wapen’ in je tacklebox. Zeker in fe-
bruari – doorgaans de koudste 
maand – wil het immers nog 
weleens de truc zijn om een 
traag geviste streamer voor 
Esox lucius langs te trekken. 
Tip: check ook het YouTube-
filmpje over de Dobb Daddy.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf Dobb Daddy’s  
die Fauna Hengelsport ter beschikking stelt.  
Meedoen? Stuur dan vóór 15 februari een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Dobb Daddy’ 
plus je naam en adres. De winnaars maken we bekend  
via Facebook.com/sportvisserijnl

De Dobb Daddy  
van Fly-Dressing is 

te koop voor € 15,99  
bij Fauna Hengelsport:  
hengelsportfauna.nl. 

Meer info: 
flydressing.se


