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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 bijna 
700.000 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
SGNM
Website: www.sgnm.nl
Media Manager: Oscar van den Bosch
Contact: oscar@sgnm.nl / 06-115 915 22

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 ga je natuurlijk verantwoord met je vangst om. 
Een onthaakmat hoort dus bij je uitrusting. Het liefst een die 
ruim genoeg is voor grotere vis, maar wél compact kan worden 
vervoerd. Zoals de Fast Mat van het Engelse Korum. 
DOOR: DE REDACTIE

KORUM FAST MAT

E igenlijk kwam de redactie via 
een omweg op het spoor van 
de Fast Mat. Nadat de VISblad 

TV over het karpervissen in de Am-
sterdamse grachten – te zien op 
Youtube.com/sportvisserijnl – on-
line kwam, ontvingen we opvallend 
veel mailtjes en Facebookberichten. 
Telkens met de vraag van welk 
merk die handige, uitklapbare ont-
haakmat toch was en welk model 
het precies betrof. Je raadt het al: 
het ging om de Fast Mat. 

POP-UP MODEL
Eerlijk is eerlijk: ook dit keer is het 
Engelse witvis- annex karpermerk 
Korum er weer in geslaagd iets écht 
innovatiefs te ontwikkelen. De Fast 
Mat is een zogenaamd ‘pop-up’ mo-
del. Je klapt hem in een handom-
draai uit tot een prachtige, ruime 
onthaakmat mét hoge, opstaande 
rand zodat de vis niet weg kan glij-
den. De dubbel te vouwen bodem 
fungeert tegelijkertijd als draag- en 
opbergtas voor het uitklapbare en 
net zo makkelijk weer opvouwba-
re deel van de mat. Daardoor is het 
transportformaat slechts 40 x 38 

x 12 cm, maar bedraagt de omvang 
uitgeklapt 80 x 40 x 26 cm! 

GROOT GENOEG
De hoofdrolspeler in de eerderge-
noemde VISblad TV-aflevering ver-
zekerde ons: dat is groot genoeg 
voor een dikke dertigponder. Na 
twee jaar intensief gebruik is zijn 
Fast Mat bovendien nog prima wa-
terdicht. Ook bij onze praktijktest 
werden we aangenaam verrast 
door het vernuft en de kwaliteit van 
deze compacte onthaakmat. Voor 
nog geen vijf tientjes dus een abso-
lute aanrader, zowel voor de strui-
nende karpervisser als voor de wit- 
en roofvisser. Eigenlijk voor elke 
sportvisser die niet onnodig veel 
volume mee naar de waterkant 
wil sjouwen. 

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf 
weggeefexemplaren die verdeler Preston Innovations ter 
beschikking stelt. MEEDOEN? Stuur dan vóór 17 mei een 
e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘Korum’ + je naam en adres. De winnaars maken we 
bekend via Facebook.com/sportvisserijnl.

Gezien voor  
€ 49,95 bij Fish Inn: 

www.fishinn.nl  
Meer info: 

www.korum.co.uk
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