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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 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.
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verhuisd? Mail naar abonnementen@sport-
visserijnederland.nl of bel 030-6058400.
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Liefhebbers van de drijvende broodkorst zullen het herkennen: 
op het moment suprême gooi je pardoes de korst van je haak. 
Met de Bread Bombs van de Engelse karperfirma Nash heb je 
daar geen last meer van. 
DOOR: DE REDACTIE

NASH BREAD BOMB

De drijvende broodkorst is 
een aloude en beproefde 
techniek – al in Het Grote 

Karperboek van Rini Groothuis werd 
er een heel hoofdstuk aan gewijd. 
Logisch: oppervlaktevissen is span-
nend, effectief en lekker ongecom-
pliceerd. Eigenlijk maar één nadeel: 
bij de traditionele aasbevestiging – 
de karperhaak dóór de korst – kun je 
er meestal maar één keer mee in-
werpen. Brood is immers nogal 
broos: eenmaal nat wordt zo’n korst 
al snel slap en papperig. 

ELASTISCHE HULS
Met de Bread Bomb vis je de brood-
korst niet óp, maar náást de haak. 
Zo blijven je haakbocht en haak-
punt mooi vrij. Het is in feite een 
transparante, kant-en-klare line-
aligner – die camoufleert deels je 
haak en verbetert de indraaiing 
hiervan. Het vernuft zit hem in de 
aangehechte, elastische huls, waar 
je prachtig een broodkorst in kunt 
klemmen – zie het als een ‘baitband 
XL’. Hierin blijft de korst goed vast-
geklemd zitten en valt hij onderge-
dompeld ook niet zo snel uit elkaar 
(en dus niet van de haak). Zo verlies 
je geen tijd met telkens opnieuw 

beazen: je kunt met één broodkorst 
meerdere keren en ook vérder in-
werpen dan wanneer deze recht-
streeks op de haak wordt gevist.

STANDAARD EN SMALL
Ook situaties waarbij een azende 
karper de zompige korst letterlijk 
van je haak afzuigt en jij een gat in 
de lucht slaat – dit gebeurt nog wel-
eens bij korsten die al een tijdje in 
het water drijven – behoren tot het 
verleden. De Nash Bread Bombs zit-
ten per drie verpakt en zijn verkrijg-
baar in de uitvoeringen ‘standaard’ 
en ‘small’. Voor de gemiddelde, ste-
vige broodkorst adviseren wij eerst-
genoemde, gecombineerd met een 
haak maat 6. De small-versie is ove-
rigens ook een aanrader voor het 
korstvissen op winde.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees van Hét VISblad maken kans 
op één van de vijf setjes Nash Bread Bombs (1 pakje Large 
en 1 pakje Small). MEEDOEN? Stuur vóór 15 juni een e-mail 
naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Nash’ plus 
je naam en adres. De winnaars maken we bekend via 
Facebook.com/sportvisserijnl

Gezien voor € 5,95  
(verpakt per 3 stuks) bij  

www.eurotackle.nl.  
Meer info: www.

nashtackle.co.uk/nl.
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