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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.

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
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Website: www.cohenenpartners.nl
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Terlouw
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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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Bij het struinend vissen zit het meeste materiaal opgeborgen in 
je tas zodat je steeds mobiel bent. Toch zijn er ook zaken – zoals 
een onthaaktang of landingsnet – die je liefst altijd voor het 
grijpen hebt, zodat je in bepaalde situaties snel kunt handelen. 
Daarvoor biedt de magneetclip van Rapala uitkomst.
DOOR: DE REDACTIE

RAPALA MAGNEETCLIP

Koordjes, kliksystemen en an-
dere oplossingen om acces-
soires mee te bevestigen 

zijn al sinds jaar en dag op de markt, 
maar deze zekering met een mag-
neet is relatief nieuw. De grote 
meerwaarde ervan is direct duide-
lijk: wat je eraan bevestigt, is met 
een simpel rukje los te koppelen en 
vervolgens vrij te gebruiken (in 
plaats van dat het nog ergens aan 
vastzit). Die volledige bewegings-
vrijheid is onder meer welkom bij 
gebruik van een landingsnetje of 
een onthaaktang. 

DRIE KILO DRAAGKRACHT
De magneetclip van Rapala wordt 
geleverd in combinatie met een 
sterke, roestvrijstalen karabijnhaak 
waar je het landingsnet, de tang of 
ander klein ‘gereedschap’ in één klik 
aan bevestigt. De magneet heeft 
een kracht van 3 kilo – voldoende 
voor losse, kleine spullen en toch 
licht genoeg om hem eenvoudig los 
te trekken. Want dát is wat je wilt 
zodra die monsterbaars vlakbij de 
kant je aas pakt en jij tot je knieën 
in het water staat. Met deze mag-
neetclip verlies je niet onnodig tijd.

DRIJVEND
Aan een magneet in plaats van een 
koordje als zekering ‘kleeft’ het na-
deel dat je materialen na gebruik 
sneller kwijtraakt – zeker wanneer 
bij een vangst alle aandacht naar de 
vis en het maken van foto’s uitgaat. 
Je legt je tang bij wijze van spreken 
éven in het gras en twee minuten la-
ter heb je geen idee meer waar het 
ding is gebleven. Tip: zorg dat het 
product felle kleuren heeft en liefst 
ook drijvend is uitgevoerd. Zo vind 
je het sneller terug en ben je niet di-
rect ‘uitgespeeld’ als het onverhoopt 
in het water mocht vallen. Dat laat-
ste is vooral bij wadend of vanuit de 
bellyboat vissen een bekend feno-
meen. De beste oplossing blijft na-
tuurlijk om het product direct na 
gebruik weer aan de magneet te 
klikken, zo raak je het nooit kwijt.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf 
weggeefexemplaren die Rapala ter beschikking stelt. 
WIL JE MEEDOEN? Stuur dan vóór 12 juli een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Magneetclip’ + 
je naam en adres. De winnaars maken we bekend via 
Facebook.com/sportvisserijnl.

Gezien voor € 19,95 bij 
Raven: www.raven.nl 

Meer info: 
www.rapala.com
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