
>> 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 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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Bovenstaande slogan is het motto van ECO D&M SINKERS. 
Dit Slowaakse bedrijf is een nieuwkomer op de markt van 
loodvervangers en richt zich met haar productrange op de 
milieubewuste sportvisser.
DOOR: DE REDACTIE

THINK GREEN, 
FISH GREEN

Het verspelen van vijf stuk-
ken lood op rij tijdens een 
karpersessie aan een Slo-

waakse rivier in 2015, was voor Ma-
rek Židek aanleiding om op zoek te 
gaan naar een milieuvriendelijk al-
ternatief voor dit zware en giftige 
metaal. Samen met zijn vismaat Jo-
zef Krojer ontwikkelde hij in de ja-
ren daarna de ECO Sinker. Na een 
serie uitgebreide praktijktesten is 
dit milieuvriendelijke werpgewicht 
van verzwaard beton sinds kort ook 
verkrijgbaar in de Benelux.

BREED EN BETAALBAAR
De ECO Sinker productrange om-
vat diverse vormen en gewichten. 
De Paste serie omvat werpgewich-
ten van 60-100 gr (€ 1,59 - € 1,79 per 
stuk), de Peer serie oogt wat ‘lomper’ 
en is iets zwaarder (80-120 gr, € 1,59 
- € 1,79 per stuk), terwijl de Grippa 
modellen het gewichtige sluitstuk 
vormen (100-400 gr, € 1,69 - € 3,69 
per stuk). Alle sinkers zijn overigens 
iets lichter dan vermeld aangezien 
ze water, booster, dip of een andere 
vloeistof absorberen. Op wat voor 
type water en met welk werpge-
wicht je ook vist, er zit voor iedere 
sportvisser wel wat van zijn of haar 
gading tussen. Zeker omdat de ECO 
Sinkers betaalbaar zijn. 

VERZWAARD BETON
De werpgewichten zijn gemaakt van 
milieuvriendelijke materialen. De 
basis is een 7-componenten gewa-
pend betonmengsel waaraan ijzer is 
toegevoegd om de zaak te verzwa-
ren. Klein nadeel hiervan is dat er 
mogelijk kleine roestplekjes zicht-
baar worden na gebruik, voordeel 
is dat ze magnetisch zijn en bij ver-
lies met een magneet kunnen wor-
den opgevist. Verzwaard beton heeft 
als bijkomend voordeel dat het een 
hoog gewichtsvolume per cm³ heeft. 
Het formaat van de ECO Sinker is 
dus compact, wat een gestroom-
lijnde rig oplevert. Dankzij het uit-
gekiende zwaartepunt is dit werp-
gewicht mooi in balans en zakt het 
gelijkmatig naar beneden, zodat de 
boel minder snel in de war raakt. 
De universele wartel zorgt er ten-
slotte voor dat het gewicht aan 
elke ‘clip’ kan worden bevestigd.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf setjes 
weggeefexemplaren die ECO Sinkers ter beschikking stelt. 
WIL JE MEEDOEN?  Stuur dan vóór 6 augustus een e-mail 
naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘ECO 
Sinker’ + je naam en adres. De winnaars maken we bekend 
via Facebook.com/sportvisserijnl.

Gezien vanaf € 1,60 per 
stuk bij Wout van Leeuwen: 

www.woutvanleeuwen.nl 
Meer info: 

www.ecosinkers.nl
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