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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@
sportvisserijnederland.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, 
micro� lm 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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O�  cieel heet-ie de Double Blade Wormchopper, maar 
de term‘wormenschaartje’ dekt de lading ook prima. Over 
dit vernuftige schaartje van witvismerk Cresta is bij de 
ontwikkeling goed nagedacht. Met dit handige item knip 
je dus in no time wormen, maden of mais fi jn.
DOOR: DE REDACTIE

KNIPBEURT 
VOOR JE AAS

Wormen in kleinere stuk-
jes ‘choppen’ om door je 
voer te mengen – het is 

waarschijnlijk niet het eerste waar 
je als recreatieve witvisser aan 
denkt. Tóch is deze handeling ge-
meengoed onder wedstrijdvissers. 
En dat heeft een reden: fijne stuk-
jes worm maken je voer – in de 
korf of als voerbal – vele malen 
aantrekkelijker voor vis dan grote-
re, intacte wormen. Het sap en de 
geur die vrijkomen na het knip-
pen, maken de stukjes worm extra 
attractief voor voorn, brasem, zeelt 
en alle andere wormenliefhebbers. 
Ook verzadig je de vis minder snel 
met kleinere voerdeeltjes.

OOK LINKSHANDIG
De Double Blade Wormchopper is 
bedacht en ontwikkeld door de in-
ternationale wedstrijdtoppers Ar-
jan Klop en Luciën de Rade. Deze 
Cresta-mannen weten als geen an-
der op welke punten de bestaande 
wormenschaartjes konden worden 
verbeterd. Zo is het ergonomische 
en symmetrische handvat van dit 
schaartje geschikt voor zowel 
rechts- als linkshandigen (heel 
praktisch als je bedenkt dat naar 
schatting 10-15% van de mensen 
linkshandig is). Dankzij het harde 
ABS-kunststof handvat ontstaat 

een stevig geheel zonder speling. Dit 
komt de levensduur enorm ten goede.

FIJNE KARTELS
Het schaartje bestaat uit vier com-
pacte (niet te lange) snij bladen, 
waarmee het knippen makkelijker en 
sneller gaat. Deze verdikte bladen 
zijn voorzien van hele fijne kartels, 
waardoor je wormen en ander aas 
heel mooi in fijne stukjes snijdt (en 
niet meteen helemaal ‘tot moes’ fijn-
prakt). Voor een optimale aas- en 
voerpresentatie geniet een lekker op-
vallend kronkelend stukje worm im-
mers de voorkeur. Dat het schaartje 
knalblauw is, maakt tot slot dat je 
hem niet zo snel verliest in het hoge 
gras langs de waterkant. Nog niet 
overtuigd? Tik dan op YouTube ‘Dou-
ble Blade Wormchopper’ in en 
check de productvideo vol extra 
tips – bijvoorbeeld om ook eens 
je maden te verknippen.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf 
Double Blade Wormchoppers die Cresta ter beschikking 
stelt.  WIL JE MEEDOEN?  Stuur dan vóór 13 september een 
e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘Cresta’ + je naam en adres. De winnaars worden bekend via 
Facebook.com/sportvisserijnl.

Gezien vanaf € 13,95 per 
stuk bij Voorhuis Hengelsport: 
www.voorhuishengelsport.nl. 

Meer info: 
www.fi shcresta.eu
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