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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
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
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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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De Jointed Jighead minnow van PaysBass is de nieuwste hit onder 
zeebaarsvissers. Na twee jaar van prakkiseren, ontwikkelen en testen door 
creatief brein Mourat Akkouh, hangt deze shad van eigen bodem in de rekken 
van hengelsportzaken langs de hele kust – en ongetwijfeld ook snel in de 
bekken van een heleboel zeebaarzen. DOOR: DE REDACTIE

JJ MINNOW

D e naam van de Jointed Jig-
head minnow (JJ minnow) 
geeft precies aan wat dit 

kunstaas zo bijzonder maakt. De 
body kan dankzij een ingenieus 
scharniermechanisme vrij bewegen 
van de jigkop. Dit garandeert een 
soepele zwembeweging van de 
softbait, die een mooie rollende ac
tie heeft. Om het geheel nog aan
trekkelijker te maken bevat de body 
een ABS plastic middenstuk waarin 
een kogeltje zit dat overdwars is ge
plaatst. Doordat de shad zo beweeg
lijk is, gaat de kogel bij de minste 
beweging al van links naar rechts – 
zelfs bij simpel binnendraaien. Dit 
ratelende geluid zal onder water 
snel door nieuwsgierige vissen 
worden opgemerkt.

FRAAI AFGEWERKT
Komen die een kijkje nemen, dan 
zien ze een gestroomlijnde en fraai 
afgewerkte softbait. Een treffend 
voorbeeld hiervan zijn de realis
tisch ogende, felrode kieuwplaten. 
Dit is niet alleen een mooi detail, 
maar deze signaalkleur zal de zee
baars extra triggeren om toe te 
slaan. Dan schuift de shad gemak
kelijk over de vrij bewegende weed
less haak (die vastzit aan een ring 
in het ABSmiddenstuk) naar bene
den en kantelt deze, zodat bijna 
elke aanbeet raak is. Bovendien 
gaat de stevige body zo ook veel 

minder snel kapot. Een veelzeggend 
detail is dat de stevige screw-in haak 
uit de koker van Akkouh komt en 
door fabrikant VMC speciaal voor 
PaysBass wordt gemaakt.

KANT- EN BOOTVISSERIJ
Bij het ontwikkelen van dit nieuwe 
kunstaas heeft de zeebaarsvisser uit 
Amsterdam alles – van de 3Dteke
ningen tot het fabriceren van het 
ABSbinnenwerk – in eigen beheer 
gehouden. Het resultaat is een fraai 
product van eigen bodem dat inmid
dels ook in het buitenland de aan
dacht heeft getrokken. De JJ minnow 
is verkrijgbaar in zes kleuren en ge
wichten van 12, 14 en 17 gram. Dit 
maakt hem perfect geschikt voor de 
kantvisserij en het inshore bootwerk. 
De set bestaat uit een complete min
now plus een reserve body. En 
hoewel de JJ minnow ontwik
keld is voor de zeebaars, zal 
deze ongetwijfeld ook bij de 
rovers van het binnenwater 
in de smaak vallen.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf 
setjes JJ Minnow combo’s die PaysBass ter beschikking 
stelt. MEEDOEN? Stuur dan vóór 2 oktober een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘JJ Minnow’  
+ je naam en adres. De winnaars worden bekendgemaakt 
via Facebook.com/sportvisserijnl

Gezien vanaf  
€ 8,49 per combo (1 complete 

JJ minnow + reserve body) 
bij Hengelsport IJmuiden: 

hengelsportijmuiden.nl
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