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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, 
750 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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Soms schuilt het vernuft in kleine dingen. Zoals bij de  
Freestyle Lure Loops van SPRO. Deze spiraalveertjes 
met een oogje verlengen de levensduur van je softbaits 
aanmerkelijk én vergroten je vangkansen. 
DOOR: DE REDACTIE

LURE LOOPS

Het vissen met weedless be-
vestigde softbaits – waarbij 
de speciale offset worm hook 

vrijwel geheel in de soft plastic ver-
borgen zit – is de laatste jaren sterk 
in opkomst. Dat is niet zo vreemd, 
want je kunt het kunstaas met deze 
presentatie heel subtiel aanbieden – 
ook in wateren met flink wat plan-
tengroei. Het nadeel van deze monta-
ge is evenwel dat de soft plastic vaak 
snel uitscheurt bij een aanbeet. Zodra 
de vis zich op de softbait stort, komt 
hier zoveel spanning op te staan dat 
deze doorgaans scheurt op het punt 
bij de kop waar de haak doorheen is 
geprikt en geregen.

LANGERE LEVENSDUUR
Dit euvel heeft SPRO ondervangen 
met de Freestyle Lure Loops. Dit spi-
raalveertje is speciaal ontwikkeld 
voor de Gamakatsu 330 Worm ha-
ken. Het principe is even simpel als 
ingenieus: je draait de Lure Loop in 
de ‘neus’ van een softbait naar keuze, 
waarna je hem aan de haak lust en 
de punt hiervan zoals gebruikelijk be-
vestigt. Krijg je nu een aanbeet, dan 
schuift het ringetje van de Lure Loop 

over de haak naar beneden. Zo scheurt 
de soft plastic niet uit en verleng je de 
levensduur van je kunstaas.

MEER GEMAK EN PRECISIE
Bijkomend voordeel van je softbaits op 
deze manier bevestigen is dat het rig-
gen hiervan een stuk gemakkelijker is. 
Je hoeft nu immers niet meer eerst te 
passen en meten waar de haak de soft 
plastic precies in en uit moet. Bovendien 
blijft het kunstaas met slechts één di-
rect contactpunt beter op de haak zitten. 
Ook de hook-up ratio is hoger: de inha-
king gaat soepeler dankzij de schuiven-
de ring. Hoewel de Lure Loop per-
fect past op de Gamakatsu 330 
Worm haak, kan dit RVS ringe-
tje met een  diameter van 3 mm 
ook op veel andere typen offset 
haken worden bevestigd.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf 
setjes Lure Loops. Meedoen? Stuur dan vóór 1 november 
een e-mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl  
o.v.v. ‘Lure Loops’ + je naam en adres. De winnaars worden 
bekendgemaakt via Facebook.com/sportvisserijnl

Adviesprijs € 2,59 
per verpakking (met daarin 

10 Lure Loops), gezien bij 
Fauna Hengelsport: 

hengelsportfauna.nl. Meer 
info: sprofreestyle.com
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