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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
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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Als sportvisser laat je de waterkant vanzelfsprekend schoon achter. Om 
ervoor te zorgen dat je als roofvisser ook ín het water niets kwijtraakt, is er de 
kunstaasredder van Jaza-M. Dit handige item spaart niet alleen het milieu, 
maar ook je portemonnee. DOOR: DE REDACTIE

KUNSTAASREDDER

D e meest interessante stek-
ken voor de roofvisser zijn 
plekken met structuur on-

der water. Hier ligt de roofvis vaak 
in een hinderlaag te wachten op 
zijn prooi. Presenteer je daar je 
kunstaas, dan loop je het risico on-
verhoopt vast komen te zitten. Dat 
is niet alleen milieutechnisch ge-
zien zonde, maar kan ook aardig in 
de papieren lopen. Bovendien ben 
je soms gehecht aan een bepaald 
soort kunstaas. Bijvoorbeeld een 
plug waar je altijd vis mee vangt, 
maar die niet meer verkrijgbaar is. 
In dat soort situaties kan de Jaza-M 
kunstaasredder uitkomst bieden.

JOJOËN VOOR DE KLIK
De gebruiksaanwijzing is simpel. Je 
voert de hoofdlijn door de uitspa-
ringen op het verzwaarde blok en 
laat dit vervolgens met behulp van 
het 15 meter lange, stevige touw ge-
controleerd naar beneden glijden 
(hoe verticaler de hoek van de lijn, 
des te gemakkelijker dit gaat). Op 
het moment dat de wartel of speld 
wordt bereikt, zal de sluiting hierop 
vastgrijpen. Dit gebeurt niet altijd 
direct, dus soms is het een kwestie 
van even jojoën om de klik tot 
stand te brengen. Is dat eenmaal 
gebeurd, dan kun je veel meer druk 
uitoefenen zonder je lijn te breken. 
Je staat er soms verbaasd van wat 
voor obstakels de Jaza-M samen 
met je kunstaas naar boven takelt.

COMPACT EN PRAKTISCH
De Jaza-M kunstaasredder is verkrijg-
baar in twee versies: medium (120 gr) 
en heavy (170 gr). De ‘lichte’ variant vol-
doet als je vanaf de kant vist, het zware 
type is ideaal op stromend water en in 
de boot. Kant of boot, diep of ondiep 
water; het loont altijd om dit handige 
gereedschap bij je te hebben. Dat kan 
zonder moeite, want je steekt hem zo 
bij je – dankzij het compacte formaat, 
maar ook omdat er geen haken aan zit-
ten die in je kleding blijven hangen.

SNEL TERUGVERDIEND
De Jaza-M is met een prijs van net geen 
€ 25,- niet spotgoedkoop. Maar dan heb 
je wel een degelijke kunstaasredder die 
niet roest. Bovendien heb je hem na en-
kele geslaagde reddingen – bij prijzig 
kunstaas nog sneller – al terugverdiend. 
In de wandelgangen hoorden we dat de 
huidige voorraad niet onuitputtelijk 
is, dus wacht bij interesse niet te 
lang met bestellen. Het goede 
nieuws is dat er inmiddels druk 
wordt gewerkt aan een nieuwe 
serie Jaza-M kunstaasredders.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf Jaza-M 
weggeefexemplaren – met dank aan sponsoring van Fish 
Inn uit Venlo. Meedoen? Mail dan vóór 8 december naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Jaza-M’ + je 
naam en adres. De winnaars worden bekendgemaakt via 
Facebook.com/sportvisserijnl

Gezien voor 
€ 24,95 per stuk bij Fish 

Inn: www.fishinn.nl
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