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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.
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Heb je Hét VISblad niet ontvangen of ben je 
verhuisd? Mail naar abonnementen@sport-
visserijnederland.nl of bel 030-6058400.
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De ergernis van klosjes waar de lijn vanzelf vanaf krult zullen veel 
sportvissers ongetwijfeld herkennen. Zeker als je verschillende 
lijndiktes meeneemt naar de waterkant kan het in je tas of tackle 
box een echte warboel worden. De Tippet Spool Tender is een 
simpele maar uiterst effectieve oplossing voor dit probleem.  
DOOR: DE REDACTIE

KEURIGE KLOSJES

P lakkertjes op het beginpunt 
van de lijn. Tal van clipjes om 
de lijn in vast te klemmen. 

Plastic klemmetjes die over het 
spoeltje worden geplaatst. Elastiekjes 
die moeten voorkomen dat de lijn 
van het klosje af springt. Er zijn tal 
van oplossingen bedacht om te voor-
komen dat lijn van de klos af krult. 
Die zijn echter vaak niet ideaal. Clip-
jes pakken lijn van een bepaalde dia-
meter wel goed, maar neem je die 
een paar maten dunner, dan floept 
de lijn er steeds uit. Bij elastiekjes is 
het ook regelmatig zoeken naar waar 
het begin van de lijn zich nou precies 
bevindt.

EENVOUDIG EN GENIAAL
De oplossing komt uit de vliegviswe-
reld. In die tak van sport hebben hen-
gelaars vaak veel klosjes lijn bij zich 
zodat ze de tippet (verbinding tussen 
leader en vlieg) snel kunnen aanpas-
sen. Dat vraagt om een praktische 
oplossing voor het hiervoor geschets-
te probleem – en dat is de Tippet 
Spool Tender. Dit elastische bandje 
maakt dat de lijn niet van het klosje 
of de spoel springt. Bovendien ben 
je dankzij het verlijmde buisje waar 
je de lijn door moet halen nooit het 
begin daarvan kwijt. Je bevestigt de 

tender eenmalig, waarna je de lijn gecon-
troleerd kunt afrollen en -knippen. Deze 
procedure kun je net zo vaak herhalen 
totdat de klos leeg is, waarna je de tender 
overzet naar een ander klosje.

VOOR EEN PRIKKIE
Hoewel dit handige item afkomstig is uit 
het vliegvissen, is de Tippet Spool Ten-
der een handig hulpmiddel voor vrijwel 
alle sportvistechnieken. Bovendien is het 
heel betaalbaar, dus voor de prijs hoef je 
het zeker niet te laten. Je zult zelfs geld 
besparen aangezien je nu geen lijn meer 
verliest doordat deze beschadigd is ge-
raakt door clipjes. Ook de nestjes waar je 
alleen de schaar nog in kunt zetten – het 
stugge fluorocarbon springt bijvoorbeeld 
maar wat graag van de klos – behoren 
met dit product tot het verleden.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf verpakkingen met 
Tippet Spool Tenders. Meedoen? Mail dan vóór 31 
december naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘Tippet Spool Tender’ + je naam en adres. De winnaars 
maken we bekend via Facebook.com/sportvisserijnl

Gezien voor € 4,95 
(verpakt per 4 stuks) bij 

e10-flyfishing.nl. 
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