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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 
Vereniging Nederlandse Roofvissers, 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 
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De rubberen stoppertjes die je vanaf een lusje op de lijn schuift 
zijn ideaal voor het vissen met schuifpennetjes of als stopper voor 
je voerkorf. Hoewel talloze merken dit product in het assortiment 
hebben, springen de Super Tight Line Stops van witvismerk Guru er 
wat ons betreft uit: deze zitten extra strak op de lijn.  
DOOR: DE REDACTIE

STRAK GEREGELD

De Super Tight Line stops – de 
Engelse naam zegt het al – 
blijven super strak op je 

hoofd- of onderlijn zitten; ook op 
dunne lijnen. Dat komt dankzij de 
minuscule opening en het feit dat de 
stoppertjes op een flinterdun lusje 
van staaldraad zitten – en niet zoals 
de meeste uitvoeringen op een dik-
kere nylon lus. Dat doen deze stop-
pertjes van Guru tegelijkertijd zónder 
de lijn te beschadigen, zoals met een 
aangeknepen hageltje nog weleens 
het geval is. Daarmee zijn ze ideaal 
om je karperpennetje of dood-aas 
dobber mee te stoppen, de waggler 
mee te fixeren of feedermontage 
mee te zekeren. 

VERSCHUIVEN
Doordat de Super Tight Line Stops ex-
tra strak op je lijn zitten, doen ze in 
de praktijk nóg beter waarvoor ze be-
doeld zijn: afstoppen. Ze zullen dus 
niet gaan schuiven bij het inwerpen 
van de voerkorf, het drillen of schep-
pen van een vis of als je onverhoopt 
vastzit met je penmontage. Je stelt 
het stoppertje precies af – bijvoor-
beeld om je dobber op de gewenste 
visdiepte te houden – en kan er van 

op aan dat hij daar blijft zitten. Zelfs met 
de dunste lijnen is de kans op verschui-
ven vrijwel nul. Het om de haverklap op-
nieuw handmatig afstellen van je stop-
pertje is dus verleden tijd. 

IN DRIE MATEN
Extra tip van de redactie: door achtereen-
volgens een Super Tight Line Stop, een 
klein speldwarteltje en daarna weer een 
stoppertje op je lijn te schuiven, kun je 
heel eenvoudig je voerkorf of pennetje 
monteren en – na de vissessie – weer de-
monteren. Dat maakt het opbergen van 
je opgetuigde hengel een heel stuk mak-
kelijker. De Super Tight Line Stops zijn 
verpakt per 12 stuks en verkrijgbaar in 
drie maten: small (5 mm), medium 
(6 mm) en large (7 mm). De gro-
te versie is speciaal ontworpen 
voor de grotere feeders, bombs 
en floats.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees kunnen één van de vijf pakketjes Super Tight 
Line Stops winnen die we verloten. Stuur vóór 10 februari 
een mail naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. 
‘Guru’ + je naam en adres. Op Facebook.com/sportvisserijnl 
maken we vervolgens de winnaars bekend.

Gezien voor € 2,99 bij  
www.raven.nl 

Meer informatie: 
nl.tackleguru.com

>>8,2


