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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
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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 Tungsten Big Lip Bait is een mooie aanvulling op het gestaag 
groeiende loodvrije aanbod van kunstaasbedrijf Lureparts.nl. 
Dit bijzondere kunstaasje laat zien dat er qua wolfraam meer 
te halen valt dan louter jigkoppen. DOOR: DE REDACTIE

TUNGSTEN 
BIG LIP BAIT

>>8,5

De Big Lip Bait is een felge-
kleurde jigkop, voorzien van 
een vlijmscherpe 4/0 haak 

die is bekleed met een non-sticking 
flat rubber skirt – een rokje van rub-
beren sliertjes. Wat het kunstaas bij-
zonder maakt is de flexibele, kunst-
stof lip. Die zorgt voor een mooie, 
zenuwachtig kantelende actie die 
onweerstaanbaar is voor snoek en 
baars. De invloed van deze lip op 
de werpafstand is gelukkig mini-
maal, maar vanwege de weerstand 
in het water verdient een wat stevi-
gere spinhengel de voorkeur. De Big 
Lip Bait kan ‘naturel’ worden gevist, 
maar heeft dan wel vrij snel de nei-
ging om te gaan tollen.

TRAILER-SOFTBAIT
Hij wordt pas écht attractief met 
een soft plastic. Voor zo’n trailer-
softbait schuif je een twister met 
enkele of dubbele staart, pintail 
of worm-imitatie op de haak (met 
weerhaakje voor de softbait). Een 
shad met schoepstaart behoort op 
basis van onze praktijktest ook tot 
de mogelijkheden – ondanks dat dit 
in de productbeschrijving wordt af-
geraden. Je kunt de Big Lip Bait jig-
gend vissen, maar ook als spinner. 
Grote kans dat hij zo de interesse – 
en anders wel de irritatie – van de 
roofvis wekt. Behalve effectief is het 

bovendien ook gewoon leuk om af 
en toe eens iets compleet anders in 
de speld te hangen.

VOORDELEN
De voordelen van tungsten zijn be-
kend: het materiaal is allereerst een 
stuk harder dan (het giftige) lood. 
Het geeft daardoor meer informa-
tie over de bodemgesteldheid door 
naar je hengeltop. Bovendien is het 
soortelijk gewicht hoger dan dat 
van lood, zodat je verfijnder en ver-
der weg kunt vissen dankzij minder 
volume bij hetzelfde gewicht. Daar-
mee verdient de Big Lip Bait – een 
soort medley van een jigkop, plug 
en skirted jig – zeker een plekje 
in de kunstaasdoos. Verkrijg-
baar in 14 en 21 gram, in de 
kleuren Chartreuse en Blue 
Shad. En als je dan toch op 
www.lureparts.nl bent: 
check ook eens de Tungsten 
Chatterbait.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf weggeef
exemplaren. Meedoen? Mail dan vóór 15 maart  
naar hetvisblad@sportvisserijnederland.nl  
o.v.v. ‘Big Lip Bait’ + je naam en adres. De winnaars 
maken we bekend op  Facebook.com/sportvisserijnl

Gezien voor 
€ 6,95 bij 

www.lureparts.nl.     


