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Echte sportvissers laten geen afval achter, maar ruimen de 
waterkant juist op. Toch kan het altijd gebeuren dat je tijdens 
het vissen per ongeluk een afgeknipt stuk vislijn verliest. Met de 
Monomaster is dat echter verleden tijd. 
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E en kapotte onderlijn, pruik of be-
schadiging in je lijn: stuk voor stuk 
situaties waarbij de schaar eraan te 

pas komt. De meeste sportvissers stoppen 
de afgedankte lijn direct in de vistas of 
jaszak. Een veilige plek, denk je wellicht. 
Maar schijn bedriegt: zo’n pruikje ge-
draagt zich als klittenband en blijft vaak 
achter van alles haken, met een warboel 
tot gevolg. Maar dat is nog niet het ergste. 
Een afgeknipt stuk lijn is vederlicht, waait 
zo uit je tas of jaszak, raakt daardoor on-
bewust zoek en komt in de natuur te-
recht. En juist die ‘sprietjes’ zijn schadelijk 
voor watervogels en andere dieren.

EENVOUDIG
De Monomaster biedt uitkomst. Hiermee 
verzamel je namelijk afgedankte stukjes 
vislijn en voorkom je al deze problemen. 
Dit instrument is in feite een tijdelijke af-
valbak annex opslagplek voor vislijn. Het 
principe is heel eenvoudig: eerst steek 
je het stuk draad door de gleuf naar bin-
nen, waardoor de lijn zich haakt achter 
de nopjes van de interne spoel. Daarna 
draai je net zolang aan het palletje totdat 
de vislijn volledig in het apparaatje is ver-
dwenen. Met dit compacte stukje vernuft 
kun je tientallen meters lijn – maar net 
zo goed korte, afgeknipte stukjes – netjes 
opbergen. Eenmaal thuis trek je de spoel 
uit de behuizing en knip je de opgerolde 
draad met een schaar in de lengterichting 

doormidden, waarna je de lijn los plukt 
en in de prullenbak gooit. 

BEVESTIGINGSOOG
Dankzij het bevestigingsoog kan je deze 
mobiele prullenmand bovendien gemak-
kelijk aan je vistas of jas hangen. De Mo-
nomaster is tevens geschikt voor alle 
type vislijnen; ook gevlochten lijn draai 
je zo naar binnen. Met het geringe for-
maat van net iets meer dan tien centime-
ter heb je tot slot geen enkel excuus meer 
om de Monomaster niét aan je visuit-
rusting toe te voegen. De natuur, maat-
schappij en medevissers zullen je in elk 
geval meer dan dankbaar zijn. De 
Monomaster is snel en gemak-
kelijk online te bestellen in de 
webwinkel van Sportvisse-
rij Nederland, maar kun je 
ook kiezen als welkomst-
geschenk bij het afsluiten 
van een tweejarig abonne-
ment op Hét VISblad.

>> DOE MEE EN WIN
Abonnees maken kans op één van de vijf Mono-
master weggeefexemplaren. Meedoen aan deze 
actie? Stuur dan vóór 15 december een e-mail naar 
hetvisblad@sportvisserijnederland.nl o.v.v. ‘Mono-
master’ + je naam en adres. De winnaars maken we 
bekend via Facebook.com/sportvisserijnl

Te koop voor € 14,95 
in de webshop van 

Sportvisserij Nederland: 
sportvisserijnederland.

nl/webwinkel
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