
De bamboehengel: wie is er niét groot mee geworden? Nou, 
we kunnen je in elk geval wel vertellen wie er wél groot 
mee is geworden: praktisch elke sportvisser. En voor nog 
geen vijf piek zijn ze nog steeds te koop. 
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Gezien voor €4,98 bij 
Hengelsport Hendriks in 
Ermelo: www.kampeer
wereld.nl/hengelsport
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VUURDOOP

BAMBOE
HENGEL

Grote kans trouwens dat óók 
een willekeurige niet-sport-
visser de bamboehengel wel 

kent. Dit hengelsportattribuut is im-
mers een begrip. Ging je vroeger vis-
sen, dan deed je dat met de bamboe-
hengel. Deze Vuurdoop daarom eens 
een keer geen vernieuwend hightech 
hoogstandje. Want bovenal vinden 
we dat sportvissen lekker laagdrem-
pelig moet zijn en niet per se bakken 
met geld hoeft te kosten. En met de 
bamboehengel is dat ook zeker niet 
het geval. Voor € 4,98 koop je er al 
eentje bij Hengelsport Hendriks in Er-
melo. En denk nou niet dat je er in de 
sloot om de hoek geen vis mee kunt 
vangen. “It’s all under water”, zouden 
de Engelsen zeggen.

DRIEDELIG
De bamboehengels die we in Ermelo 
zagen, zien er nog exact hetzelfde uit 
als de bamboehengels in de jaren ’70, 
’80 en ’90: driedelig, met van die RVS 
cones bij het oversteek-systeem. Een 
iconische hengel, die juist dankzij de 

taaie bamboe lekker hufterproof is. 
In volle lengte meet de bamboestok 
3 meter, maar dankzij de drie delen 
bedraagt de transportlengte slechts 
105 cm. Dat staat dus nooit in de weg 
in de schuur en past eigenlijk ook in 
elke kofferbak. Niet zo vreemd dus 
dat ze – vooral onder de oudere ge-
neratie – nog steeds vrij gretig aftrek 
vinden, zo verzekerde Hengelsport 
Hendriks ons.

KLEINKIND
De bespottelijk lage prijs van € 4,98, 
het feit dat de retro bamboehengel 
sowieso geen brood eet én dat je er 
altijd een kind, kleinkind, neefje of 
buurjongetje mee kunt laten vissen 
zijn genoeg redenen om er eentje in 
de schuur te hebben staan. Of geef 
hem als ludiek cadeau aan je vis-
maat. Het kant-en-klare tuigje dat 
je erbij krijgt moet je wat ons be-
treft heel snel vervangen door een 
nieuw simmetje, maar dan ben je 
helemaal klaar om weer eens lekker 
old skool te gaan vissen.

DOE MEE  
EN WIN
Abonnees maken 
kans op een van de 
vijf bamboehengels 
die we verloten. 
Stuur vóór 12 no-
vember een e-mail 
naar hetvisblad@
sportvisserijneder-
land.nl o.v.v. ‘bam-
boehengel winactie’, 
plus je naam en 
adresgegevens.

>>7,3

COLOFONSportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven 
Telefoon 030-6058400 
Website: www.sportvisserijnederland.nl 
E-mail: info@sportvisserijnederland.nl

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 
600.000 aangesloten sportvissers krijgen 
automatisch de VISpas, waarmee zij in heel 
veel wateren in Nederland mogen vissen.

Abonnement Hét VISblad
Een abonnement kost 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.

Exploitatie onder  
verantwoordelijkheid van
Publishing House & Facilities B.V. 
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem 
Telefoon 0314-340150 – Fax 0314-346675 
Website: www.hengelsporthuis.com 
E-mail: info@publishinghouse.nl

Uitgeefdirectie Waldo te Kloeze / Joop 
Bongers
Hoofd Communicatie Onno Terlouw
Hoofdredacteur Joran Bal
Redacteuren Robert de Wilt en Bard Borger
Basisontwerp en vormgeving Curve Mags 
And More®

Projectmanagement & 
advertentie-exploitatie
Publishing House & Facilities B.V. 
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem 
Telefoon 0314-340150 – Fax 0314-346675
E-mail: w.tekloeze@publishinghouse.nl
Website: www.hengelsporthuis.com

Distributie losse verkoop
Betapress B.V., Gilze

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.

66 >> HÉTVISBLAD.NL


