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EENVOUDIGE INSTRUCTIES
OM RIGS TE MAKEN...
• POP-UP RIGS
• ZIG & FLOATER RIGS
• BODEMRIGS
• LOODMONTAGES
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KARPERS TE VANGEN!
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CARP

RIG GUIDE#4

WELKOM...
bij Volume 4 van onze gratis Edges Rig Guide. Het doel van de uitgave van dit jaar
is jou een aantal stap-voor-stap adviezen te geven waarmee jij het knopen van
enkele van de populairste en effectiefste karperrigs onder de knie kunt krijgen.
We wilden jou tevens op weg helpen met loodpresentaties, dus hebben wij ook
een viertal instructies voor veelgebruikte loodmontages toegevoegd!
Wij hebben deze gids in 5 hoofdstukken verdeeld, ieder met zijn eigen kleurcode
om hem gemakkelijk leesbaar te maken. Kortom op de volgende pagina’s vind jij
pop-up rigs, Zig & floater rigs, bodemrigs, loodsystemen en als laatste hoofdstuk een
overzicht van de complete range Edges accessoires.
We hopen oprecht dat jij de tips en tactieken nuttig zult
vinden en horen graag jouw mening via onze social
media platformen.

Insta

www.foxint.com @fox_international

Insta

@ FoxInt

WORD LID VAN
‘THE SYNDICATE’
EN DOWNLOAD DE
SWIM MAPPER
APP!
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Insta

Insta

/FoxInternational /FoxInternational1

Wil jij graag exclusieve content zoals toegang tot een deel van onze website alleen voor
leden, nieuwsbrieven en The Challenge kijken voor hij voor iedereen zichtbaar is?
Zou jij ook aan exclusieve competities mee willen doen
om onze nieuwste producten te winnen?
Als jouw antwoord hierop ‘ja’ is, zorg dan dat jij je vandaag nog aanmeldt voor The Syndicate!
Bezoek www.foxint.com voor meer details.
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Swim Mapper is ontworpen om jou te helpen nauwkeuriger en
effectiever te vissen dan ooit tevoren!
Het was de eerste App ter wereld die speciaal ontworpen was om
vissers te helpen bij het in kaart brengen en vastleggen van details
van elke stek die zij bevissen op elk meer, rivier of kanaal. Door een

serie foto’s en icoontjes te gebruiken laat Swim Mapper jou
specifieke visuele kenmerken vastleggen en afstanden toevoegen.
Als jij dan een stek bevist die jij eerder ‘gemapt’ hebt,
kun jij binnen luttele minuten supernauwkeurig zitten te vissen!
Voor meer info over Swim Mapper bezoek www.swimmapper.com
3
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THE

CHOD

RIG

ZONDER TWIJFEL IS
BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
DIT EEN VAN DE
POPULAIRSTE EN
EFFECTIEFSTE POPUP
PRESENTATIES DIE DE
MODERNE KARPERVISSER
TOT ZIJN BESCHIKKING
ONDERLIJNMATERIAAL:
HAAK:
HEEFT  HIER IS ONZE
Jij hebt een superstijve
Omdat jij gebruik zult maken
UITLEG OM ZELF DE
van zeer stijve chod lijn om de monofile lijn nodig om een
effectieve Chod rig te knopen,
rig te knopen heb jij een haak
PERFECTE UITVOERING
en zult niets stijver vinden dan
nodig met een buitenwaarts
TE KNOPEN...
gericht oog.
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30lb Rigidity.

OVERIGE COMPONENTEN:
Mini Hook Ring Swivel, maat
11 Flexi Ring Swivel en wat
Power Grip tungsten putty om
het haakaas uit te balanceren.

11/04/2017 14:59:33

POP-UP RIGS

HOE?

KNOOP DE PERFECTE CHOD RIG...

1

2

Knip 10cm Rigidity af, bevestig
een Stiff Rig haak aan een
uiteinde met een knotless knot en
laat een korte Hair over.

4

3

Rijg de ring van een Mini Hook
Ring Swivel op de hair
zoals afgebeeld.

5

Knip overtollige lijn af en houd
2mm over, brand dit uiteinde kort
met een aansteker om de ‘D’ in
positie te houden.

7

6

Bevestig een maat 11 Flexi Rig
Swivel aan het uiteinde van de
onderlijn met een Bloedknoop
met 2 wikkelingen.

8

Bevestig de gewenste pop-up
haakaas aan de Mini Hook Ring
Swivel met behulp van de
‘blob’ methode.

Duw het uiteinde van de Hair van
achteren door het oog zodat er
een D-vorm ontstaat.

Plaats het onderlijntje op een
Multi Chod en Zig Bin en houd
deze enkele seconden boven een
stomende ketel.

9

Indien nodig kneed wat Power
Grip Putty over het oog van de
wartel om de pop-up kritisch
zwevend uit te balanceren.

Jij hebt nu de perfecte Chod Rig
gecreëerd die vervolgens
op een helicopter rig kan
worden gemonteerd.

P!
TOP TI
Een schitterende karper
gevangen met behulp van
een Chod Rig.
De Chod Rig kan als helicopter
montage ‘naked’ op de hoofdlijn,
of op een leader worden
gevist – zet het bovenste stuitje
gewoon op 1,5 maal de diepte
van het wier waarin jij vist.
5
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THE

HINGED
STIFF
RIG

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
THE HINGED STIFF
RIG IS EEN VAN DE
MEEST EFFECTIEVE
EN MEEST GEBRUIKTE
POPUP PRESENTATIES.
OP DEZE WIJZE IS HIJ
TE MAKEN!...
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HAAK SECTIE:
Voor de haak sectie is een
Chod Rig noodzakelijk
(zie vorige pagina’s hoe deze
is te maken).

BOOM SECTIE:
Kies onderlijnmateriaal dat bij
de bodem past. Des te schoner
de bodem, des te stugger het
materiaal moet zijn.

12/04/2017 11:40:09

POP-UP RIGS

HOE?

D

KNOOP EEN HINGED STIFF RIG...

1

2

3

Begin met het maken van
een Chod Rig haak sectie
(zie pagina 5).

Knip 25cm af van het gekozen
boom materiaal, hier gebruiken
wij Coretex Matt.

4

5

Rijg een Tungsten Anti Tangle
Sleeve op het andere eind van
de boom.

Leg met een Acht Knoop een lus
in de boom voor het gebruik met
quick change wartels.

7

6

8

Bevestig kleine stukjes tungsten
rig putty op de boom, zodat deze
plat op de bodem ligt.

Knoop de boom met behulp van
een Grinner knoop aan de ring
van de wartel van de haak.

Schuif de Anti Tangle Sleeve over
de lus zoals afgebeeld.

9

Bevestig een pop-up naar
voorkeur aan de Mini Hook Ring
wartel van de haak sectie.

De Hinged Stiff Rig is nu klaar
om de karper van jouw dromen
te haken!

P!
TOP TI
Er is geen twijfel over dat deze
rig vaak grote karpers haakt!

Als je een zeer stugge boom wilt
gebruiken, zoals 30lb Illusion
fluorocarbon aan Camotex Stiff,
dan verbetert een helikopter rig
de presentatie.
7
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THE

MULTI

RIG

DE MULTI RIG IS ERG
POPULAIR ONDER
KARPERVISSERS IN
HEEL EUROPA OMDAT
HIJ VEEL KARPERS
VANGT, MAAR TEVENS
ZEER GEMAKKELIJK
TE KNOPEN EN TE
GEBRUIKEN IS...
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BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:

HAAK:
Omdat er stug
onderlijnmateriaal ‘dubbel’
wordt gebruikt, is een haak
nodig met een naar buiten
staand oog.

ONDERLIJNMATERIAAL:
Stug onderlijnmateriaal, zoals
Coretex Matt 35lb is perfect
voor deze onderlijn.

ANDERE COMPONENTEN:
Mini Hook Ring wartel,
Tungsten Anti Tangle Sleeve
en Power Grip tungsten putty.

11/04/2017 15:20:48

POP-UP RIGS

HOE?

KNOOP EEN MULTI RIG...

1

2

3

Knip 30cm Coretex Matt af en let
een lus van 5cm in een uiteinde.

Haal de lus door de voorkant van
het oog van een Stiff Rig haak.

4

5

Haal de haak door de lus en
positioneer de lus in een
‘D’ vorm.

Schuif een Tungsten Anti Tangle
Sleeve op de onderlijn; het
dunne uiteinde eerst.

7

6

8

Bevestig een pop-up op de Mini
Hook Ring wartel met behulp
van de ‘blob’ methode.

Knoop met behulp van een
Achtknoop een lus en schuif de
Anti Tangle sleeve er overheen.

9

Kneed twee stukjes tungsten
putty op de rig, zodat deze plat
op de bodem ligt.

Gevangen aan de Multi-Rig!

Monteer de ring van een Mini
Hook Ring wartel op de lus.

Verbreek de coating boven de
lus en kneed tungsten putty op
de knoop om het haakaas uit te
balanceren.

P!
TOP TI

Als jij een vis vangt en de
haakpunt is verbogen, dan is de
haak gemakkelijk te vervangen
dankzij de lus-in-lus verbinding,
zonder dat er een compleet
nieuwe rig nodig is.
9
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THE

WITHY
POOL

RIG

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
DEZE RIG ZIET ER
BIZAR UIT, MAAR
IS ZONDER TWIJFEL
EEN VAN DE MEEST
EFFECTIEVE POPUP
RIGS DIE EEN
KARPERVISSER KAN
INZETTEN...
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HAAK:
Gebruik een haak met een
grote gape. De keuze voor een
rechte of naar binnen gebogen
haakpunt is persoonlijk.

ONDERLIJNMATERIAAL:
De meeste karpervissers
geven de voorkeur aan
semi-stiff materiaal, dus
Coretex Matt of Camotex
Semi-Stiff zijn ideaal.

ANDERE COMPONENTEN:
Withy Pool Adaptors,
tungsten putty,
Haak Silcone, boilie stops,
anti-tangle sleeves.

11/04/2017 15:01:31

POP-UP RIGS

HOE?

KNOOP EEN WITHY POOL RIG...

1

2

Knip 30cm Coretex Matt af en
verwijder 10cm coating aan
een uiteinde.

Leg een kleine lus in het
gestripte gedeelte.

4

5

Knip 3mm Haak Silicone af en
rijg dit op de Coretex Matt.

7

3
Bevestig een pop-up en fixeer
deze met een Boilie Stop.

6

Neem de haak, haal de punt
door de silicone en positioneer
de hair.

8

Schuif een Edges Withy Pool
Adaptor over de onderlijn en
over het haakoog.

9

Bevestig een Anti Tangle sleeve
op de onderlijn en bevestig
enkele stukjes tungsten putty.

De Withy Pool is een klassieke rig
die nog altijd erg effectief is.

Bevestig de haak aan het
onderlijnmateriaal met behulp
van een Knotless Knot.

Maak een lus in het uiteinde en
kneed putty om de Adaptor om
de pop-up uit te balanceren.

P!
TOP TI

Bevestig een wateroplosbaar
schuimpje aan de haak om in de
knoop gooien te voorkomen.

11
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THE

360

RIG

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
DE 360 RIG IS
WELLICHT DE
MEEST EFFECTIEVE
ANTIEJECT RIG OOIT
ONTWORPEN. ALS
JIJ HEM EENS WILT
INZETTEN IS DIT WAT
JIJ MOET WETEN...
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HAAK:
Jij hebt een haak nodig met
een middellange steel en
mooie ruime bocht.

ONDERLIJN:
Dit kun jij naar eigen inzicht
kiezen, maar veel van onze
consultants prefereren de
Camotex Semi-Stiff.

ANDERE COMPONENTEN:
Maat 11 Flexi Ring Swivel,
Hook Beads, Mini Hook Ring
Swivel, Anti Tangle Sleeve en
wat Power Grip tungsten putty.

11/04/2017 15:02:18

POP-UP RIGS

HOE?

KNOOP DE 360 RIG...

1

2

3

Knip 30cm Camotex Semi-Stiff af
en bevestig één uiteinde aan de
ring van een maat 11 Flexi Ring
Swivel met een Grinner knoop.

Neem een maat 5 Medium Curve
haak en steek hem door het
kleine ringetje van de wartel,
zoals hier.

4

5

Schuif de ring van een Mini Hook
Ring Swivel op de haaksteel.

Schuif nu een tweede Hook Bead
op de haak en plaats deze
zoals afgebeeld.

7

6

8

Knoop een 8-knoop in het uiteinde
van de onderlijn voor gebruik met
quick change swivels.

Schuif een Edges Tungsten Anti
Tangle Sleeve op de onderlijn,
het dunne uiteinde eerst.

9

Kneed nog enkele stukjes
Powergrip tungsten putty langs
de onderlijn.

De 360 Rig is misschien wel de
meest effectieve anti-eject rig
ooit bedacht!

Rijg een Edges Hook Bead op de
steel tot deze positie.

Bevestig als laatste jouw
favoriete pop-up haakaas op de
Mini Hook Ring Swivel om het af
te maken.

P!
TOP TI

Plaats een klein stukje
siliconeslang over het haakoog
om te voorkomen dat deze in
jouw landingsnet blijft steken
na het landen van een karper.
13
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THE

ZIG

RIG

DE ZIG RIG IS
NOG STEEDS EEN
VAN DE MEEST
ONDERSCHATTE
RIGS EN ZONDER
TWIJFEL EEN VAN
DE BESTE RIGS IN
BEPAALDE
SITUATIES...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 14

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:

HAAK:
Gebruik een dundradige haak
met een rechte punt voor
een snellere penetratie in de
onderlip.

ONDERLIJNMATERIAAL:
Speciaal ontworpen,
voorgestrekte nylon is
absoluut de beste optie
voor Zig Rigs.

ANDERE COMPONENTEN:
Zig Aligna Sleeve, HD Zig
Foam en XL Anti Tangle
Sleeve.

12/04/2017 10:15:45

ZIG & FLOATER RIGS

HOE?

KNOOP EEN ZIG RIG...

1

2

3

Bevestig een Zig Aligna naar
keuze op het Zig + Floater
onderlijnmateriaal.

Neem een Zig & Floater haak
en bevestig deze aan het
onderlijnmateriaal met een
Palomar knoop.

4

5

Stop een stuk gekozen kleur HD
Zig Foam in de achterkant van
een Zig Aligna Loading Tool.

Druk de tool door de lus van de
Zig Aligna.

7

6

8

Knip de foam op maat
naargelang de grootte van
het haakaas.

Als de tool door de lus wordt
gehaald, zal het foam in de lus
geklemd worden.

9

Bepaal de lengte van de Zig Rig
en knip het van de spoel.

Zig Rigs kunnen ongelofelijk
effectief zijn!

Schuif de Zig Aligna over het
onderlijnmateriaal en over het
haakoog.

Monteer de XL Anti Tangle Sleeve,
knoop met een Achtknoop een
lus in het uiteinde en de Zig Rig
is klaar voor gebruik!

P!
TOP TI

Probeer tijdens een sessie
verschillende kleurcombinaties
uit en ontdek welke kleuren het
beste werken op dat moment.

15
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THE

FLOATER

RIG

TIJDENS PERIODEN
VAN WARM WEER
KAN HET VISSEN AAN
DE OPPERVLAKTE DE
ENIGE MANIER ZIJN
OM EEN KARPER TE
VANGEN, DUS LATEN
WIJ EENS KIJKEN
WELKE RIG WIJ
ADVISEREN...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 16

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:

HAAK:
De beste keuze is een
dundradige haak met een
rechte punt.

ONDERLIJN:
Een speciale, voorgerekte
nylon lijn met dunne diameter
is de allerbeste optie voor het
oppervlaktevissen.

OVERIGE COMPONENTEN:
Boilie Stops, Hook Silicone,
Bolt Bubble Controller Float
en wartel.

12/04/2017 10:16:37

ZIG & FLOATER RIGS

HOE?

KNOOP EEN FLOATER RIG...

1

G

2

3

Knip een 120cm lang stuk Zig +
Floater Hooklink af en knoop in
één uiteinde een klein lusje.

Rijg een kurken balletje op de
lus en zet deze vast met een
Boilie Stop.

4

5

Rijg een maat 10 Zig & Floater
Hook door de silicone en maak
de hair zo lang als afgebeeld.

Zet de haak vast met een
knotless knot zoals op de foto.

7
Knoop een wartel aan het
andere uiteinde met een
Palomar Knoop.

Rijg een 3mm lang stukje Hook
Silicone op de onderlijn.

6

8

Knip stukjes af van het kurken
balletje zodat deze op de
gevoerde deeltjes lijkt.

9

Neem een Bolt Bubble Float en
rijg deze op de hoofdlijn.

Bevestig de hoofdlijn aan de
wartel van de onderlijn, plaats
de float over de wartel om de rig
af te maken.

P!
TOP TI
Wanneer de karpers aan de
oppervlakte azen, zijn ze aan
een floater rig vangen!

Kies de maat Bolt Bubble die het
beste past bij de afstand waarop
jij moet vissen en vergeet niet
water toe te voegen voor extra
werpgewicht.
17
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THE

BLOWBACK

RIG

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
DE BLOWBACK RIG
IS WAARSCHIJNLIJK
EEN VAN DE
MEEST GEBRUIKTE
PRESENTATIES IN
EUROPA, OMDAT HIJ
ZO EFFECTIEF IS!...
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HAAK:
Gebruik een wide gape
patroon met klauwpunt
omdat dit de kans verkleint
dat de haak bot wordt op de
bodem.

ONDERLIJN:
Dit is een persoonlijke keuze,
als vuistregel kun jij hanteren
dat hoe zachter de bodem is
waarop jij vist, des te soepeler
de onderlijn moet zijn.

ANDERE COMPONENTEN:
Large Kuro Rig Ring,
Tungsten Anti Tangle
Sleeve, Line Aligna Adaptor,
Boilie Props en Power Grip
tungsten putty.

12/04/2017 10:17:12

BODEMAAS RIGS

HOE?

KNOOP DE BLOWBACK RIG...

1

G

2

3

Knip 30cm onderlijnmateriaal
af (in dit geval Camotex Soft)
en strip van 10cm de coating af,
zoals hier.

Knoop een simpele lus in het
stuk blootgelegde braid.

4

5

Knoop een Rig Ring op het
gevlochten deel ongeveer 5mm
boven het aas met een simpele
knoop.

Steek de haak door de rig ring
zoals hier afgebeeld.

7
Schuif nu een Line Aligna
Adaptor over de rig en plaats
deze over het haakoog.

Rijg het gekozen bodemaas op
het lusje en zet het vast met een
Boilie Prop.

6

8

Positioneer de rig ring tegenover
de haakpunt en zet de haak vast
met een Knotless Knot.

9

Kneed wat stukjes tungsten
putty langs de rig en schuif er
een Anti Tangle Sleeve op.

Leg een 8-knoop in het uiteinde
van de onderlijn en jouw
Blowback Rig is gereed!

P!
TOP TI

De reden waarom
Blowback Rigs zo populair
zijn, is omdat ze werken!

Haak eens een klein PVA zakje
met hele en verkruimelde boilies
aan de haak om in de war werpen
te voorkomen en extra attractie
rond het haakaas te brengen.
19
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THE

STIFF ‘D’

RIG

ALS JIJ EEN
BODEMPRESENTATIE
ZOEKT DIE BIJNA
NIET IN DE WAR IS TE
WERPEN EN LASTIG
UIT TE SPUWEN IS
VOOR DE VIS, DAN
ZOU DIT ZOMAAR
EENS JOUW RIG
KUNNEN ZIJN!...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 20

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:

HAAK:
Omdat jij een stijve fluorocarbon
onderlijn zult gebruiken, heb
jij een haak nodig met een
naar buiten gericht oog.

ONDERLIJN:
Jij hebt stijf fluorocarbon
onderlijnmateriaal nodig,
wij adviseren hiervoor 16lb
breeksterkte.

OVERIGE COMPONENTEN:
Mini Hook Ring Swivel,
Power Grip tungsten putty en
Tungsten Anti Tangle Sleeve.

12/04/2017 10:17:53

BODEMAAS RIGS

HOE?

KNOOP DE STIFF D RIG...

1

G

2

3

Knip een 30cm lang stuk Illusion
Trans Khaki Fluorocarbon af.

Bevestig de Stiff Rig haak met
een knotless knot waarbij
ongeveer 4cm hair overblijft.

4

5

Duw de hair terug door het oog
om zo de ‘D’ te maken.

Maak de ‘D’ het gewenste formaat
en knip voorzichtig de hair weg
waarbij 2-3mm overblijft.

7
Rijg een Anti Tangle Sleeve op
het andere uiteinde van de
onderlijn en leg vervolgens een
8-knoop.

Schuif de ring van een Mini Hook
Ring Swivel op de hair, zoals
afgebeeld.

6

8

Brand met een aansteker
voorzichtig een bobbeltje op de
hair zodat deze blijft zitten.

9

Kneed enkele stukjes tungsten
rig putty op de onderlijn zodat
deze mooi tegen de bodem ligt.

Bevestig jouw favoriete haakaas
aan de Mini Hook Ring Swivel
met de ‘blob’ methode en de rig
is gereed.

P!
TOP TI

Deze grote spiegel viel ten
prooi aan een Stiff ‘D’ rig.
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De Stiff ‘D’ is ook perfect voor
het presenteren van alternatief
haakaas zoals plastic maïs of
tijgernoten.

21
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THE

KD

RIG

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
ALS JIJ OP ZOEK
BENT NAAR EEN RIG
DIE IDEAAL IS VOOR
UITGEBALANCEERD
HAAKAAS, ZOEK
DAN NIET VERDER
EN GEBRUIK DE
KD!...
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HAAK:
Een haak met een agressief
gebogen steel is ideaal voor
de KD Rig.

ONDERLIJNMATERIAAL:
Dit is een persoonlijke keuze, maar
als algemene regel geldt: des te
zachter de bodem, des te soepeler
moet het onderlijnmateriaal zijn.

ANDERE COMPONENTEN:
Tungsten Anti Tangle Sleeve,
Boilie Stops en een BB
loodhagel.

12/04/2017 10:18:37

BODEMAAS RIGS

HOE?

KNOOP EEN KD RIG...

1

2

3

Knip 25cm af van het
onderlijnmateriaal (wij hebben
gekozen voor Reflex Camo
braid).

Maak een lus met een platte
knoop.

4

5

Fixeer het haakaas op de lus met
behulp van een boilie stop.

Bevestig een kleine loodhagel
op het materiaal boven het
haakaas.

7

6

8

Draai het materiaal tweemaal
om de haaksteel en hair.

Bevestig het haakaas (wij
hebben gekozen voor een
pop-up).

Haal het onderlijnmateriaal
terug door het haakoog en
bepaal de lengte van de hair.

9

Til de hair op en maak nog
zes wikkelingen om alleen de
haaksteel.

Haal het materiaal terug door
het haakoog, bevestig een Anti
Tangle Sleeve en maak een lus
aan het uiteinde.

P!
TOP TI

KD Rig resultaat!

Rijg een kleine PVA stick op de
onderlijn en over de haak. Dit
voorkomt in de knoop gooien en
vergroot de attractie rondom het
haakaas.
23
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THE

GERMAN
RIG

BENODIGDE ESSENTIËLE COMPONENTEN:
DE 'DUITSE RIG'
WORDT ELK JAAR
POPULAIRDER EN
WERKT HET BESTE IN
COMBINATIE MET EEN
WAFTER HAAKAAS...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 24

HAAK:
Deze rig werkt zeer goed met
een haak met gebogen en
middellange steel.

ONDERLIJN:
Wij hebben gemerkt dat
deze rig erg goed werkt
met een stijf, gecoat
onderlijnmateriaal.

OVERIGE COMPONENTEN:
Mini Hook Ring Swivel,
Hook Bead, Tungsten
Anti Tangle Sleeve en
Power Grip tungsten putty.

12/04/2017 10:19:16

BODEMAAS RIGS

HOE?

KNOPEN VAN DE DUITSE RIG...

1

2

3

Knip een 25cm lang stuk Camotex Stiff onderlijnmateriaal af.

Bevestig een Medium Curve
haak aan één uiteinde met een
knotless knot, laat een kort
stukje over voor de Hair.

4

5

De volgende stap is de ring van
een Mini Hook Ring Swivel op de
haaksteel te rijgen.

Rijg nu voorzichtig een Hook
Bead op de haak en positioneer
deze aan de onderkant van de
bocht.

7

6

8

Verwijder 5cm coating en maak
een kleine 8-knoop in het
uiteinde.

Knip met een schaar voorzichtig
de overtollige Hair weg.

Rijg een Tungsten Anti Tangle
Sleeve op de onderlijn, met het
dunne uiteinde eerst.

9

Schuif de Anti Tangle Sleeve over
de lus en plaats twee stukjes
tungsten putty op de rig.

Bevestig jouw favoriete wafter
haakaas aan de Mini Hook Ring
Swivel en de rig is gereed voor
actie!

P!
TOP TI

Vis de Duitse Rig over een bedje
bijpassende voerboilies voor
optimale effectiviteit.
Succes op de Duitse Rig!
25
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INLINE

DROP-OFF
DIT IS DE ULTIEME
LOODMONTAGE VOOR
DIEGENEN DIE GRAAG
MET INLINE LOOD VISSEN
MAAR DEZE WEL MOETEN
KUNNEN KWIJT RAKEN IN
WIER OF OBSTAKELRIJKE
OMSTANDIGHEDEN...
BENODIGDE
ESSENTIËLE
COMPONENTEN:

DROP OFF INLINE KIT:
Speciaal ontworpen kit die de
meeste items bevat die je voor
deze setup nodig hebt.

OVERIGE COMPONENTEN:
Drop Off Lead Plug & Pins
en Kwik Change Drop Off
Inline Swivel.
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HOE?

TOP TI
P!

Als je vermoedt dat de karpers
je rigs eenvoudig weer
uitspuwen wissel dan eens
naar een Impact Inline Lood.

HET MONTEREN VAN EEN DROP OFF INLINE LOOD...

1
Begin met het splicen van de
grote ring van een Kwik Change
Inline Swivel aan het uiteinde
van een Submerge Leader.

4
Neem je inline lood en verwijder
de harde plastic insert.

2
Rijg een steeltje uit de Drop Off
Inline Kit over de leader, gevolgd
door een tail rubber.

5
Plaats de Plug in de voorkant van
het lood.

3
Plaats een Drop Off Lead Plug
over de wartel van het lood en
zet vast met het pinnetje.

6
Duw het steeltje in de achterkant
van het lood en plaats de tail
rubber over het steeltje om het
af te ronden.

12/04/2017 11:17:30

LOODMONTAGES

THE

LEAD CLIP
LOODCLIPS ZIJN
WAARSCHIJNLIJK DE MEEST
GEBRUIKTE LOODMONTAGES
VAN ALLEMAAL, EN ZIJN
IDEAAL VOOR HET VISSEN IN
WIER OF OBSTAKELRIJKE
SITUATIES...

TOP TI
P!

BENODIGDE
ESSENTIËLE
COMPONENTEN:

LOODCLIP:Verkrijgbaar in
twee maten, de loodclip heeft
een kleine T-vormige pin die
hem op de wartel fixeert, wat
bijdraagt aan de visveiligheid.

Rem altijd de worp af met je
vinger, strek de lijn met de
lijnclip op de molenspoel,
zodat het lood nooit los zal raken
bij de impact op het water.

HOE?

HOE MONTEER JE EEN LOODCLIP...

1
TAIL RUBBER:
Verkrijgbaar in twee
maten die bij de Edges Lead
Clips passen.

WARTEL:
Er zijn diverse ontwerpen
verkrijgbaar, maar de meeste
van onze teamleden prefereren
de Kwik Change versies.
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Neem je favoriete leader (hier
gebruiken we loodvrije Submerge)
en bevestig een Kwik Change
Swivel aan één uiteinde.

4
Neem een meegeleverde T pin en
plaats deze in de clip en door het
oog van de wartel.

2
Schuif een clip op de leader met
het dikke uiteinde eerst, zoals
afgebeeld.

5
Neem het gewenste lood
(afhankelijk van de vissituatie)
en haak deze in het armpje van
de loodclip.

3
Steek de loodclip over de wartel
tot je deze voelt vastklikken.

6
Rijg een tail rubber over de
leader, het dike uiteinde eerst,
en schuif deze naar beneden
over de loodclip zoals afgebeeld. 27
12/04/2017 11:17:55

THE

RUNNING

RIG

MET KARPERS DIE
TEGENWOORDIG STEEDS
MEER HENGELDRUK ERVAREN
KAN HET ONTBREKEN VAN
WEERSTAND BIJ EEN
SCHUIVENDE LOODMONTAGE
JE EEN GROOT VOORDEEL
BIEDEN...
BENODIGDE
ESSENTIËLE
COMPONENTEN:

RUN RIG KIT:
Deze speciaal ontworpen kit
bevat alle componenten die
je nodig hebt om een veilige
schuivende loodmontage
te maken.

LOOD: De loodvorm
kun je naar eigen voorkeur
kiezen, we adviseren wel een
minimum van 3oz zodat die
op z’n plaats blijft als de vis er
met het aas vandoor gaat.
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HOE?

TOP TI
P!

Bij het vissen in wier- of
obstakelrijke wateren kun je
een Edges PVA Strip gebruiken
om je lood kwijt te raken.

HOE MAAK JE EEN RUNNING RIG...

1
Begin met een kant-en-klare
leader en rijg er een buffer bead
op uit de kit.

4
Pak nu een T-pin uit de kit en zet
het lood vast zoals op de foto.

2
Plaats de buffer bead over de
wartel en schuif nu een ring op
de leader.

5
De volgende stap is je leader
aan je hoofdlijn vastknopen, een
Grinner knoop met 5 wikkelingen
voldoet hiervoor erg goed.

3
Pak de wartel van je gekozen lood
beet (advies minimal 3oz) en duw
deze in de ring zoals afgebeeld.

6
Bevestig tot slot je gewenste
onderlijn en je schuivende
loodmontage is gereed en klaar
voor actie.

12/04/2017 11:18:19

H

LOODMONTAGES

THE

HELICOPTER

RIG
TOP TI
P!

ALS JE EEN LOODMONTAGE
ZOEKT DIE ZELDEN IN DE
WAR ZAL RAKEN EN DIE
GESCHIKT IS VOOR ZACHTE
MODDERBODEMS, DAN IS
DE HELICOPTER RIG PRECIES
WAT JE ZOEKT...
BENODIGDE
ESSENTIËLE
COMPONENTEN:

HELI BUFFER SLEEVE:
Deze sleeve schuift over je
lood zodat je onderlijn niet
van je hoofdlijn komt en
deze wordt beschermd.

OVERIGE COMPONENTEN:
Leader Silicone, 6mm Tapered
Bore Bead, Kwik Change ‘O’
Ring en Speed Link.
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HOE?

Als je niet zoveel vertrouwen
hebt in het knopen van je
eigen Helicopter Rigs of tijd
wilt besparen, kun je altijd
kant-en-klare kopen!

HOE MAAK JE EEN HELICOPTER RIG...

1
Neem je leader die je wilt gebruiken
(hier gebruiken we loodvrije
Submerge) en splice een Speed
Link aan het ene uiteinde.

4
Knip een 1cm lang stuk Leader
Silicone af en schuif deze op
de leader met behulp van een
splicing needle.

2
Schuif een Heli Buffer Sleeve op
de leader zoals afgebeeld.

5
Positioneer de silicone 5-8cm
boven de Buffer Sleeve en schuif
hier weer een 6mm Tapered
Bead over.

3
Rijg nu een van de Kwik Change
‘O’ Ringen op je leader.

6
Monteer het lood aan de
Speed Link, schuif de Buffer
Sleeve over het lood en bevestig
je gewenste onderlijn.
29
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NIEUW

EDGES ® STIFF RIG BEAKED

 Verbeterde versie van het originele Arma Point SR ontwerp
 Perfect voor pop-up presentaties zoals Chod, Hinged Stiff en Multi
Rigs

 Ook geschikt voor stiff rig presentaties met bodemaas
 Naaldscherpe klauwpunt
 25 graden buitenwaarts gedraaid oog voor gebruik met super-stijve
mono zoals Edges Rigidity

 Groot oog laat 30lb Rigidity drie maal doorvoeren bij bevestiging met
de knotless knot

MET WEERHAAK







Matte donkere coating
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verkrijgbare maten met weerhaak: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

NIEUW

EDGES ® STIFF RIG STRAIGHT

 Ontworpen op verzoek van vissers die een haak met rechte punt
prefereren

 Perfect voor pop-up presentaties zoals Chod, Hinged Stiff en Multi
Rigs

 Ook geschikt voor stiff rig presentaties met bodemaas
 Naaldscherpe rechte punt
 25 graden buitenwaarts gedraaid oog voor gebruik met super-stijve
mono zoals Edges Rigidity

MET WEERHAAK

 Groot oog laat 30lb Rigidity drie maal doorvoeren bij bevestiging met
de knotless knot







Matte donkere coating
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verkrijgbare maten met weerhaak: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS
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EDGES® HAKEN
NIEUW

EDGES ® CURVE MEDIUM

MET WEERHAAK







Perfect voor zowel bodemaas- als pop-up presentaties







Matte donkere coating

Ideaal geschikt voor de populaire 360 Rig presentatie
Naaldscherpe rechte punt
Binnenwaarts gedraaid oog
Agressieve middellange gebogen steel helpt de haak te draaien en in
de onderlip te prikken
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verkrijgbare maten met weerhaak: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

NIEUW

EDGES ® CURVE SHANK

MET WEERHAAK







Verbeterde versie van het originele Arma Point SSC ontwerp







Matte donkere coating

Speciaal ontworpen voor bodemaas- en wafter presentaties
Naaldscherpe rechte punt
Binnenwaarts gedraaid oog
Agressieve gebogen steel helpt de haak draaien en prikken in de
onderlip
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verkrijgbare maten met weerhaak: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

NIEUW

EDGES ® CURVE SHORT

MET WEERHAAK












Verbeterde versie van het originele Arma Point XSC ontwerp
Perfect voor zowel bodemaas- als pop-up presentaties
Naaldscherpe rechte punt
Recht oog
Korte, wijde steel
Matte donkere coating
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verpakt per 10 stuks
Alleen verkrijgbaar met weerhaak
Verkrijgbare maten: 2, 4, 5, 6, 7 & 8

31
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MET WEERHAAK

TEC

NIEUW

EDGES ® ZIG & FLOATER
Specifiek ontworpen voor gebruik aan Zig en oppervlakte rigs
Ook geschikt voor stiff rig presentaties met bodemaas

T

Naaldscherpe rechte punt
Licht naar buiten gedraaid oog voor gebruik met monofilament lijnen
Matte donkere coating
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Dunnere draad vergeleken met andere Edges haken voor de subtiele
presentatie waarvoor ze ontworpen zijn

 Verkrijgbare maten met weerhaak: 6, 8 & 10
 Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6, 8 & 10
 Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

NIEUW

EDGES ® WIDE GAPE BEAKED

MET WEERHAAK






Verbeterde versie van het originele Arma Point SSBP ontwerp








10 graden binnenwaarts gedraaid oog

Perfect voor zowel bodemaas- als pop-up presentaties
Naaldscherpe klauwpunt
Klauwpunt maakt de haak perfect voor bodemvisserij op harde grind
ondergrond
Matte donkere coating
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verkrijgbare maten met weerhaak: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

NIEUW

EDGES ® WIDE GAPE STRAIGHT

MET WEERHAAK










Perfect voor zowel bodemaas- als pop-up presentaties
Naaldscherpe rechte punt
Agressief 25 graden binnenwaarts gedraaid oog
Matte donkere coating
Supersterke en lichtgewicht XC80 Vanadium staal constructie
Verkrijgbare maten met weerhaak: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS
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GRAVELL

LOG

EDGES® HAKEN & RIGS
EDGES ® WIDE GAPE PVA BAG RIGS

G

gebruik met quick change swivels

E

 Voorzien van Edges Wide Gape Beaked haken
 Breeksterkte past bij haakmaat: 15lb (6,8kg) met haken 6 en 8,

O

T

NIEUW

 Gemaakt van Edges Reflex Camo braid in Light Camo, met lus voor

Y

TEC

NO

Y

H

CH NOL

25lb (11,3kg) met maat 4

 Tevens voorzien van Trans Khaki Micro Line Aligna Adaptor en Trans
Khaki Hook Silicone op de Hair

 Inclusief 2 x maat 7 Flexi Ring Swivels, 2 x maat 7 Kwik Change Swivels,
2 x Trans Khaki Micro Anti-Tangle Sleeves en GRATIS Hair Extending
Boilie Props

WEERHAAKLOOS

MET WEERHAAK

 Per 2 stuks verpakt
 Micro-Barb en Weerhaakloos verkrijgbaar (Weerhaakloos alleen in
maten 6 en 8)

NIEUW

EDGES ® WIDE GAPE RIGS

 Gemaakt van Edges Coretex Matt gecoate braid, met lus voor gebruik
met quick change swivels

 Voorzien van Edges Wide Gape Beaked haken
 Breeksterkte past bij haakmaat: 15lb (6,8kg) met haak 8,

20lb (9,07kg) met maat 6 en 25lb (11,3kg) met maten 4 en 2

 Tevens voorzien van Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans Khaki Line
Aligna Adaptor en Trans Khaki Hook Silicone op de Hair

 Inclusief 2 x maat 7 wartels, 2 x maat 7 Kwik Change Swivels en GRATIS
Hair Extending Boilie Props

WEERHAAKLOOS
GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

MET WEERHAAK
GRAVELLY BROWN
WEEDY GREEN

 Per 2 stuks verpakt
 Micro-Barb en Weerhaakloos verkrijgbaar (Weerhaakloos alleen in
maten 6 en 8)

NIEUW

EDGES ® CURVE SHORT RIGS

 Gemaakt van Edges Coretex Matt gecoate braid, met lus voor gebruik
met quick change swivels

 Voorzien van Edges Curve Short haken
 Breeksterkte past bij haakmaat: 15lb (6,8kg) met haak 8,

20lb (9,07kg) met maat 6 en 25lb (11,3kg) met maten 4 en 2

 Tevens voorzien van Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans Khaki Line
Aligna Adaptor en Trans Khaki Hook Silicone op de Hair

 Inclusief 2 x maat 7 wartels, 2 x maat 7 Kwik Change Swivels en GRATIS
Hair Extending Boilie Props

GRAVELLY BROWN

WEEDY GREEN

 Per 2 stuks verpakt
 Alleen verkrijgbaar met Micro-Barb

NIEUW

EDGES ® CHOD RIGS
 Gemaakt van Edges Rigidity Trans Khaki stijve monofilament
 Voorzien van Edges Stiff Rig Beaked haken
 Breeksterkte past bij haakmaat: 25lb (11,3kg) voor maten
6, 7 en 8 en 30lb (13,6kg) voor maten 4 en 5

 Heeft tevens een Edges Micro Hook Ring Swivel op de D voor

bevestiging van het haakaas, en een maat 11 Flexi Ring Swivel

 Inclusief foam schijven die rechtstreeks op je Multi Chod & Zig Bin
kunnen worden geschoven

 Per 3 stuks verpakt
 Micro-Barb en Weerhaakloos verkrijgbaar (Weerhaakloos alleen in
SHORT
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STANDAARD

maten 6 en 8)

 Verkrijgbaar in lengtes Standaard en Short

33
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CAMOTEX™ STIFF

CAMOTEX™ SOFT

 Ultra stug gecoat gevlochten onderlijnmateriaal, perfect voor

 Ultra zacht gecoat gevlochten onderlijnmateriaal voor bodemaas en







 Kan aangezien worden voor niet gecoat materiaal vanwege de

bodemaas en pop-up rigs

Coating en kern zijn voorzien van camouflagepatroon

pop-up rigs
soepelheid

Door te stomen erg recht te maken; ideaal voor stiff rigs en hinged rigs
Voorkomt in de knoop werpen
Gemakkelijk te strippen
Verkrijgbaar in twee kleuren: Light Camo en Dark Camo







Coating en kern zijn voorzien van camouflagepatroon
Gemakkelijk te strippen
Verkrijgbaar in twee kleuren: Light Camo en Dark Camo
Breeksterktes: 15lb (6,8kg), 20lb (9kg) en 25lb (11,3kg)
20 meter op een spoel

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

CORETEX™ MATT









 Gebaseerd op de originele Coretex echter met een verbeterde matte

Perfect voor rigs met bodemaas of pop-ups
Coating en braid hebben beide een camouflagepatroon
Met stomen perfect recht te krijgen
Hele goed anti-tangle eigenschappen
Gemakkelijk verwijderbare coating
Verkrijgbaar in twee kleuren – Light Camo en Dark Camo
Breeksterktes – 15lb (6,8kg), 20lb (9kg) en 25lb (11,3kg)

coating om reflectie in het water te verminderen

 Perfect voor een grote variëteit aan rigs
 Semi stugge coating voor anti-tangle eigenschappen en het maken
van combi rigs






Gemakkelijk te strippen
Verkrijgbaar in twee kleuren: Weedy Green en Gravelly Brown
Breeksterktes: 15lb (6,8kg), 20lb (9kg) en 25lb (11,3kg)
20 meter op een spoel

RIGIDITY® TRANS KHAKI

REFLEX™ CAMO














Met Trans Khaki camouflage voor lage zichtbaarheid
Het stijfste Chod materiaal dat wij ooit hebben gezien
Lage zichtbaarheid onder water
Perfect voor Chod en Hinged Stiff rigs
Stijve gedrag maakt hem zeer lastig voor karpers om uit te spuwen

Camouflage patroon
Zeer soepel, ideaal voor gebruik in Rapide PVA zakjes
Zinkt zonder gebruik van putty
Verkrijgbaar in twee kleuren: Light Camo en Dark Camo
Breeksterktes: 15lb (6,8kg), 20lb (9kg) en 25lb (11,3kg)

Leverbaar in twee maten 25lb (11,3kg) en 30lb (13,6kg)
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EDGES® RANGE

ILLUSION ® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK

ZIG & FLOATER HOOKLINK

 Verbeterde Illusion onderlijnmateriaal met onze revolutionaire Trans

 Speciaal ontworpen voor de oppervlaktevisserij en het vissen met

 Perfect voor kraakheldere wateren
 De meest onzichtbare onderlijn die Rob Hughes ooit heeft gezien

 Gemaakt van een co-polymeer, zodat de diameter zeer klein is; onder

Khaki camouflage

tijdens zijn duiken






Snelzinkend en soepel
Hoge schuurbestendigheid en weinig rek
Te gebruiken voor een groot aantal rig presentaties

water zeer onopvallend

 Uiterst sterk met hoge schuurbestendigheid
 Waarschijnlijk de beste keuze voor de meeste Europese oppervlakteen Zig Rig vissers

 Verkrijgbaar in 9lb, 12lb en 15lb

Leverbaar in 12lb (5,45kg) en 15lb (6,8kg)

ILLUSION ® TRANS KHAKI
FLUOROCARBON LEADER





zig rigs

Met onze revolutionaire Trans Khaki camouflage
Perfect leader materiaal voor kraakheldere wateren
Ook te gebruiken als onderlijnmateriaal
Zinkt als een baksteen en is ongelofelijk soepel zodat de
bodemcontouren perfect worden gevolgd

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER
 Nagenoeg onzichtbaar onder water
 Zinkt als een baksteen en is ongelofelijk soepel zodat het de contouren
van de bodem volgt

 Ongeëvenaarde combinatie van sterkte, schuurbestendigheid en weinig
rek; de perfecte leader voor het vissen tussen wier en nabij obstakels

 Hoge schuurbestendigheid en weinig rek
 Hoge knoopsterkte
 Leverbaar in 20lb (9kg) en 30lb (13,6kg)

 Nieuwe 60lb versie verkrijgbaar voor extreme obstakel omstandigheden
 Verkrijgbaar in 30lb (13,6kg), 45lb (20,4kg) en 60lb (27,2kg) breeksterkten

CAMO LEADCORE

ARMADILLO™
















Ideaal voor camouflage en schuurbestendigheid
Gemakkelijk te splicen, zeer soepel, hoge dichtheid en zeer sterk
Camouflage patroon
Verkrijgbaar in Light Camo en Dark Camo
Verkrijgbaar in 45lb (20,4kg) breeksterkte
Geleverd op 7 meter en 25 meter spoelen

Fox Rig Guide 2017_26-35.indd 35

Vervanger van ons originele Armadillo materiaal
Camouflage patroon
Ontworpen als gevlochten voorslag/shock leader
Ideaal voor verre worpen of bij het vissen in de nabijheid van obstakels
Verkrijgbaar in twee kleuren: Light Camo en Dark Camo
Nieuwe 65lb versie verkrijgbaar voor extreme obstakel omstandigheden
Verkrijgbaar in 30lb (13,6kg), 45lb (20,4kg) of 65lb (29,5kg) breeksterkten
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT
 Drie 750mm lange stukken Edges 30lb Submerge
loodvrije leader

 Alle drie de leader hebben een Trans Khaki Lead Clip en
Tail Rubber gemonteerd

 Inclusief standaard en Kwik Change wartel opties

 Gesplitste lussen aan beide uiteinden zodat de wartels
via een simpele lus-in-lus methode kunnen worden
bevestigd

 Je kunt onze kant-en-klare rigs via lus-in-lus rechtstreeks
aan de wartel hangen

 Verkrijgbaar in Weedy Green en Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI RIGS
LEADERS + K/C KIT

LEADCORE LEADERS
+ K/C KIT

 Alle drie de leader hebben een Edges Trans

 Drie stuks 75cm Edges Camo Leadcore
 Drie wartel opties meegeleverd – standard,

Khaki helicopter rig gemonteerd

 Geleverd met 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm
Tapered Bore Bead en 3 x een stukje 0,5mm
Leader Silicone

Flexi Ring en Kwik Change

 Gespliced aan beide uiteinden zodat wartels
via lus-in-lus snel gewisseld kunnen worden

 Inclusief 3 x Flexi Ring Swivel en 3 x Kwik

 Via de lus rechtstreeks aan onze ready-tied

 Gesplitste lussen aan beide uiteinden

 Leverbaar in Light en Dark Camo

Change Flexi Ring Swivels

zodat de wartels via een simpele lus-in-lus
methode kunnen worden bevestigd

rigs te bevestigen

 Je kunt onze kant-en-klare rigs via lus-in-lus
rechtstreeks aan de wartel hangen

 Verkrijgbaar in Weedy Green en Gravelly
Brown

SUBMERGE LEADERS
+ K/C KIT

LEADCORE HELI RIGS
+ K/C KIT

 Drie stuks 75cm Edges 30lb Submerge

 Bevat 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm Tapered

 Drie wartel opties meegeleverd – standard,

 Inclusief 3 x Flexi Ring Swivel plus 3 x Kwik

 Gespliced aan beide uiteinden zodat wartels

 Gespliced aan beide uiteinden zodat wartels

via lus-in-lus snel gewisseld kunnen worden

via lus-in-lus snel gewisseld kunnen worden

 Via de lus rechtstreeks aan onze ready-tied rigs

 Via de lus rechtstreeks aan onze ready-tied rigs

 Leverbaar in Weedy Green of Gravelly Brown

 Leverbaar in Light en Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE
LEADERS + K/C KIT

LEAD CLIP TUBING
RIGS + K/C KIT

 Drie stuks 75cm Edges Camo Leadcore
 Alledrie de leaders hebben een Trans Khaki

 Drie stuks 75cm Edges Trans Khaki Anti

loodvrije leader

Flexi Ring en Kwik Change

te bevestigen

Lead Clip en Tail Rubber

 Drie wartel opties meegeleverd – standard,
Flexi Ring en Kwik Change

 Gespliced aan beide uiteinden zodat wartels
via lus-in-lus snel gewisseld kunnen worden

 Via de lus rechtstreeks aan onze ready-tied
rigs te bevestigen

Bore Bead, 3 stukjes 0,5mm Leader Silicone
Change Flexi Ring Swivels

te bevestigen

Tangle Tubing

 Alledrie de leaders hebben een Trans
Khaki Lead Clip en Tail Rubber

 Twee wartel opties meegeleverd – 3 x
standard en 3 x Kwik Change

 Ideaal voor wateren waar leaders niet zijn
toegestaan

 Leverbaar in Light en Dark Camo

 Leverbaar in Light en Dark Camo
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MICRO
RIG SWIVELS

KWIK CHANGE
SWIVELS

 Perfect voor het monteren van haakaas op

 Verkrijgbaar in maat 7 en 10
 Voor verwisselen van rigs zonder te knippen

D-Rig presentaties

 Ideaal voor Chod en Hinged Stiff Rigs
 Verpakt per 20 stuks

en te knopen

 Niet reflecterende afwerking
 Perfect in combinatie met Edges Safety &
Slik loodclips

 10 stuks per verpakking

SWIVELS

KWIK CHANGE DROP
OFF INLINE SWIVEL

 Perfect voor een breed scala aan rig

 Uniek ontwerp voor karpervissers die met

toepassingen






Matte finish
Verkrijgbaar in twee maten – 7 en 10
Verpakt per 20 stuks
Perfect voor gebruik met Edges Safety
(maat 7) en Slik (maat 10) loodclips

helikopter rigs vissen, maar de onderlijn
willen verwisselen zonder knippen en
knopen

 Niet reflecterende afwerking
 10 stuks per verpakking

DOUBLE RING SWIVEL

KWIK CHANGE ‘O’ RING

 Perfect voor karpervissers die met drop off

 Uniek ontwerp voor karpervissers die met

inline lood vissen, maar de rig aan de wartel
willen bevestigen

 Maat 7 wartel met niet reflecterende
afwerking

 8 stuks per verpakking

helikopter rigs vissen, maar de onderlijn
willen verwisselen zonder knippen en
knopen

 Niet reflecterende afwerking
 10 stuks per verpakking

KURO MICRO HOOK
RING SWIVELS

PVA STRIPS

 Perfect voor het monteren van haakaas bij

 Ontworpen voor gebruik met Chod/Heli Buffer

gebruik van D-Rig presentaties

 Geeft het haakaas meer flexibiliteit en 360
graden beweging

 Matzwarte Kuro coating
 Ideaal voor diverse rigs zoals 360, Chod,
Hinged Dtiff en Multi Rig

 Verpakt per 10 stuks

Sleeve, Heli Buffer Sleeve en Angled Drop
Off Run Ring Kit wanneer het lood los moet
kunnen komen

 Kleine PVA strip moet door het gat van de
sleeve en knip af op juiste lengte

 Oplostijd hangt af van de watertemperatuur
 Per 10 strips verpakt
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SAFETY LEAD CLIP
SAFETY LEAD CLIP
TAIL RUBBER

 Transparante Khaki kleur
 Voor gebruik met maat 7 wartels
 ‘Aligning’ wartel; dat betekent dat het

warteloog altijd in één lijn staat met het
gat in de loodclip

 Transparante Khaki kleur
 Te gebruiken in combinatie met een maat 7

 Met bijgeleverde T-peg te fixeren aan

 Inkeping voor gemakkelijker vrijkomen van

 Groeven op de clip voor instelbare

 10 stuks per verpakking

 10 stuks per verpakking

SLIK® LEAD
CLIP TAIL RUBBER

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

 Transparante Khaki kleur
 Te gebruiken in combinatie met een maat 10

 Transparante Khaki kleur
 Kleine loodclip voor maat 10 wartels; ideaal

 Inkeping voor gemakkelijker vrijkomen van

 ‘Aligning’ wartel; dat betekent dat het

Safety Lead Clip
het lood

Slik Lead Clip
het lood

 10 stuks per verpakking

de wartel

weerstand met de tailrubber

voor subtiele presentaties

warteloog altijd in één lijn staat met het gat
in de loodclip

 Met bijgeleverde T-peg te fixeren aan de wartel
 Geen groeven op de clip zodat de tailrubber
gemakkelijk vrijkomt

 Perfect voor wier- of obstakelrijke situaties
waar het vrijkomen van het lood nodig is

 10 stuks per verpakking

POWER GRIP
LEAD CLIP KIT

POWER GRIP NAKED
LINE TAIL RUBBER

 Handige kit voor het maken van een loodclip

 Steviger grip op de lead clip voor gebruik met

 Inclusief de volgende Edges Trans Khaki

 Fijne taper aan de achterkant van de tail

setup

producten: Power Grip Tail Rubbers, maat 7
Lead Clips met T pegs, standaard Anti Tangle
Sleeves

 Ook inclusief standaard maat 7 wartels en
maat 7 Kwik Change Swivels

 Vijf stuks van elke component in de kit

zwaarder lood

rubber voor gebruik met fluorocarbon
leaders of rechtstreeks op de hoofdlijn

 Helpt voorkomen dat onderlijnen rond de tail
rubber raken






Ideaal voor lange rigs zoals Zig Rigs
Trans Khaki camouflage
Ontworpen voor gebruik met maat 7 lead clips
Verpakt per 10 stuks

NAKED LINE
TAIL RUBBERS

POWER GRIP
TAIL RUBBERS

 Fijn uiteinde van de tail rubber voor gebruik

 Voor karpervissers die graag zwaarder

 Helpt te voorkomen dat onderlijnen rond de

 Ontworpen voor gebruik met de maat 7

 Ideaal voor lange rigs zoals Zig Rigs
 Voorkant van de tail rubber heeft een uitsparing

 Trans Khaki camouflage
 Verpakt per 10 stuks

met fluorocarbon leaders, of rechtstreeks op
de hoofdlijn
tail rubber in de war raken

om lossen van het lood te bevorderen

werplood gebruiken en willen voorkomen dat
het lood uit de clip schiet bij de landing
Edges Lead Clip

 Trans Khaki camouflage
 Verpakt per 10 stuks
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SPEED LINKS

HEAVY DUTY ‘O’ RING

 Ontworpen om snel rigs te kunnen wisselen
 Kan ook worden gebruikt voor het snel

 Voor gebruik van helikopter en chod rigs

wisselen van items zoals marker floats en
spods

 Verkrijgbaar in twee maten - standaard
en Micro

waarbij het lood los moet komen bij de
aanbeet

 Niet reflecterende afwerking
 15 stuks per verpakking

 20 Speed Links per verpakking

TUNGSTEN
HOOKLINK SINKERS

TAPERED MAINLINE
STOP

 Zo ontworpen dat het lijkt op putty
 Ideaal om de onderlijn strak tegen de

 Grote getaperde stop voor op de hoofdlijn,

bodem te houden

 Geleverd op ijzerdraad, per 9 stuks verpakt

waarop een 5mm Tungsten Bead op
geplaatst kan worden voor het vissen met
een ‘naked’ chod of helikopter rig

 Dankzij de tapse vorm komt de wartel

gemakkelijker los en is het systeem
visveiliger dan conventionele ontwerpen

 Geleverd op een ijzeren lusje, 9 stuks per
verpakking

5MM TUNGSTEN BEAD

TAPERED BORE BEADS

 5mm kraal van tungsten
 Past perfect op een Tapered Mainline Stop
 15 kralen per verpakking

 Leverbaar in 6mm en 4mm
 Bevat Trans Khaki camouflage
 4mm ontworpen om op leadcore te

klemmen bij Helicopter en Chod rigs

 6mm kralen perfect om als buffer een
knoop te beschermen

 Verpakt per 30 stuks

NIEUW

KURO RIG RINGS

BAIT BUNGS

 Perfect voor het monteren van haakaas op

 Voorkomt dat het haakaas over de hair glijdt

 Geeft het haakaas meer flexibiliteit en 360°

 Zeer nuttig als er met een snowman wordt

 Matte Kuro coating
 Ideaal voor een groot aantal rigs zoals de

 Eenvoudig op de onderlijn te schuiven

D-Rig presentaties

bewegingsvrijheid

360, Chod, Hinged Stiff en Multi Rig

 Verpakt per 10 stuks

richting de haak
gevist

voordat de lus in de hair wordt gemaakt

 Geleverd op metalen lusje
 10 Bungs per verpakking
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MARKER ELASTIC

MAGGOT CLIPS

 Rood elastiek op een 20m

 Ontworpen voor eenvoudige presentatie

 Perfect voor het markeren

 Unieke pijlvorm om te voorkomen dat

van maden op Hair Rigs

spoel

maden op een hoopje komen

de hoofdlijn voor
nauwkeurig werpen en
positioneren van de rig

 Chemisch geslepen punt met
roestbestendige finish

 Eenvoudig in het gebruik,

 Leverbaar in vier maten – 6, 8, 10 en 12
 Verpakt per 10 clips

klemt op de lijn zonder
deze te beschadigen

 Gemakkelijk te verwijderen,
wederom zonder
beschadigen

RIG LINKS

SLIDERS

DOWN RIGGER BACK LEADS

 Ontworpen om te gebruiken in plaats van

 Schuivende toploodjes voor situaties met

 Unieke toploodjes die met één hand

 Knoop de Rig Link eenvoudig aan de rig met

 Voorzien van camouflage patroon
 Eenvoudig op de lijn te schuiven
 10 stuks per verpakking

 Verkrijgbaar in 21 en 43 gram
 Drie toploodjes per verpakking

een knoop in het uiteinde van een rig
een Grinner knoop

 Stelt je in staat rigs supersnel te wisselen
 Hiermee kunnen PVA sticks over de rig

lijnschuwe karpers

kunnen worden bevestigd

worden geregen

 Verpakt per 15 stuks

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS
 Gewichtjes voor het uitbalanceren van pop-ups
 Eenvoudig te bevestigen zonder dat hoofdlijn wordt
beschadigd

 Vast te klemmen met behulp van meegeleverde
siliconenslang

 Verkijgbaar in BB, AAA, SA en Swan.

Ook als dispenser met daarin no 1, no 4, BB, AAA, SA en Swan
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MULTI PURPOSE BACKLEAD

DROP OFF INLINE LEAD KIT

 Kan gebruikt worden als een quick-change

 Voor gebruik in combinatie met Fox inline

 Om te veranderen, verwijder de quick-

 Zorgt ervoor dat het lood loskomt van de

flying backlead of als traditioneel toplood

change flying insert uit het lood en vervang
deze door de ‘clip-on’ backlead insert. Druk
deze in de kern en draai de insert op zijn
plaats voor een betrouwbare fixatie

 Als de ‘clip-on’ backlead vast komt te zitten
in een obstakel, zal deze vrijkomen van de
lijn omdat de clip zich opent

loden

hoofdlijn in obstakel- of wierrijke situaties

 Wordt geleverd met een tail rubber voor
het verhogen van de weerstand waarbij
het lood wordt gelost

 5 inserts en 5 tail rubbers per verpakking

 Indien gebruikt als flying backlead zal

deze niet te ver achter de rig terecht
komen. Dankzij het speciale ontwerp zal
de hoofdlijn nabij het werplood tegen de
bodem worden gehouden

 Perfect voor het tegen de bodem houden
van de hoofdlijn bij schuwe karpers. Ook
ideaal op wateren met veel botenverkeer

 Verkrijgbaar in 3 formaten:
5gr, 10gr en 15gr

DROP OFF LEAD
PLUG & PINS
 Plaats de plug simpelweg over de wartel
en zet vast met de T-pin

 Je hoeft geen inline lood insert meer

doormidden te knippen voor de Edges
Drop Off Inline Lead Kit

 Hiermee kunnen vissers hun drop off

inline lood setup weer ombouwen tot een
standaard inline setup

 Ontworpen voor gebruik met alle Fox
inline loden

 Met Trans Khaki camouflage

TUNGSTEN CHOD
BEAD KIT

TUNGSTEN LINE
GUARD BEADS

 Voor het maken van een ‘fixed’ naked chod

 Ontworpen voor gebruik direct op de kale

 De kraal zit stevig op de hoofdlijn, maar kan

 Kan hoger op de lijn worden vastgezet voor

rig op nylon of fluorocarbon lijn
verschoven worden

 De onderste sleeve zit over het lood en

kan zodanig worden afgesteld dat het lood
vrijkomt bij een aanbeet

 Nieuwe Micro versie nu ook leverbaar voor

vissers die een subtielere presentatie willen

hoofdlijn

gebruik met Naked Chod Rigs (zal na haken
van een vis naar beneden schuiven en op
de Heli Buffer Sleeve zitten)

 Kan ook direct boven een Heli Buffer Sleeve
worden geplaatst als Naked Helicopter
montage

 Handige getaperde zijde waar je onderlijn

wartel op zit tijdens de dril ter bescherming
van de hoofdlijn

 Tungsten helpt ze naar de bodem te zinken
 Geleverd op lus van staaldraad voor
eenvoudig plaatsen op de hoofdlijn

POWERGRIP ® PUTTY

ANTI BORE BAIT INSERTS

 Extreem hoge dichtheid
 Eenvoudig te verwerken
 Perfect voor het uitbalanceren van

 Uniek ontwerp dat in het haakaas wordt

pop-ups en rigs zinkend te maken

 Algemeen beschouwd als de beste putty
op de markt

gestoken om afbrokkelen van het aas te
voorkomen

 Ideaal voor boilies en zacht haakaas zoals
lunchworst

 Bewijst zijn waarde wanneer regelmatig
opnieuw moet worden ingeworpen

 Micro ribbels op de tube zorgen voor
superstevige grip

 Kan worden afgeknipt voor kleiner aas
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HELI/CHOD
BUFFER SLEEVE
 Voor chod en helikopter rigs als er met

HELI BUFFER SLEEVE
 Ontworpen voor gebruik met Helicopter

Rigs op leaders zoals Submerge en leadcore

 Klein gat in de zijkant stelt je in staat het
lood snel kwijt te raken

 Met Trans Khaki camouflage
 Per 8 stuks verpakt

een nylon of fluorocarbon hoofdlijn wordt
gevist zonder leader

 De wartel van de rig zit op de dunne,

getaperde sleeve die de druk absorbeert
tijdens de dril zodat de lijn niet wordt
beschadigd

 Het gaatje in de zijkant maakt een set-up
mogelijk waarbij het lood vrijkomt

TUNGSTEN
ANTI TANGLE

TRANS KHAKI ANTI
TANGLE SLEEVES

 Ontworpen om in de war raken tijdens de

 Trans Khaki kleur
 Ontworpen om te voorkomen dat rigs

worp te voorkomen

 Extra gewicht door toevoeging van

tungsten (wolfraam) drukt onderlijn tegen
de bodem

tijdens de worp in de war raken

 Standaard is ideaal voor normale
rigpresentaties

 Verkrijgbaar in de maten standaard en

 Micro sleeve verkrijgbaar voor gebruik in

 Verpakt per 8 stuks

 XL sleeve is ideaal voor gebruik met lange

Micro

massieve PVA zakjes

onderlijnen zoals zig rigs

 Per 25 stuks (Micro en standaard) en 15
stuks (XL) verpakt

LOADED TUNGSTEN
RIG TUBE

ANTI-TANGLE TUBING
TRANS KHAKI

 Vier maal zwaarder dan leadcore
 Zeer soepel dus volgt de contouren van

 Bevat de revolutionaire Trans Khaki

de bodem

 Perfect voor wateren waar leadcore
verboden is

 Eenvoudig op de hoofdlijn te schuiven
 Geleverd in lengtes van 2 meter

camouflage

 Perfect voor wateren waar leadcore
verboden is

 Extra bescherming tegen schuren en in
de war raken

 Ongelofelijk visvriendelijk
 Geleverd in lengtes van 2 meter

RUN RING KIT

ANGLED DROP OFF
RUN RIG KIT

 Simpel ontwerp om een eenvoudige

 Uniek ontwerp dat schuivende

 Grote ring voor wrijvingsvrije beweging
 Helpt bij een zeer goede beetindicatie
 Bevat 8 x Rings, 8 x Buffer Bead en

 Grote ring met hoek zit op de perfecte

schuivende rig te maken

8 x Speed Link

 Bevat Trans Khaki camouflage

systemen naar een hoger niveau brengt
positie om de lijn ongehinderd te laten
schuiven

 Kan zo worden opgezet dat het lood snel
loskomt bij wier- of obstakelrijke wateren

 Trans Khaki camouflage
 Bevat 6 x Angled Clips, 6 x Angled Buffer
Sleeves en 6 x T-Pegs
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RUNNING SAFETY CLIP

MICRO LINE ALIGNAS

 Trans Khaki camouflage
 Ontworpen om de perfecte schuivend lood

 Meer verfijnde versie van de immens

presentatie te maken

 T-bar pin om de wartel in de clip te bevestigen
 De clip is zo gevormd dat het lood recht hangt
waarmee verder kan worden geworpen

 De Tail Rubber is ontworpen voor zowel

populaire Trans Khaki Line Alignas

 Ideaal voor vissers die met subtiele
presentaties willen vissen

 Vervangt de noodzaak van krimpkous
 Zorgt voor de perfecte agressieve
prikhoek

 De Kit bevat een Run Ring en Speed Link

 Verkrijgbaar in twee maten – 10-7 en 6-2
 Verpakt per 10 stuks

LINE ALIGNA

WITHY CURVES

 Maakt het maken van een line aligner
presentatie gemakkelijker dan ooit tevoren

 Voorgevormde adapter in een perfecte

 Trans Khaki camouflage
 Schuif simpelweg een Aligna over de

 Op de onderlijn te schuiven via een splicing

gevlochten leaders als tubing

zodat snel van loodgewicht kan worden
veranderd

onderlijn en over het haakoog

 Creëert een agressieve hoek zodat karpers
de haak lastig kwijt kunnen raken

 Twee maten voor verschillende haakmaten –
10-7 en 6-2. Verpakt per 10 stuks

bocht voor de Withy Pool Rig
naald

 Trans Khaki camouflage
 Micro ribbels op het uiteinde om
tungsten putty rond te kneden

 Maakt krimpkous overbodig!
 Maakt stomen van krimpkous boven een ketel
overbodig om deze klassieke rig te maken!

 Verkrijgbaar in twee maten voor haken
10-7 en 6-2

HAAK SILICONE

LEADER SILICONE

 Voor het vastklemmen van de hair op de

 Voor gebruik op onze Submerge en

 Bevat Trans Khaki Camouflage
 Geleverd in lengtes van 1,5m
 Verkrijgbaar in twee maten: haakmaat

 Diameter 0,5mm
 Trans Khaki camouflage kleur
 Lengte van 1,5m per verpakking

TADPOLE MULTI BEAD

SILICONE SLEEVES

 Trans Khaki camouflage kleur
 Perfect voor het maken van semi-vaste

 Diameter 3mm in stukken van 25mm
 Trans Khaki camouflage kleur
 Perfect voor vele rig toepassingen, zoals

haaksteel voor blow back rigs

leadcore leaders voor helicopter rigs

10-7 en 6-2

inline systemen met schuivend lood

 10 stuks per verpakking

plaatsen over Speed Links

 Verpakt per 15 stuks
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HAIR BRAID

HAAK BEADS

SHRINK TUBE






 Trans Khaki camouflage kleur, verpakt per

 Perfect voor het verlengen van de haaksteel

 Ideaal voor blowback presentaties waar

 Trans Khaki camouflage kleur
 Leverbaar in drie maten: X Small (1,4-0,6mm),

Voor het maken van zeer soepele hairs
Onopvallende bruine kleur
Ideaal voor het bevestigen van klein aas
Lengte: 10 meter

25 kralen

geen knotless knot wordt gebruikt

 Klemt stevig op de haaksteel
 Verkrijgbaar in twee maten: haakmaat 7-10

bij anti-eject rigs

Small (1,8-0,7mm) en Medium (2,4-0,8mm)

en 2-6

BAIT FLOSS

HAIR WIDGETS

BOILIE STOPS

 Om haakaas aan rig rings en Mini Hook Ring

 Stevig op de haaksteel te klemmen
 Knoop een soepele hair aan de Hair Widget

 Getaperd uiteinde voor een perfecte

Swivels te bevestigen

 Neutrale kleur
 Geleverd in dispenser met mesje
 50m per spoel

en schuif hem op de gewenste plek

 Trans Khaki camouflage kleur
 Verpakt per 30 stuks

BOILIE CAPS

PELLET PEGS

 Met een minihaakje in de onderzijde van de

 Voor het bevestigen van pellets op een hair
 Onopvallend transparante kleur
 Verkrijgbaar in drie maten: 11mm (180 pegs),

boilie te trekken

 Witvis kan de boilie niet van de hair krijgen
 Klein en transparant
 120 Boilie Caps per verpakking

13mm (134 pegs) en 21mm (50 pegs)

bevestiging aan de hair

 Klein en opvallend aan de bovenkant van de boilie
 Verkrijgbaar in twee formaten: Micro en
Standaard

 Transparant van kleur
 200 stuks per verpakking

HAIR EXTENDING
BOILIE PROPS
 Voor veranderen van formaat haakaas

zonder een nieuwe rig te moeten knopen

 3 formaten per verpakking: small, medium
en large

 Transparant van kleur
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FINE NEEDLE

HEAVY NEEDLE

 Perfect voor klein haakaas,

 Perfect voor steviger haakaas,

 Ook geschikt voor zachte,

 Soft-touch easy grip, rode

zoals partikels

6-10mm boilies

zoals boilies en noten
handgreep

 Soft-touch easy grip, groene
handgreep

SPLICING NEEDLE

STIX & STRINGER
NEEDLE

 Fijne naald met scharnierende

 Extra lange naald met

opening voor splicen van
leadcore en loodvrije leaders

 Kan ook worden gebruikt als aasnaald
voor kleine, zachte aassoorten

 Soft-touch easy grip, blauwe handgreep

scharnierende opening

 Ideaal voor het maken van PVA
stringers

 Ook geschikt om PVA sticks op
de onderlijn te rijgen

GATED NEEDLE

NEEDLE SET

 Naald met scharnierende opening voor

 Vijf naalden voor alle situaties
 Bevat Stix & Stringer, Fine,

gebruik van diverse soorten haakaas

 Ook handig voor het rijgen van kleine

Heavy, Gated en Splicing naald

PVA zakjes op de onderlijn

 Soft-touch easy grip, gele handgreep

MULTI TOOL

BRAID BLADES XS

 Scherpe kant voor het strippen van gecoat

 Speciale snijbladen voor optimaal knippen
 Voor dyneema, nylon, fluorocarbon, leadcore,

onderlijnmateriaal

 Strekker voor knopen en stiff rigs
 Tooltje voor het maken van perfecte D-rigs
 Tooltje voor maken van grotere lussen voor
chods en hinged stiff rigs

combi-rig materiaal, etc.

 Scherp als een scheermes
 Handig in te klappen
 Past keurig in een F-Box tacklebox

1MM MICRO DRILL

BRAID BLADES

 Voor het boren van kleine gaatjes in haakaas
 Klein gaatje in haakaas maakt gebruik boilienaald

 Superscherp schaartje voor het knippen van

mogelijk

 Perfect voor hard aas zoals noten, uitgeharde
boilies en pop-ups

 Ergonomisch ontwerp met opvallend handvat

gevlochten lijn

 Ook ideaal voor het knippen van fluorocarbon,
nylon en leadermateriaal

 Goed zichtbare oranje handvatten voor goede
zichtbaarheid

 Past keurig in een F-Box tacklebox

TENSION BAR

BAIT DRILL & CORK STICKS

 Handige tool voor het aantrekken van knopen






 Ook perfect voor het strekken van stiff rigs
 Ergonomisch handvat

Klein boortje voor het doorboren van haakaas
Ideaal voor boilies en tijgernoten
Ergonomisch gevormd handvat
Inclusief vijf 6mm kurkstaafjes; ideaal voor het
uitbalanceren van haakaas

 Reserve 6mm kurkstaafjes afzonderlijk
verkrijgbaar
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VOORDELEN VAN DE ZIG ALIGNA™
 Betrouwbare inhaking en anti-spuw eigenschappen –
Creëert een grotere ‘gape’ dan een standaard knotless
knoop of Zig Bug haak, waardoor de haak beter inhaakt en
de vangkans aanzienlijk stijgt.

 Zeer veelzijdig – Je kunt zelf de kleuren van het foam en de
Zig Aligna kiezen waardoor alle kleurcombinaties mogelijk
zijn. Zo kom je snel te ontdekken welke kleurcombinatie het
beste is op de betreffende dag.

 Betere inhakingspotentie – De Aligna centraliseert het
haakaas. Een nadeel van een knotloss knoop is dat de hair
van nature naar één kant neigt en dat kan leiden tot slechte
inhaking.

 Zeer snel en gemakkelijk – Verwisselen van haakaas gaat
erg snel en dankzij de unieke loading tool is het ook erg
gemakkelijk.

 Sterkere en meer betrouwbare knopen – Maakt het gebruik
van een Palomar of Grinner knoop mogelijk in plaats van een
knotless knoop. Deze knopen zijn veel sterker en voorkomen
het doorschuren van de onderlijn bij het haakoog.
 Betere prijs-kwaliteitverhouding – Mocht de haakpunt
stomp worden, kan de Aligna simpel op de onderlijn worden
geschoven zodat een nieuwe haak kan worden bevestigd.
Als Zig Bug haken stomp worden, moeten ze compleet
worden weggegooid en dat kost veel geld.

 Imitatie van een larve – De meeste Zig Bugs imiteren
beestjes die niet eens in het water voorkomen. De vorm van
een Zig Aligna, in combinatie met het stukje foam, imiteert
de vorm van een nimf met een dun krom lichaam en een
dikke kop.
 Hi-viz kleur opties – De rode, roze, witte en gele kleuropties
zorgen voor een zeer goed zichtbaar haakaas als er met
single hookbait wordt gevist of wordt gevoerd met een
‘sloppy’ spodmix.

ZIG ALIGNA™ KIT
ROOD, GEEL EN ZWART

ZIG ALIGNA™ KIT
ROZE, ORANJE EN GEEL

 3 lengtes Zig Aligna HD Foam – 1 x rood,

 3 lengtes Zig Aligna HD Foam – 1 x fluoro

 6 Zig Aligna Sleeves – 2 x rood, 2 x geel en

 6 Zig Aligna Sleeves – 2 x fluoro roze,

 1 x Loading Tool

 1 x Loading Tool

1 x geel en 1 x zwart
2 x zwart

roze, 1 x fluoro geel en 1 x fluoro oranje
2 x fluoro geel en 2 x fluoro oranje

ZIG ALIGNA™
LOADING TOOLS

ZIG ALIGNA™ HD FOAM

ZIG ALIGNA™ SLEEVES

 Om zig foam in de lus van de Zig Aligna te

 Verkrijgbaar in rood, geel-zwart, fluoro

 Verkrijgbaar in rood, geel-zwart,

 Hi-viz oranje kleur
 Twee stuks per verpakking

 3 lengtes foam per verpakking
 Zeer hoog drijfvermogen

 8 Zig Aligna Sleeves per verpakking

bevestigen
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EDGES® RANGE | CAMOTEX® LOOD

CAMOTEX® LOOD

IMPACT INLINE

NIEUW

 De rig verlaat het lood vanuit de kern, zodat
de vis zich na het strekken van de onderlijn
direct op het volle loodgewicht prikt

 Het unieke ontwerp helpt bij het zetten van
de haak en dus bij het omzetten van meer
aasopnames in een aanbeet

FLAT PEAR SWIVEL

INLINE FLAT PEAR






 Met gleuf voor gebruik van inline drop

Onopvallend

off rigs

Wartel met groot oog
Anti-reflectie camouflage coating
Perfect voor korte tot middellange afstand

 Onopvallend
 Anti-reflectie camouflage coating
 Voor korte tot middellange afstand of lange
afstand in combinatie met PVA zakje

 Perfect voor het vissen op korte en

middellange afstand en voor het vissen met
PVA zakjes

 Verkrijgbaar in drie maten - 3oz/85g,
4oz/113g en 5oz/142g

 Kan ook inline drop off gevist worden met
de Edges Drop Off Inline Kit

SQUARE SWIVEL

SQUARE INLINE

DISTANCE SWIVEL







 Met gleuf voor gebruik met inline drop






Perfect voor het vissen op taluds
Hoge weerstand als vis de onderlijn strekt
Wartel met groot oog
Anti-reflectie camouflage coating
Perfect voor korte tot middellange afstand

off rigs






Hoge weerstand als vis de onderlijn strekt
Solide kunststof insert
Anti-reflectie camouflage coating

Perfect voor werpen van grote afstanden
Aerodynamisch profiel
Wartel met groot oog
Anti-reflectie camouflage coating

Voor korte tot middellange afstand of lange
afstand in combinatie met PVA zakje
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Laat Alle Andere Haken Nutteloos Lijken
Ultrascherpe punten

Constructie van supersterk lichtgewicht XC80 Vanadium gesmeed staal

GA NAAR PAGINA’S 30-32 VOOR DE VOLLEDIGE RANGE IN DETAIL

Matte coating

Micro Barb en Weerhaakloos

www.foxint.com
Insta

Insta

AAA384
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