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WELKOM...

Welkom in de hagelnieuwe ‘stap-voor-stap’ Edges gids, jouw handleiding
voor het leren van de grondbeginselen van het karpervissen.
De korte, bondige artikelen helpen jou niet alleen meer karpers te vangen,
maar geven tevens duidelijke informatie over hoe een gevangen karper
behandeld dient te worden. Bij het maken van deze gids hebben wij de focus
gelegd op heel veel foto’s om een duidelijk beeld te geven van de diverse
tactieken en handelingen. In de gedrukte en online magazines ligt de nadruk
vaak op de meer ervaren karpervissers en daarom worden de basistechnieken
niet behandeld. Wij vinden het belangrijk om een stapje terug te doen, zodat
beginnende karpervissers hun kennis vanaf de basis kunnen opbouwen.
De tweede helft van de gids geeft een beeld van het materiaal uit onze
Edges range. Deze producten zijn ontworpen door karpervissers om andere
karpervissers te helpen meer karpers te vangen. Jij zult deze
sectie van de gids ook zeer waardevol vinden.
Wij hopen dat jij geniet van de informatie op de volgende pagina’s.

foxint.com
/foxInternational
/FoxInternational1
@fox_international

UK Headquarters
1 Myrtle Road, Brentwood,
Essex, CM14 5EG

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39,
2321 Meer, Belgium

Gratis Gids Niet Voor de Verkoop.
Fox International behoudt zich het recht voor om
prijzen en specificaties te allen tijde te mogen
veranderen zonder aankondiging vooraf.
Technische gegevens en specificaties correct
op moment van afdrukken.
Alle gewichten en afmetingen zijn bij benadering.
E. & O.E. Copyright reserved.

Fotografie: Lewis Porter
Teksten: Lewis Porter
Speciale dank aan: Harry Charrington, Mark Pitchers,
Tom Maker, Mark Bartlett, Scott Day, Harry Pratt,
Jim Wilson, Stefan Hanff, Mark Noorman, Roelof Schut,
Bastian Reetz, Daniele Pellacani, Cezary Karolczak,
Csaba Balasi, Jakub Prudík, Roman Veselý,
Andrei Popescu, Robert Nicolae, Mauro Pitorri.

2

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd 2

02/05/2018 16:02:34

‘s Werelds eerste APP speciaal ontworpen
om jou nauwkeuriger en effectiever te
laten vissen dan ooit tevoren!
Met gebruik van foto’s en icoontjes
stelt Swim Mapper je in staat specifieke
visuele kenmerken en bijbehorende
afstanden te registreren, zodat je na
terugkomst in een ‘gemapte’ stek in luttele
minuten secuur aan het vissen bent.
Voor meer informatie ga naar
www.swimmapper.com

G
ANDAA
LOAD V
DOWN OG GRATIS!
N

toegang tot een ledensectie
 Exclusieve
van onze website plus nieuwsbrieven!

 Bekijk The Challenge als allereerste!
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HOE?

PICK A

SWIM

Als je succesvol wilt
zijn, is het kiezen
van een goede stek
van cruciaal belang!

Het belangrijkste is het zoeken en vinden van karpers. Als je de vissen hebt gevonden, dan zijn de kansen
op een vangst vele malen groter. Daarom is het belangrijk om tijd uit te trekken voor een wandeling
langs het water. Als je tekenen van karperleven ziet, kies dan voor de stek die daar het dichtste bij ligt.

Zoek naar:
of
 Springende
dompelende karpers
karpers
 Zwemmende
in helder water

KIES niet:
De stek naast de
parkeerplaats

 Kolken
 Bellenplakkaten
en -sporen
plekken
 Troebele
in het water

Een plek naast
een vismaat
De schoonste en meest
comfortabele stek

P!
TOP TI
Geen tekenen van karper? Zoek dan naar:


Voor het lokaliseren van
karpers is een zonnebril
met gepolariseerde glazen
onmisbaar. Een dergelijke bril
neemt de schittering van het
water weg, zodat de vissen
gemakkelijker te zien zijn.

Eilanden



Fonteinen of inlaatpijpen
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Wierbedden of obstakels



Maak ook keuzes
op basis van de
weersomstandigheden:
kant waar de
 Dewarme
wind op blaast
de luwte van
 Inkoude
wind
Ondiep water bij
 warm weer
water bij
 Dieper
koud weer

Begroeiing in de oeverzone
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FIND A

FEATURE
Na het selecteren
van een stek, is het
belangrijk om op de
bodem interessante
plekken te vinden
om het haakaas te
presenteren.
Begin met het inwerpen
van een peildobber set-up
aan een gevlochten lijn en
probeer een beeld te krijgen
van de bodemstructuur. Geef
extra aandacht aan gebieden
rondom eilanden, obstakels,
wierbedden en rietkragen.

Veel karpervissers vissen graag op een grindbed of op een schone bodem, klei of zand. Het is verstandig
om dergelijke stekken als uitgangspunt te nemen. Als deze plekken zijn ontdekt, laat dan de peildobber
omhoog komen, zodat de diepte kan worden gemeten. Ondiepere delen en diepere geulen kunnen op
deze wijze worden ontdekt. Karpers zwemmen graag langs taluds of over de bovenkant van een plateau.

HOE?

Optuigen van een peilhengel...

1
Schuif de ‘boom’ van de
Marker Float Kit over de
gevlochten hoofdlijn

2
Rijg de ronde buffer bead
op de gevlochten hoofdlijn
en vervolgens de andere bead
uit de kit

3
Bevestig het uiteinde van de
gevlochten lijn met een Grinner
knoop aan de wartel aan de
onderkant van de peildobber

Zoek naar:
op de hengeltop
 Tikken
bij het binnentrekken
van het lood: Stenen

weerstand bij het
 Zware
binnen draaien van het lood:

4

schoon slib of klei

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd 5

6

Bevestig het lood aan de quick
change swivel aan de ‘boom’ en
schuif de sleeve er overheen

De peildobber set-up is nu
klaar om gebruikt te worden

P!
TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Werp eens een Grappling Marker
Lead op je stek om te kijken of je
wier of rommel omhoog haalt.

Gebruik Marker Sticks en
tel hoeveel wikkelingen je
stek van de oever ligt.

Registreer alle belangrijke
informatie in je Swim Mapper APP.

Dikke sliblaag of wier

glijdt soepel over
 Lood
de bodem: Zand,

5

Schuif de bead over het oog van
de wartel, zoals op de afbeelding

5
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BAIT
THE SPOT

Diverse manieren om een voerplek aan te leggen:
Als de
bodemkenmerken
in kaart zijn
gebracht, is de
volgende stap het
aanleggen van
een voerplek.

Spod
Perfect voor alle
aassoorten van
middellange tot
zeer lange afstand

Werppijp
Speciaal voor boilies
van middellange
tot lange afstand

Katapult
Ideaal voor diverse
aassoorten op
middellange afstand

Voerschep
Ideaal voor
diverse aassoorten op
middellange afstand

6
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Nauwkeurigheid
Om nauwkeurig te kunnen
voeren is het aan te bevelen
een peildobber te gebruiken. De
peildobber kan dan als richtpunt
worden gebruikt tijdens het
voeren. Clip de lijn af in de
lijnclip bij het gebruik van een
spod, zodat de spod telkens
op dezelfde plaats neerkomt
en dat het voeren nauwkeurig
gebeurt. Gebruik tevens de
marker sticks om telkens de
juiste afstand te werpen en kies
een richtpunt aan de horizon. Sla
deze informatie op in de Swim
Mapper app voor toekomstig
gebruik van dezelfde referenties.

HOE?

Top aassoorten:

Boilies - Karpers zijn er
gek op en hun hardheid
voorkomt overlast van witvis

Zoete maïs - Een klassieker die
favoriet is bij alle Fox consultants

Parti-blend - Zeer goed in
spodmixen maar ook attractief
voor kleinere vissoorten

Tijgernoten - Zeer effectief
om overlast van brasem, zeelt
en kreeften te voorkomen

Pellets - Karpers zijn er
gek op en ze zijn perfect in
spodmixen en pva zakjes

Maden - Zeer effectief in
de winter maar niet ideaal
in het geval van witvis

Een effectieve spodmix maken...

1
Stop 2 kilo zoete maïs
in een emmer

2
Voeg 1 kilo gebroken
en hele boilies toe

Door slim te voeren
kunnen de vangsten
spectaculair zijn!
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4

Voeg 1 kilo partikels
zoals duivenvoer toe

Voeg 500 gram pellets toe, meng
alles goed en de mix is klaar

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Wij adviseren om vaker een
kleinere hoeveelheid te voeren
dan in één keer heel veel te
voeren aan het begin van
de sessie. Aas wat gevoerd
is, is namelijk niet meer
uit het water te halen!

Gebruik bij het spodden een
fingerstall om jouw vinger tijdens
het werpen te beschermen
tegen de dunne gevlochten lijn.
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CAST

ACCURATELY
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TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Heb je eenmaal de plek
gevonden waar je naartoe
wilt werpen, bevestig de
hoofdlijn dan in de lijnclip
op de molenspoel.

Gebruik een set Marker Sticks
om voor de toekomst de afstand
te bepalen waarop je vist.

Knoop een stukje Marker Elastiek
op je lijn zodat je niet iedere
keer met de Marker Sticks de
afstand hoeft te bepalen.

02/05/2018 16:04:01

Of je nu aan het peilen bent, een
beaasde rig uitwerpt of met een
spod bijvoert, hoe nauwkeuriger
je kunt werpen des te succesvoller
zul je zijn...

Nauwkeurig Werpen Handige Items:
Nauwkeurig werpen is niet zo
relevant als je meestal uitvaart
met een voerboot of roeiboot,
maar voor de meeste vissers in
Europa die overwegend werpen
om karpers te vangen is het een
vaardigheid die ze niet alleen
meer laat vangen maar ook geld
bespaart (minder verspelen
van materiaal in bomen etc.).
Er zijn een aantal basisprincipes
die je moet volgen die je, als
je ze toepast, keer op keer
‘on the spot’ laten vissen.

Nauwkeurige
vissers worden
succesvolle vissers!

 Distance Sticks
 Gepolariseerde Zonnebril
 Marker Elastiek
 Marker Float Setup

P!
TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Kies een opvallend kenmerk
aan de overkant om naartoe
te werpen - zorg dat je hem
’s nachts ook kunt zien.

Gebruik de Swim Mapper
APP om je afstand en
richtpunt voor toekomstige
sessies vast te leggen.

Sta altijd op dezelfde plek als
je inwerpt en zorg dat je altijd
richting het richtpunt werpt.

Bij het blokkeren van de lijn
door de lijnclip zorg je dat je
de hengel altijd in dezelfde
positie houdt, zodat de rig
steeds op dezelfde plek landt.
9
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TIE A

POP-UP
RIG

Hier volgt een overzicht van hoe je
een uiterst effectieve pop-up rig
presentatie kunt knopen...
Pop-up presentaties zijn vooral effectief wanneer je over
een vuile bodem vist. Er kan een laagje wier groeien,
zachte bagger liggen of vuil zoals bladeren, wat je
presentatie kan ruïneren als je met bodemaas vist. Er is
een breed scala aan pop-up presentaties beschikbaar,
maar degene waar we ons in dit hoofdstuk focusen
is een favoriet van veel Europese Fox consultants...
10
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Andere Pop-Up Rigs Om Te Overwegen:

Withy Pool Rig

Multi Rig

Hinged Stiff Rig

Chod Rig

02/05/2018 16:04:38

De 360 Rig

Benodigde Componenten:

Dit is zonder twijfel een van
de meest effectieve, anti-eject
pop-up rigs ooit uitgevonden.
De 360 Rig laat de haak de volle
360 graden draaien, wat hem
extreem moeilijk maakt voor een
karper om uit te spuwen, zodat
de haak binnenin de bek prikt. Hij
presenteert de pop-up dichtbij
de bodem omdat alleen de
haaklengte naar boven steekt,
hij valt dus ook niet teveel op.

Edges Medium Curve haak

Maat 11 Flexi Ring Swivel

Micro Hook Ring Swivel

Hook Beads

Coretex Tungsten
onderlijnmateriaal

Tungsten Anti Tangle Sleeve

HOE?

Knopen Van De 360 Rig...

1
Begin met het knopen van een
stuk Coretex Tungsten aan de ring
van een maat 11 Flexi Ring Swivel

4
Geprikt door
een 360 Rig!

2
Steek nu de punt van je Medium
Curve haak door het kleine
oog van de Flexi Ring Swivel

5

3
Neem een van de Hook Bead
en schuif hem op deze
positie op de haaksteel

6

Schuif een Micro Hook Ring
Swivel op de haaksteel
gevolgd door een tweede
Hook Bead, zoals afgebeeld

Knip de onderlijn af op de
gewenste lengte en schuif er een
Tungsten Anti Tangle Sleeve op

Knoop nu een lus met de
8-knoop in het uiteinde en
bevestig je favoriete pop-up
om het af te maken!

P!
TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Tungsten Putty en Kwik Change
Pop-Up Weights kunnen erg
handig zijn bij het precies
uitbalanceren van je
pop-up haakaas.

Als je je pop-up over redelijk
dicht slib of wier vist, dan zal
een helicopter loodmontage je
presentatie sterk verbeteren.

Het gebruik van een kleine
oplosbare High Riser foampje
helpt in de war raken tijdens de
worp voorkomen. Het foampje
zal oplossen en de rig zal
langzaam op de bodem zakken.
11
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TIE A

BOTTOM
BAIT RIG

Bodemaas kan
op gezette tijden
ontzettend
effectief zijn!

T

Als je een uiterst effectieve rig
voor bodemaas zoekt om uit te
proberen tijdens je volgende sessie,
lees dan vooral verder...
Bodem presentaties zijn minder in gebruik geraakt tegenwoordig
omdat veel vissers de voorkeur geven aan Ronnie’s, de 360, Chods
of Hinged Stiffs. Dit betekent echter niet dat ze minder effectief zijn.
De kans is zelfs groot dat, juist omdat het merendeel van de
vissers pop-ups gebruikt, de karpers een bodemaas met minder
wantrouwen zullen benaderen. Bodemaas kent zijn beperkingen
afhankelijk van de bodem waarop het wordt gevist,
maar zo lang het wier niet te dik is zullen de presentaties
in dit hoofdstuk uiterst effectief voor je zijn...
12
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Andere Bodemrigs Om Te Overwegen:

Standard Knotless Knot

KD Rig

Claw Rig

D-Rig
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De Blow Back Rig
De Blow Back Rig is een
echte klassieker onder de
presentaties, die iedere karper
zou kunnen prikken. Deze rig
kan met een enkel bodemaas
worden gevist, een wafter of
een snowman rig die bestaat
uit een zinkende boilie met
een drijvende erboven. De rig
bestaat uit een kleine rig ring
op de haaksteel, die de haak
in staat stelt na het prikken in
de onderlip op zijn plaats te
blijven wanneer een karper het
haakaas uit probeert te spuwen.

Benodigde Componenten:

Edges Wide Gape haak (Straight of
Beaked is een persoonlijke keuze)

Micro Line Aligna

Large Kuro Rig Ring

Camotex Semi-Stiff
onderlijnmateriaal

Tungsten Anti Tangle sleeve

Tungsten Rig Putty

HOE?

PS!
TOP TI

Knoop Je De Blow Back Rig...

1
Knip 30cm Camotex
Semi-Stiff af en verwijder 10cm
coating aan één uiteinde

4
Kneed tot slot nog wat
stukjes Tungsten Rig Putty
langs de onderlijn om hem
compleet te maken.

Knoop de Large Kuro Rig Ring
5mm boven het haakaas met
twee overhandse knopen

7
Wanneer je op echt schone en
harde bodem vist, gebruik dan
een Impact Inline Lead om de
inhakingskans te maximaliseren.

Schuif een Micro Line Aligna op
de onderlijn en in positie over
het haakoog, zoals afgebeeld

2
De volgende stap is het knopen
van een klein lusje in het uiteinde
van de vrijgekomen braid

5
Schuif de ring op de haak
en in de positie zoals
afgebeeld op de foto

8
Rijg de anti tangle sleeve
op de onderlijn, en knop
vervolgens een lus met de
8-knoop in het uiteinde

3
Rijg je gekozen zinkende
haakaas op de lus en zet
vast met een boilie stop

6
Fixeer de haak met een
Knotless Knot (let op dat
de onderlijn het oog altijd
aan de voorzijde verlaat)

9
Kneed tot slot nog wat
stukjes Tungsten Rig Putty
langs de onderlijn om hem
compleet te maken
13
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USE

PVA

Sinds de introductie van PVA vele jaren
geleden heeft het de wijze waarop
karpervissers vissen revolutionair
gewijzigd - hier tonen we je het op de
beste wijze in te zetten!

Wat is PVA?

PVA is een afkorting voor Polyvinyl Acetaat en het komt in diverse
gedaanten voor in de visserij zoals string/tape, strips, gaas en dichte
zakjes (bags). Het mooie van dit product is dat het volledig oplost
in water, wat voor veel toepassingen zorgt van aaspresentatie tot
loslaten van het lood. Zo kunnen vissers Bijvoorbeeld een PVA bag
met los voer zoals pellets en boilies maken, en deze aan hun rig
bevestigen. Eenmaal in het water geworpen zal het PVA smelten
en een attractief hoopje voer rond het haakaas achterlaten.

14
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PVA MESH

PVA Gaas

Door de beschikbare PVA
gaassystemen te gebruiken is
het zeer eenvoudig voor vissers
om snel en simpel een zakje los
voer te creëren dat aan de rig
kan worden gehangen - door
simpelweg de haak erdoor
te prikken of door deze over
de onderlijn en over de
haak te schuiven.

PVA Mesh Toepassingen:

Eenvoudig PVA zakje - ideaal voor
boiliekruim, pellets en maden

HOE?

PVA Stick - gemaakt van een
samengeperst olierijk grondvoer

Stringer effect - Je kunt een
vergelijkbaar effect maken als
een PVA string door enkele boilies
in het nauwe gaas te plaatsen

Het Maken van een PVA Stick...

1
Start door wat grondvoer en
kleine micro pellets in een
klein bakje te mengen

4
Neem de ‘stamper’ die in de
Stix System is meegeleverd en
duw de mix samen in de koker

2

3

Voeg nu wat PVA vriendelijke,
olierijke vloeistof toe aan
het voer en meng goed

5
Duw nu de samengeperste
mix uit de bodem van de
koker, zoals afgebeeld

Doe enkele plukjes van de
mix in de koker van de Edges
Stix System PVA Mesh

6
Knoop de stick dicht met een
overhandse knoop, en een
tweede knoop 5mm boven
de eerste, knip het gaas door
tussen beide knopen

P!
TOP TI

Rijg je PVA stick over je onderlijn
en over de haak - dit voorkomt
niet alleen in de war raken tijdens
de worp, maar voorkomt ook
dat je haak op de bodem in vuil
terecht komt, en zorgt tegelijk
voor attractie rond je haakaas.

Fox Rig Guide 2018_14-27.indd 15
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SOLID PVA
Dicht PVA

Voordelen van Dichte PVA Zakjes:

Het vissen met dichte PVA zakjes
is de afgelopen jaren steeds
populairder geworden, niet
in de laatste plaats dankzij de
introductie van ons Rapide Poad
System, die het produceren van
deze voorheen lastige bags vele
malen simpeler heeft gemaakt.
De meest gebruikte manier van
het vissen met een dicht PVA
zakje is met een korte gevlochten
onderlijn en een inline lood.
Vervolgens plaats je de rig
en lood in het PVA zakje en
samen met los voer zoals micro
pellets, grondvoer en maden.

 Rig kan tijdens de worp niet in de war raken
 De rig zal op vrijwel iedere bodem effectief gepresenteerd worden
 Aerodynamisch gevormd, dus kan zeer ver en nauwkeurig worden geworpen
 Het haakaas wordt bovenop een hoopje attractief voer gepresenteerd
HOE?

Maak Je Een Dicht PVA Zakje...

1
Neem een Edges Rapide
Loading Tool en plaats de
ring zoals afgebeeld

P!
TOP TI

4
Voeg een kleine hoeveelheid
pellets toe aan het zakje, laat
daarop het lood zakken

7
Probeer eens het toevoegen
van PVA-vriendelijke olie aan
je PVA zakje, dit zorgt voor
extra gewicht en attractie.

Duw de tool nu over het PVA
zakje, de klevende vochtige
PVA plak je hiermee tegen de
buitenkant van het zakje

2
Plaats de tool in de bovenkant
van een Rapide Solid PVA
zakje en verwijder de ring

5
Stop nog wat meer pellets
bovenop het lood en draai
het zakje en sluit zo de
bovenzijde van het zakje af

8
Zoals je kunt zien zit het zakje
nu stevig dicht zonder dat je één
knoop hebt hoeven leggen!

3
Laat nu je onderlijn in het zakje
zakken waarbij de leader door
de uitsparing van de tool loop

6
Lik langs het hele stuk PVA
dat zich nog rond de tool
bevindt, zoals afgebeeld

9
Lik en plak beide hoekjes ook
nog vast om er een
aerodynamisch pakketje
van te maken

Er bestaat geen
twijfel dat PVA je een
belangrijk voordeel
kan bieden!

Fox Rig Guide 2018_14-27.indd 16
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PVA TAPE

PVA Tape

PVA Tape Toepassingen:

PVA tape is een zeer veelzijdig
product dat alle karpervissers bij
zich zouden moeten hebben.

Creëer een klassieke PVA
stringer door enkele boilies
op de tape te rijgen

HOE?

PVA Strips
De Edges PVA Strips zijn
specifiek ontworpen voor
het maken van een drop-off
presentatie voor zowel glijdende
als helicopter montages.

Gebruik de PVA tape om
een massief PVA zakje op de
klassieke manier dicht te binden

Gebruik de PVA tape om
je lood te fixeren op een
safety clip wanneer je deze
zonder tail rubber gebruikt

Maak Je een Drop Off Helicopter Rig...

1
Rijg een 5mm Tungsten Bead
op de hoofdlijn gevolgd door
een Tapered Mainline stopper

4
Rijg nu de bovenkant van de
Edges Drop Off Heli Buffer
Bead Kit op de hoofdlijn

7
Plaats op deze manier een
Edges PVA Strip door het gat
van de bead en de wartel

2
Schuif de wartel voor de
onderlijn op de hoofdlijn
zoals afgebeeld

5
Knoop je hoofdlijn aan
het metalen oog dat in de
centrale bead gegoten is

8
Knip de PVA Strip af zodat
je een stuk overhoudt zoals
op de foto afgebeeld

3
Rijg nu de bovenkant van de
Edges Drop Off Heli Buffer
Bead Kit op de hoofdlijn

6
Duw wartel van je gekozen
lood in de bead zodat de
wartel op één lijn zit met
het gat in de bead

9
Eenmaal in het water zal het
PVA oplossen zodat het lood bij
een aanbeet los kan komen
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HOE?

FISH

ZIG
RIGS

Zig Rigs zijn zonder
twijfel een van de
meest effectieve
manieren om karper te
vangen - hier laten we
je zien hoe...

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Zig Rigs worden vaak met
loodclips gevist zodat het
lood los kan raken wanneer
dit vastraakt in bijvoorbeeld
wier, en de vis toch veilig
kan worden geland.

Als je met onderlijnen langer
dan ongeveer 4 meter wilt vissen
is het veel eenvoudiger een
Adjustable Zig Rig te gebruiken,
waarmee je gemakkelijker
kunt werpen en drillen.

18
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Zig Rigs
Er is geen discussie mogelijk dat
de simpele Zig Rig de viswijze
van veel Europese vissers heeft
veranderd, inclusief de wijze
waarop we aasgedrag van
karpers zien. De lange
blanksessies zijn voorbij
wanneer de karpers weigeren
op de bodem of aan het
oppervlak te azen, dankzij de Zig
Rig kunnen vissers nu drijvend
haakaas aan lange onderlijnen
vissen op elke mogelijke diepte
in de waterkolom, en daardoor
veel meer vis vangen...

Benodigde Componenten:

Edges Zig & Floater Hook

Zig & Floater Hooklink

Zig Aligna Kit

Anti Tangle Sleeve

HOE?

Knoop Je Een Zig Rig...

1
Schuif als eerste je gewenste
kleur Zig Aligna op een
stuk onderlijnmateriaal

4

2
Neem je favoriete haak en
bevestig deze aan de onderlijn
met een Palomar knoop

5

3
Knip losse eindjes af en
schuif de Zig Aligna over het
haakoog in deze positie

6

Gebruik de loading tool uit de Zig
Aligna Kit om de gewenste kleur
foam in het lusje van de Aligna
te steken

Neem een schaar en knip het
foam voorzichtig af tot het
gewenste formaat haakaas

Knip de onderlijn af op de
gewenste lengte, rijg er een
anti-tangle sleeve op en knoop
tot slot een lus in het uiteinde

P!
TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

P!
TOP TI

Als je Zigs een keer wilt proberen,
vis ze dan op al je hengels in
plaats van slechts één, dit geeft
je de beste kans op succes.

Experimenteer met verschillende
dieptes en kleuren haakaas tot
je de diepte en kleur vindt die
op dat moment het beste zijn.

Op drukbezette wateren kun
je meer beet krijgen door
een natte spodmix over je
zig haakaas te voeren.

Vis met snaarstrakke lijnen, een
quiver waker en je beetmelders
op maximale gevoeligheid
om te zorgen voor de best
mogelijke beetregistratie.
19

Fox Rig Guide 2018_14-27.indd 19

02/05/2018 16:32:13

HOE?
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Vis altijd tegen de rand van het
obstakel die het dichtst bij je
stek is. Gebruik tijdens de worp
ook de lijnclip op je molen en sta
altijd op dezelfde plaats zodat
je niet in het obstakel werpt!

Voer een kleine hoeveelheid
aas in het obstakel en trek
een voerspoor naar je haakaas
om het vertrouwen van
de karper te vergroten.

Gebruik sterke en betrouwbare
rigmaterialen met hoge
schuurbestendigheid, zodat als het
in aanraking komt met het obstakel
het niet direct doorschuurt.

02/05/2018 16:32:24

Karpers houden erg van de
bescherming en beschutting die
obstakels bieden, hier tonen we
je hoe je ze in deze zones op een
veilige en effectieve wijze kunt
bevissen...
Obstakelvissen

Soorten Obstakels:

Obstakels komen in vele
gedaanten voor, en ten behoeve
van dit artikel hebben we het
over zaken als gezonken bomen,
dichte wier- en rietbedden,
lelievelden plus andere
onderwater structuren. Karpers
houden van dit soort zones
omdat ze zich er veilig in voelen
en ze zullen er dan ook uren en
zelfs dagen tussen spenderen.
De sleutel voor ons als vissers is
ze eruit te lokken en te proberen
ze te haken. Vissers zouden nooit
rechtstreeks in de obstakels
moeten vissen, omdat dit niet
veilig is en tot verwonding van
de karper kan leiden. We kunnen
er echter wel dicht tegenaan
vissen, zo lang we dat maar
op de juiste manier doen...

Gezonken bomen

Lelievelden

Dichte wierbedden

Rietkragen

P!
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TOP TI

Vis met snaarstrakke lijn
en de molenslip volledig
dichtgedraaid - hierdoor kan
er geen lijn genomen worden
en kan de vis niet de veiligheid
van het obstakel bereiken.

Positioneer het startoog van je
hengel achter je beetmelder
en gebruik snag ears om te
voorkomen dat je hengel
door een gehaakte vis van
de steun wordt getrokken.

Positioneer jezelf direct naast
de hengels en laat ze niet
onbeheerd achter. Pak de hengel
op zodra je beet krijgt en loop
naar achteren met de hengel
omhoog om de vis te keren en
van het gevaar af te wenden.

Gebruik een loodmontage die
het lood kwijt kan raken indien
het vastraakt in het obstakel.
Dit geeft je veel betere kansen
om de vis veilig te landen.
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DISTANCE

CAST

Op grotere, drukbeviste wateren
zullen karpers veel tijd op grote
afstand van de oever doorbrengen,
op zulke wateren kan de
vaardigheid om effectief
op grotere afstand te
vissen een fors voordeel
bieden...

Een prachtige karper
gevangen op grote
afstand

22
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Afstandsworp
Als eerste is het belangrijk vast
te stellen wat we met grote
afstand bedoelen. Wij zijn van
mening dat voor de gemiddelde
karpervisser een werpafstand
van zo’n 90 meter al fors is,
dus de tips en tactieken in dit
hoofdstuk zijn bedoeld om je te
helpen verder dan 90 meter te
vissen. Veel vissers overschatten
hoe ver ze daadwerkelijk kunnen
werpen, als je denkt dat je reeds
op 100 meter kunt vissen dan
is het de moeite waard eens uit
te werpen, de lijn in de clip op
de molenspoel te haken en in
te draaien. Plaats vervolgens
marker sticks 12ft uit elkaar en
tel het aantal wikkelingen rond
de sticks tot je de clip bereikt.
Zijn dit meer dan 25 wikkelingen
dan vis je inderdaad verder dan
90 meter. Haal je momenteel
dit soort afstanden nog niet,
lees dan zeker verder...

Benodigde Materialen:

Hengels met een hoge testcurve - Big pit molens - hoe groter
ideaal is minimaal 12ft 3,25lb of hoger de spoel hoe beter

Soepele lijn met lage diameter ideaal braid of mono

Shockleader - 3-4 wikkelingen op Aerodynamisch lood met
de molen om lijnbreuk te voorkomen zwaartepunt onderaan - 3,5oz
of zwaarder

Perfectioneren van de juiste techniek...

1

2

Sta met je voeten op schouderbreedte Houd beide armen zo ver
met de voorste voet wijzend in de mogelijk gestrekt
richting waarin je wilt werpen

4
Trek met je onderarm de
handgreep van de hengel zo snel
mogelijk richting je lichaam

5

3
Leun achterwaarts met het
lichaamsgewicht op je
achterste voet

6

Duw met de bovenste arm de
hengel richting je mikpunt

Verplaats je lichaamsgewicht
van de achterste naar de voorste
voet terwijl je de worp maakt

P!
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TOP TI

Gebruik altijd een
vingerbeschermer bij verre
worpen, als je dit niet doet kun
je je vinger ernstig verwonden.

Als shockleaders op je water
verboden zijn gebruik dan een
tapered monofilament, die een
dikkere ingebouwde leader heeft.

Het gebruik van helicopter
montages met korte onderlijnen
en kleiner haakaas helpt in de
war raken te voorkomen, en de
afstand van je worp te vergroten.

Als je wat los voer rond je
haakaas wilt hebben dan
adviseren we een dichte PVA
bag te knopen met daarin
wat PVA vriendelijke olie,
om hem zo compact en
zwaar mogelijk te maken.
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Zet de elektronische beetmelder
op de hoogste gevoeligheidsstand
die mogelijk is zonder ‘valse’
indicatie te krijgen van wind,
regen of onderstroming.

Als je met slappe lijnen wilt
vissen, gebruik dan een
lichtgewicht waker zoals de
Stealth. Plaats de hoofdlijn
in de clip/grip van de waker,
zodat de waker beweegt
als de lijn beweegt.

Gebruik tijdens het vissen op
afstand met strakke lijnen
(zig rig of obstakelvissen)
een stijve quiver arm, zware
Swinger of zware hanger.

02/05/2018 16:33:28

Zonder twijfel helpen lokalisatie,
rigs en aas bij het vangen van meer
karpers, maar er is een aspect dat
karpervissers vaak over het hoofd
zien en dat is de effectiviteit van
hun beetindicatie.

Beetindicatie
Omwille van de doelstelling van
deze gids gaan wij kijken naar
het verbeteren van beetindicatie
tijdens het vissen met een
loodsysteem en elektronische
beetmelders. Omdat er wordt
gevist met een loodsysteem
moet de karper zichzelf haken
in plaats van dat de karpervisser
de haak zet, zoals bij het vissen
met een dobber. Als de karper
de onderlijn heeft opgepakt,
moet worden vertrouwd op de
informatie die de beetmelder
doorgeeft. Daarom is het zeer
belangrijk om de beetindicatie
te maximaliseren, zodat wij
zo snel mogelijk weten dat
een karper is gehaakt.

Waker typen:

Swinger - een allround
indicator die zeer effectief
is bij sterke wind

Quiver - perfect tijdens het
vissen met zeer strakke lijnen

Hanger - geschikt voor het
vissen met (half)slappe lijnen
tot middellange afstand
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Stel de hengel op, indien
mogelijk, met de hengeltop
direct richting het lood,
zodat er geen hoek ontstaat
tussen hoofdlijn en topoog.

Gebruik geen toplood, behalve
als dat absoluut noodzakelijk is.
Toplood creëert namelijk ook een
hoek in de hoofdlijn waardoor de
beetindicatie sterkt vermindert.

Running rigs geven de beste
beetindicatie omdat het lood
vrij over de hoofdlijn schuift.
Als de karper wegzwemt met
het haakaas, volgt direct
een beetindicatie.

Door de lijnclip op de hengel te
gebruiken, ontstaat er een
scherpere hoek tussen de
waker en de beetmelder,
zodat een aanbeet sneller
wordt gedetecteerd.
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Zorg dat alle carp care
materialen altijd klaarliggen
als je een karper vangt.

Maak de onthaakmat
goed nat voordat er een
karper op wordt gelegd.

Maak de schepnetarmen los
voordat de vis uit het water
wordt getild. Rol het net op en
zorg daarbij dat de vinnen van de
karper tegen zijn lichaam liggen.
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Elke karpervisser heeft de plicht
om een gevangen karper goed
te behandelen en veilig terug te
zetten in hetzelfde water. In de
moderne karpervisserij is er geen
excuus om een gevangen karper
slecht te behandelen...
Goed Omgaan
met Karpers

Essentiële carp care producten:

Gevangen karpers dienen met
zorg te worden behandeld en
daarbij zijn een aantal aspecten
waar aandacht aan moet worden
besteed. Ten eerste moeten de
gebruikte onderlijnen veilig zijn
en mogen ze geen onnodige
schade aanbrengen aan de karper.
Grote, dik gevoerde onthaakmat
Als een karper is gevangen, zijn
er nog enkele aandachtspunten.
Vanaf het moment dat de karper
naar de onthaakmat wordt
getransporteerd tot het onthaken
van de vis en het maken van een
foto, zijn er enkele eenvoudige
regels die gevolgd dienen te
worden. Hierdoor is verzekerd
dat de karpers in dezelfde
conditie worden teruggezet
Short-term retaining sling
als ze zijn gevangen.

Groot, breed landingsnet

Emmertje

Anti-septische crème/vloeistof

P!
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Zorg ervoor dat de karper zo
kort als mogelijk uit het water
is en houd de vis nat als deze
op de onthaakmat ligt.

Behandel de haakwond of
andere verwondingen
van de karper met een
anti-septisch product om
ontstekingen te voorkomen.

Als de fotocamera nog moet
worden opgesteld, bewaar
de vis dan kortstondig in een
short-term retaining sling
(maximaal 15-20 minuten).

Houd de vis laag boven de grond
en vlak boven de onthaakmat
tijdens het maken van foto’s.
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NIEUW

EDGES ® PVA MESH SYSTEM







NIEUW
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Hoogste kwaliteit anti-ladder PVA gaas
System is inclusief 7m gaas, loading funnel en een gegoten plunger
Drie maten verkrijgbaar - Stix 14mm, Narrow 25mm en Wide 35mm
Verkrijgbaar in Fast Melt voor in de winter en ondiep water
Tevens Slow Melt opties verkrijgbaar voor de zomer of in diep water
Geleverd in een handige gegoten koker om alles netjes en droog te houden

EDGES ® PVA MESH REFILLS







Hoogste kwaliteit anti-ladder PVA gaas
Ontworpen om je Edges PVA Mesh System bij te vullen
Drie maten verkrijgbaar - Stix 14mm, Narrow 25mm en Wide 35mm
Verkrijgbaar in Fast Melt voor in de winter en ondiep water
Tevens Slow Melt opties verkrijgbaar voor de zomer of in diep water
Verkrijgbaar in twee lengte opties: 5m en 20m

02/05/2018 16:57:10

NIEUW

EDGES ® RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM - FAST MELT








Elimineert de noodzaak voor PVA tape om de solid PVA bag dicht te knopen
Maakt het fabriceren van een solid PVA bag eenvoudiger dan ooit tevoren
Gebruik de unieke tool om de PVA bag te vullen en tevens dicht te maken
Twee maten loading tool verkrijgbaar - Large en Small
De Large tool werkt met 3 maten PVA bags - 85mm x 140mm, 75 x 175mm en 85mm x 220mm
De Small tool werkt met 2 maten PVA bags - 55mm x 120mm en 60mm x 130mm
Inclusief oranje loading tool, zwarte klemring, 25 Fast Melt PVA Bags
(20 van 75mm x 175mm en 85mm x 220mm)

 Geleverd in een handige plastic koker om alles netjes en droog te houden
 System alleen verkrijgbaar met Fast Melt
 Fast Melt en Slow Melt navulverpakkingen los verkrijgbaar

NIEUW

EDGES ® PVA TAPE
 Oplosbare tape die perfect geschikt

NIEUW

EDGES ® RAPIDE™ LOAD PVA BAG REFILLS







Verkrijgbaar in 85mm x 140mm, 75 x 175mm en 85mm x 220mm voor de Large loading tool
Ook verkrijgbaar in 55mm x 120mm en 60mm x 130mm voor de Small loading tool
Verkrijgbaar in Fast Melt voor gebruik in winter of ondiep water

is voor een scala aan toepassingen,
zoals het maken van PVA stringers en
dichtbinden van massieve PVA zakjes

 Verkrijgbaar in Fast Melt voor gebruik
in de winter of ondiep water

 Tevens Slow Melt optie verkrijgbaar
voor gebruik in de zomer of diep water

 20m tape op Slow Melt,
40m tape op Fast Melt

Ook Slow Melt opties verkrijgbaar voor gebruik in de zomer of diep water
De Slow Melt bags zijn dikker wat inhoudt dat ze tevens wat steviger zijn
De Refill bags hebben een 2D afbeelding op de voorzijde die de
ideale afmeting PVA bag weergeeft die ermee te maken is

 25 bags in 85mm x 140mm, 55mm x 120mm en 60mm x 130mm
 20 bags in 75mm x 175mm en 85mm x 220mm
29
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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

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

 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
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CURVE MEDIUM






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

MET WEERHAAK

Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

CURVE SHANK






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

MET WEERHAAK

Verkrijgbare maten weerhaakloos: 6 & 8
Verpakt per 10 stuks

WEERHAAKLOOS

CURVE SHORT











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

MET WEERHAAK

Verkrijgbare maten: 2, 4, 5, 6, 7 & 8
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ZIG & FLOATER

MET WEERHAAK









Specifiek ontworpen voor gebruik aan Zig en oppervlakte rigs
Ook geschikt voor stiff rig presentaties met bodemaas
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

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

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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CURVE SHORT RIGS

GY

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

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

H

C

15lb (6,8kg) met haak 8, 20lb (9,07kg) met
maat 6 en 25lb (11,3kg) met maten 4 en 2

TE

 Voorzien van Edges Curve Short haken
 Breeksterkte past bij haakmaat:

NO

LOG

Y

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

 Per 2 stuks verpakt
 Alleen verkrijgbaar met Micro-Barb
 Verkrijgbaar in Weedy Green of Gravelly Brown

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

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

 Verkrijgbaar in Weedy Green of Gravelly Brown

CHOD RIGS
WIDE GAPE PVA BAG RIGS
 Gemaakt van Edges Reflex Camo braid in Light Camo,
met lus voor gebruik met quick change swivels

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

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

 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
 Alleen in Micro-Barb versie
 Verkrijgbaar in lengtes
Standaard en Short
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CORETEX™ TUNGSTEN

CAMOTEX™ SOFT

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

 Voorzien van een unieke tungsten

 Ultra zacht gecoat gevlochten

 Semi-stijve coating die precies tussen

geïmpregneerde buitenste coating

 Zachte, soepele zinkende braid kern
 Tungsten coating helpt de onderlijn
tegen de bodem te drukken

 Coating is weg te strippen voor
het maken van combi rigs

 Two tone kleurcontrast
voor camouflage

 Verkrijgbaar in 20lb en
35lb breeksterkten

 20m per spoel

onderlijnmateriaal voor
bodemaas en pop-up rigs

 Kan aangezien worden voor niet gecoat
materiaal vanwege de soepelheid

 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 Stiff en Camotex Soft valt

 Perfect voor rigs met bodemaas of pop-ups
 Coating en braid hebben beide
een camouflagepatroon

 We adviseren de coating te verwijderen
vóór het leggen van de knoop, de
stijfheid van de coating zorgt dat deze
kan scheuren tijdens het knopen






Met stomen perfect recht te krijgen
Hele goed anti-tangle eigenschappen
Gemakkelijk verwijderbare coating
Verkrijgbaar in twee kleuren:
Light Camo en Dark Camo

 Trekkracht: 15lb (6,8kg), 20lb (9kg),
25lb (11,3kg) en de nieuwe 35lb (15,8kg)

 20m per spoel

CAMO-SPLICE

CAMOTEX™ STIFF

CORETEX™ MATT

 Gevlochten onderlijn die te splicen is
 Zeer soepel en dicht geweven

 Ultra stug gecoat gevlochten

 Gebaseerd op de originele Coretex echter

om het goed te laten zinken

 Camouflage kleur
 Ideaal voor het maken van multirigs en het direct aan de onderlijn
splicen van haken/wartels, zodat
ze er netjes en knooploos uitzien

 We adviseren het gebruik van de
Easy-Splice Needle met dit materiaal

 Verkrijgbaar in een
breeksterkte van 50lb

 20m per spoel
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onderlijnmateriaal, perfect voor
bodemaas en pop-up rigs

 Coating en kern zijn voorzien
van camouflagepatroon

 Aanbevolen wordt de coating te
verwijderen voordat het materiaal wordt
geknoopt omdat het zo stug is dat de
coating kapot kan gaan tijdens het knopen

 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:

met een verbeterde matte 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

Light Camo en Dark Camo

 20 meter op een spoel
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ZIG+FLOATER
HOOKLINK
 Speciaal ontworpen voor de
oppervlaktevisserij en het vissen met zig rigs

 Gemaakt van een co-polymeer,

REFLEX™ CAMO

RIGIDITY® TRANS KHAKI

 Ontworpen om beter te presteren dan

 Verbeterde versie van de originele Rigidity
 Met Trans Khaki camouflage

elk ander gevlochten onderlijnmateriaal

 Camouflage patroon
 Zeer soepel, ideaal voor gebruik

voor lage zichtbaarheid

 Het stijfste Chod materiaal dat

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)

 20 meter op een spoel

zodat de diameter zeer klein is;
onder water zeer onopvallend

 Uiterst sterk met hoge schuurbestendigheid
 Waarschijnlijk de beste keuze
voor de meeste Europese
oppervlakte- en Zig Rig vissers

 Verkrijgbaar in 9lb, 12lb en 15lb

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

 Gebruik de whipping knot met de 30lb versie
 Leverbaar in twee maten 25lb (11,3kg)
en 30lb (13,6kg)

 Geleverd op 30m spoelen!

ARMADILLO™
 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

 20 meter per spoel

ILLUSION ® TRANS KHAKI
SOFT HOOKLINK

ILLUSION ® TRANS KHAKI
FLUOROCARBON LEADER

 Verbeterde Illusion onderlijnmateriaal met

 Met onze revolutionaire Trans
Khaki camouflage

onze revolutionaire Trans Khaki camouflage

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






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

 Geleverd op 50m spoelen Leverbaar
in 12lb (5,45kg) en 15lb (6,8kg)
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 Perfect leader materiaal voor
kraakheldere wateren

 Ook te gebruiken als onderlijnmateriaal
 De meest onzichtbare onderlijn die Rob
Hughes ooit heeft gezien tijdens het duiken

 Zinkt als een baksteen en is ongelofelijk
soepel zodat de bodemcontouren
perfect worden gevolgd






Hoge schuurbestendigheid en weinig rek
Hoge knoopsterkte

LEADCORE
SUBMERGE™
 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

 Verkrijgbaar in 30lb (13,6kg), 45lb
(20,4kg) en 60lb (27,2kg) breeksterkten

Geleverd op 50m spoelen
Leverbaar in 20lb (9kg) en 30lb (13,6kg)
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FLUORO
FUSED LEADER
 Versmolten fluorocarbon met
een plastic buitencoating

 Biedt schuurbestendigheid en camouflage
 75cm lang, 1 leader per verpakking
 Inclusief Edges Kwik Change
Swivels in maten 7 en 10

 30lb breeksterkte
 Matte, onopvallende finish

LEAD CLIP 30LB SUBMERGE
LEADERS + K/C KIT
 Drie 75cm 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 HELI RIGS
+ K/C KIT

 Drie 75cm lange stukken Edges 30lb

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

Submerge loodvrije leader

 Alle drie de leader hebben een Edges
Trans 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

 Inclusief 3 x Flexi Ring Swivel en
3 x Kwik Change Flexi Ring Swivels

 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

Trans Khaki helicopter rig setup

 Bevat 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm Tapered
Bore Bead, 3 stukjes 0,5mm Leader Silicone

 Inclusief 3 x Flexi Ring Swivel plus
3 x Kwik Change Flexi Ring Swivels

 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

 Leverbaar in Light en Dark Camo

rechtstreeks aan de wartel hangen

 Verkrijgbaar in Weedy Green en Gravelly Brown

SUBMERGE LEADERS + K/C KIT
 Drie stuks 75cm Edges 30lb Submerge
loodvrije leader

 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

 Leverbaar in Weedy Green of Gravelly Brown

LEADCORE LEADERS
+ K/C KIT
 Drie stuks 75cm Edges Camo Leadcore
 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

 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

 Drie stuks 75cm Edges Trans

Khaki 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

Khaki Anti 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

 Verkrijgbaar in maat 7 en 10
 Voor verwisselen van rigs zonder

haakaas op D-Rig presentaties

 Ideaal voor Chod en Hinged Stiff Rigs
 Verpakt per 20 stuks

te knippen en te knopen

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

 10 stuks per verpakking

SWIVELS

DOUBLE RING SWIVEL

 Perfect voor een breed scala

 Perfect voor karpervissers die met

aan rig toepassingen






Matte finish
Verkrijgbaar in twee maten: 7 en 10
Verpakt per 20 stuks

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

 Maat 7 wartel met niet reflecterende afwerking
 8 stuks per verpakking

Perfect voor gebruik met Edges Safety (maat 7)
en Slik (maat 10) loodclips

KWIK CHANGE DROP
OFF INLINE SWIVEL

KWIK CHANGE ‘O’ RING

 Uniek ontwerp voor karpervissers die met

 Uniek ontwerp voor karpervissers die met

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

 Niet reflecterende afwerking
 10 stuks per verpakking

KURO MICROHOOK
RING SWIVELS
 Perfect voor het monteren van haakaas
bij gebruik van D-Rig presentaties

 Geeft het haakaas meer flexibiliteit
en 360° graden beweging

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

 Niet reflecterende afwerking
 10 stuks per verpakking

FLEXI RING SWIVELS
 Verkrijgbaar in maat 7, 10 en 11
 Niet-reflecterende afwerking
 10 per verpakking

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

 Verpakt per 10 stuks
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DROP OFF
HELI BUFFER BEADS
 Veelzijdige buffer bead die uit drie
hoofdcomponenten bestaat en is ontworpen
voor helicopter loodmontages

 Ontworpen voor gebruik op leaders
en rechtstreeks op de hoofdlijn
(voeg de getaperde insert toe)

 Gebruik zonder de getaperde insert

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

voor loodvrije/leadcore leaders

 Voorzien van Trans Khaki camouflage
 6 x Buffer Beads en 6 x T-pegs per verpakking

HELI/CHOD
BUFFER SLEEVE

TUNGSTEN CHOD
BEAD KIT

 Voor chod en helikopter rigs als er met

 Voor het maken van een ‘fixed’ naked

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

 Transparante Khaki kleur
 6 stuks per verpakking

chod rig op nylon of fluorocarbon lijn

 De kraal zit stevig op de hoofdlijn,
maar kan verschoven worden

 De onderste sleeve zit over het lood
en kan zodanig worden afgesteld dat
het lood vrijkomt bij een aanbeet

 Geleverd met 6 sleeves en
6 kralen per verpakking

MICRO
CHOD BEAD

DROP OFF LEAD
PLUG & PINS

 Voor het maken van een ‘fixed’ naked

 Plaats de plug simpelweg over de

chod rig op nylon of fluorocarbon lijn

 De kraal zit stevig op de hoofdlijn,
maar kan verschoven worden

 De onderste sleeve zit over het lood
en kan zodanig worden afgesteld dat
het lood vrijkomt bij een aanbeet

 Geleverd met 6 sleeves en
6 kralen per verpakking

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

 Per 10 plugs en 10 T-pins verpakt
 Met Trans Khaki camouflage

DROP OFF
INLINE LEAD KIT

BIG BORE DROP OFF
INLINE LEAD KIT

 Voor gebruik in combinatie

 Ontworpen met een groter gat voor gebruik

met Fox inline loden

 Zorgt ervoor dat het lood loskomt van de
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
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met leadcore en loodvrije leaders met een
grotere diameter zoals 60lb Edges Submerge

 Te gebruiken met alle Fox inline loden
 Laat het inline lood vrijkomen van de lijn bij
het vissen in obstakel- of wierrijke situaties

 Inclusief een tail rubber als je de
weerstand wilt vergroten die nodig
is voor vrijkomen van het lood

 5 inserts en 5 tail rubbers per kit
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SAFETY LEAD CLIP
TAIL RUBBER

SAFETY LEAD
CLIP

 Transparante Khaki kleur
 Te gebruiken in combinatie met een maat

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

7 Safety Lead Clip

 Inkeping voor gemakkelijker

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

vrijkomen van het lood

 10 stuks per verpakking

 Met bijgeleverde T-peg te fixeren aan
de wartel

 Groeven op de clip voor instelbare
weerstand met de tailrubber

 10 stuks per verpakking

SLIK® LEAD CLIP
TAIL RUBBER

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

 Transparante Khaki kleur
 Te gebruiken in combinatie met

 Transparante Khaki kleur
 Kleine loodclip voor maat 10 wartels;
ideaal voor subtiele presentaties

een maat 10 Slik Lead Clip

 Inkeping voor gemakkelijker

 ‘Aligning’ wartel; dat betekent dat
het warteloog altijd in één lijn staat
met het gat in de loodclip

vrijkomen van het lood

 10 stuks per verpakking

 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

 Steviger grip op de lead clip voor
gebruik met zwaarder lood

van een loodclip setup

 Inclusief de volgende Edges Trans
Khaki 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

 Fijne taper aan de achterkant van de tail
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

 Voor karpervissers die graag zwaarder

gebruik met fluorocarbon leaders,
of rechtstreeks op de hoofdlijn

 Helpt te voorkomen dat onderlijnen
rond de tail rubber in de war raken

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

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

 Ontworpen voor gebruik met
de maat 7 Edges Lead Clip

 Trans Khaki camouflage
 Verpakt per 10 stuks

een uitsparing om lossen van
het lood te bevorderen

 Trans Khaki camouflage
 Verpakt per 10 stuks
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TADPOLE
MULTI BEAD
 Trans Khaki camouflage kleur
 Perfect voor het maken van semi-vaste
inline systemen met schuivend lood

 10 stuks per verpakking

RUN RING
KIT
 Simpel ontwerp om een eenvoudige
schuivende rig te maken

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

 Bevat Trans Khaki camouflage

RUNNING SAFETY CLIP

TULIP BEADS

 Trans Khaki camouflage
 Ontworpen om de perfecte schuivend

 Perfect voor gebruik van running rigs
 Voor optimale loodmontage, zodat in

lood 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 knoop gooien wordt voorkomen

 Ook geschikt als anti-schok kraal
bij peildobber set-up

 Trans Khaki camouflage

 De Tail Rubber is ontworpen voor zowel
gevlochten leaders als tubing

 De Kit bevat een Run Ring en Speed Link zodat
snel van loodgewicht kan worden veranderd

 Verpakt per 6 stuks

ANGLED DROP OFF
RUN RIG KIT

TRANS KHAKI ANTI
TANGLE SLEEVES

 Uniek ontwerp dat schuivende

 Trans Khaki kleur
 Ontworpen om te voorkomen dat rigs

systemen naar een hoger niveau brengt

 Grote ring met hoek zit op de perfecte 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

tijdens de worp in de war raken

 Standaard is ideaal voor
normale rigpresentaties

 Micro sleeve verkrijgbaar voor
gebruik in massieve PVA zakjes

 XL sleeve is ideaal voor gebruik met
lange onderlijnen zoals zig rigs

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

TUNGSTEN
ANTI TANGLE

LOADED
TUNGSTEN TUBE

 Ontworpen om in de war raken

 Voor gebruik op onze Submerge en

tijdens de worp te voorkomen

 Extra gewicht door toevoeging van tungsten
(wolfraam) drukt onderlijn tegen de bodem

 Verkrijgbaar in de maten standaard en Micro
 Verpakt per 8 stuks

leadcore leaders voor helicopter rigs

 Diameter 0,5mm
 Trans Khaki camouflage kleur
 Lengte van 1,5m per verpakking
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ANTI-TANGLE TUBING
TRANS KHAKI

TAPERED MAINLINE
STOP

 Bevat de revolutionaire Trans Khaki camouflage
 Perfect voor wateren waar

 Grote getaperde stop voor op de hoofdlijn,

leadcore verboden is

 Extra bescherming tegen
schuren en in de war raken

 Ongelofelijk visvriendelijk
 Geleverd in lengtes van 2 meter

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

TUNGSTEN
HOOKLINK SINKERS

TUNGSTEN LINE
GUARD BEADS

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

 Ontworpen voor gebruik direct

de bodem te houden

 Geleverd op ijzerdraad, per 9 stuks verpakt

op de kale hoofdlijn

 Kan hoger op de lijn worden vastgezet
voor 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

 Verpakt per 8 stuks

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

TUNGSTEN
POWERGRIP ® PUTTY
 Extreem hoge dichtheid
 Eenvoudig te verwerken
 Perfect voor het uitbalanceren van
pop-ups en rigs zinkend te maken

 Algemeen beschouwd als de
beste putty op de markt

BAIT BUNGS
 Ontworpen om te voorkomen dat haakaas
over de hair richting de haak kan schuiven

 Vooral nuttig bij een snowman
presentatie om beide haakaasjes
bij elkaar te houden op de hair

 Schuif simpelweg op de onderlijn
voordat je de lus in de hair knoopt

 Geleverd op staaldraadjes
 Per 10 stuks verpakt
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ANTI BORE
BAIT INSERTS
 Uniek ontwerp dat in het haakaas
wordt gestoken om afbrokkelen
van het aas te voorkomen

 Ideaal voor boilies en zacht
haakaas zoals lunchworst

 Bewijst zijn waarde wanneer regelmatig

SILICONE
SLEEVES
 Diameter 3mm in stukken van 25mm
 Trans Khaki camouflage kleur
 Perfect voor vele rig toepassingen,
zoals plaatsen over Speed Links

 Verpakt per 15 stuks

opnieuw moet worden ingeworpen

 Micro ribbels op de tube zorgen voor
superstevige grip

 Kan worden afgeknipt voor kleiner aas

HAAK
SILICONE

KRIMPKOUS

 Voor het vastklemmen van de hair op

 Perfect voor het verlengen van de

de haaksteel voor blow back rigs

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

haaksteel bij anti-eject rigs

 Trans Khaki camouflage kleur
 Leverbaar in drie maten: X Small (1,4-0,6mm),
Small (1,8-0,7mm) en Medium (2,4-0,8mm)

haakmaat 10-7 en 6-2

WITHY CURVES

LINE ALIGNA

 Voorgevormde adapter in een perfecte

 Maakt het maken van een line aligner

bocht voor de Withy Pool Rig

 Op de onderlijn te schuiven
via een splicing 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!

presentatie gemakkelijker dan ooit tevoren

 Trans Khaki camouflage
 Schuif simpelweg een Aligna over de
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

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

 Verpakt per 10 stuks

MICRO LINE
ALIGNAS

HAIR
WIDGETS

 Meer verfijnde versie van de immens

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

populaire Trans Khaki Line Alignas

 Ideaal voor vissers die met subtiele
presentaties willen vissen






Vervangt de noodzaak van krimpkous

en schuif hem op de gewenste plek

 Trans Khaki camouflage kleur
 Verpakt per 30 stuks

Zorgt voor de perfecte agressieve prikhoek
Verkrijgbaar in twee maten: 10-7 en 6-2
Verpakt per 10 stuks
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HAAK BEADS

HEAVY DUTY ‘O’ RING

 Trans Khaki camouflage kleur,

 Voor gebruik van helikopter en

verpakt per 25 kralen

chod rigs waarbij het lood los
moet komen bij de aanbeet

 Ideaal voor blowback presentaties waar
geen knotless knot wordt gebruikt

 Klemt stevig op de haaksteel
 Verkrijgbaar in twee maten:

 Niet reflecterende afwerking
 15 stuks per verpakking

haakmaat 7-10 en 2-6

KURO RIG RINGS

SPEED LINKS

 Perfect voor het monteren van

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

haakaas op D-Rig presentaties

 Geeft het haakaas meer flexibiliteit
en 360° bewegingsvrijheid

 Matte Kuro coating
 Ideaal voor een groot aantal rigs zoals de

wisselen van items zoals marker floats en spods

 Verkrijgbaar in twee maten: standaard en Micro
 20 Speed Links per verpakking

360°, Chod, Hinged Stiff en Multi Rig

 Verpakt per 10 stuks

MICRO SPEED LINKS

RIG LINKS

 Kleinere versie van de originele Speed Link
 Voor het snel verwisselen van onderlijn
 Ook geschikt voor het snel verwisselen

 Ontworpen om te gebruiken in plaats van

van peildobbers of spods

 20 stuks per verpakking

een knoop in het uiteinde van een rig

 Knoop de Rig Link eenvoudig aan
de rig met een Grinner knoop

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

 Verpakt per 15 stuks

MAGGOT CLIPS

HAIR BRAID

 Ontworpen voor eenvoudige






presentatie van maden op Hair Rigs

 Unieke pijlvorm om te voorkomen dat
maden op een hoopje komen

 Chemisch geslepen punt met

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

roestbestendige finish

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

MULTI PURPOSE
BACKLEAD

CAPTIVE BACK LEADS MK2

 Kan gebruikt worden als een

 Perfect voor het tegen de bodem

quick-change flying backlead
of als traditioneel toplood

 Om te veranderen, verwijder de
quick-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

houden van de hoofdlijn

 Gepatenteerde clip zorgt voor
gemakkelijk vrijkomen van hoofdlijn

 Zwaardere versie voor vissen met strakkere
lijnen voor betere beetindicatie

 Geleverd met haspel
 Geleverd met 10 meter hi-viz oranje koord
 Koord komt gemakkelijk van de haspel

 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

 Elke verpakking bevat 4 loodjes,
4 flying backlead inserts en 4
‘clip-on’ backlead inserts

SLIDERS

DOWN RIGGER BACKLEADS

 Schuivende toploodjes voor

 Unieke toploodjes die met één

situaties met lijnschuwe karpers

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

hand kunnen worden bevestigd

 Verkrijgbaar in 21 en 43 gram
 Drie toploodjes per verpakking
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BOILIE STOPS
 Getaperd uiteinde voor een perfecte
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

LEADER SILICONE
 Ontworpen voor gebruik op Submerge

HAIR EXTENDING
BOILIE PROPS
 Voor veranderen van formaat haakaas

en leadcore leaders voor Helicopter Rigs

 0,5mm diameter
 Voorzien van Trans Khaki camouflage
 Geleverd in 1,5m lengte

zonder een nieuwe rig te moeten knopen

 3 formaten per verpakking:
small, medium en large

 Transparant van kleur

BAIT FLOSS
BOILIE CAPS
 Met een minihaakje in de onderzijde
van de boilie te trekken

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

 Om haakaas aan rig rings en Mini
Hook Ring Swivels te bevestigen

 Neutrale kleur
 Geleverd in dispenser met mesje
 50m per spoel

MARKER ELASTIC
PELLET PEGS
 Voor het bevestigen van pellets op een hair
 Onopvallend transparante kleur
 Verkrijgbaar in drie maten: 11mm (180 pegs),
13mm (134 pegs) en 21mm (50 pegs)

 Rood elastiek op een 20m spoel
 Perfect voor het markeren de
hoofdlijn voor nauwkeurig werpen
en positioneren van de rig

 Eenvoudig in het gebruik, klemt op
de lijn zonder deze te beschadigen

 Gemakkelijk te verwijderen,
wederom zonder beschadigen
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1MM MICRO DRILL
 Voor het boren van kleine gaatjes in haakaas
 Klein gaatje in haakaas maakt
gebruik boilienaald mogelijk

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

 Ergonomisch ontwerp met opvallend handvat

MULTI TOOL

FINE NEEDLE

SPLICING NEEDLE

 Perfect voor klein haakaas,

 Fijne naald met scharnierende

zoals partikels

 Ook geschikt voor zachte,
6-10mm boilies

 Soft-touch easy grip,
groene handgreep

GATED NEEDLE
 Naald met scharnierende
opening voor gebruik van
diverse soorten haakaas

 Ook handig voor het rijgen van
kleine PVA zakjes op de onderlijn

 Soft-touch easy grip,
gele handgreep

HEAVY NEEDLE

 Handige tool met vier toepassingen
 Scherpe kant voor het strippen van
gecoat onderlijnmateriaal

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

opening voor splicen van
leadcore en loodvrije leaders

voor chods en hinged stiff rigs

 Kan ook worden gebruikt
als aasnaald voor kleine,
zachte aassoorten

BRAID BLADES

 Soft-touch easy grip,

 Superscherp schaartje voor het

blauwe handgreep

knippen van gevlochten lijn

 Ook ideaal voor het knippen van

EASY SPLICE NEEDLE

fluorocarbon, nylon en leadermateriaal

 Goed zichtbare oranje handvatten

 Getwiste RVS naald ontworpen
voor het splicen van leadcore
en loodvrij materiaal, en
ook voor Edges CamoSplice onderlijn materiaal

 Diamantvorm voor
eenvoudig gebruik

voor goede zichtbaarheid

 Past keurig in een F-Box tacklebox

BRAID BLADES XS
 Speciale snijbladen voor optimaal knippen
 Voor dyneema, nylon, fluorocarbon,

 Perfect voor steviger haakaas,
zoals boilies en noten

leadcore, combi-rig materiaal, etc.

 Soft-touch easy grip,

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

rode handgreep

TENSION BAR
 Handige tool voor het aantrekken van knopen
 Ook perfect voor het strekken van stiff rigs
 Ergonomisch handvat

BAIT DRILL & CORK STICKS
NEEDLE SET
 Vijf naalden voor alle situaties
 Bevat Stix & Stringer, Fine,
Heavy, Gated en Splicing naald

STIX &
STRINGER NEEDLE
 Extra lange naald met
scharnierende opening

 Ideaal voor het maken
van PVA stringers

 Ook geschikt om PVA sticks
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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

op de onderlijn te rijgen
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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.

 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.

 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.

ZIG ALIGNA™ KIT
 3 lengtes Zig Aligna HD Foam
 6 Zig Aligna Sleeves
 1 x Loading Tool

 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.

ZIG ALIGNA™
LOADING TOOLS
 Om zig foam in de lus van de

 Zeer veelzijdig - Je kunt zelf de kleuren

Zig Aligna te bevestigen

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.

 Hi-viz oranje kleur
 Twee stuks per verpakking

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

 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™ HD FOAM

ZIG ALIGNA™ SLEEVES

 Verkrijgbaar in Rood, Geel, Zwart, Fluoro

 Available in Red, Yellow, Black, Brown, Pink,

Roze, Fluoro Geel en Fluoro Oranje

 3 lengtes foam per verpakking
 Zeer hoog drijfvermogen

Fluoro Pink, Fluoro Yellow and Fluoro Orange

 8 Zig Aligna Sleeves per packet

47

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd 47

02/05/2018 17:18:39

W
EU

NI

mini Swinger

®

Mini Swinger ®

Mk 3 Swinger ®

KENMERKEN
Scharnierbare lijnclip · Verstelbaar schuifgewicht · Past op alle Black Label hockeysticks
Zeven kleuren · Uitsparing voor betalight · Presentatie boxen verkrijgbaar
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