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GEMAKKELIJK TE VOLGEN STAP-VOOR-STAP GIDS...
VOOR HET KNOPEN VAN JOUW FAVORIETE FEEDER RIG 
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‘STAP-VOOR-STAP’
FEEDER GIDS

 
In deze uitgebreide feeder gids laten wij stap-voor-stap 
zien welke feeder set-up geschikt is voor welke situatie. 
Gebruik dezelfde set-ups en producten als de pro’s.

Feedervissen is de snelst groeiende tak van hengelsport en in 
het Matrix team zitten enkele van Europa’s beste feedervissers. 
Zij geven hun geheimen prijs en laten zien wat hun beste 
onderlijnen en montages zijn. Deze gids staat ook vol met 
visvangende tips die er absoluut voor zorgen dat jij meer 
aanbeten zult krijgen.

Dat is niet alles. In deze gids vind jij tevens onze meest 
populaire feeder producten. Van nieuwe accessoires en 
feeders tot onze populaire nieuwe hengels. Als jij van 
feedervissen houdt, zullen de komende 30 pagina’s 
zeer interessant en leerzaam zijn.
 

Volg ons online: Als jij meer fantastische 
content van het Matrix team wilt zien, volg ons dan op onze

social media platforms of bezoek de Fish Matrix website.

WELKOM
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INHOUD:
...... Method Feeder

...... Feedervissen op grote rivieren

...... Feedervissen op brasem

...... Feedervissen op kleine vissen

...... Pellet Feeder

...... Feeder Tackle Storage

...... Rod Storage

...... Feeder Tackle
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Lengte onderlijn:
Een onderlijn van 10cm vergroot 
de zelfhakende eigenschappen 
van de set-up.

Method Feeder:
Variëren met het formaat van de 
feeder helpt bij het doseren van de 
hoeveelheid voer.

Quick Change Feeder Bead:
Zorgt voor gemakkelijk 
verwisselen van onderlijn 
en haakaas.

• Horizon Carp Feeder - 3,0m, 3,3m of 3,6m
• Aquos 5000 werpmolen
• 8lb Carpmaster Mono

Haal de hoofdlijn door de 
feeder en begin bij de 
tailrubber.

Open de Quick Change 
Feeder Bead en rijg deze 
op de hoofdlijn.

Bevestig de ‘haak’ sectie met 
een knoop naar voorkeur.

Bevestig de onderlijn aan 
de bead en druk deze in de 
onderkant van de feeder.

STAP-VOOR-STAP
METHOD FEEDER
ESSENTIËLE BENODIGDHEDEN:

AANBEVOLEN MATERIAAL:
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Verwissel van feeder met 
het quick change systeem, 
verwijder de tailrubber.

Schuif de feeder van de tube 
met behulp van de sleuf op 
de achterkant.

Schuif de feeder op de lijn en 
de tube totdat deze vastklikt.

Herplaats de tailrubber op de 
tube en de set-up is klaar.

De method feeder is zonder twijfel de ultieme 
vangmachine in de zomermaanden en is 

verantwoordelijk voor enorme vangsten als de 
karpers agressief azen. Eenvoudig in het gebruik en 

gemakkelijk op te tuigen.

Door een tube met 
elastiek te gebruiken, 

worden losschieters 
geminimaliseerd.

TOP TIP!
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X-Strong Feeder Snap Link:
Robuust, zodat een zware feeder 
krachtig ingeworpen kan worden.

Zware Cage Feeders:
Krachtige rivieren vereisen grote 
cage feeders die blijven liggen in 
de sterke stroming.

Andere benodigde producten:
• Hooklength Swivel maat 16
• Swivel Protector Bead
• 0,25mm Carpmaster Mono 

shock leader
• SW kant-en-klare rig

• Horizon XD 4,3m 150gr
• Horizon 6000 werpmolen
• 0,10mm Submerge Braid

Rijg een Swivel Protector Bead 
op de hoofdlijn of shockleader 
van ongeveer 1m lengte.

Schuif een Hooklength Swivel 
op de hoofdlijn of shockleader, 
maar bevestig de onderlijn niet.

Maak een getwiste lus van 10cm 
lengte met een Hooklength 
Swivel en houd een uiteinde 
van 35cm over.

Bevestig de getwiste lus 
met een knoop naar keuze. 
Bevochtig de knoop en trek 
deze aan.

STAP-VOOR-STAP
FEEDERVISSEN OP DE RIVIER
ESSENTIËLE BENODIGDHEDEN:

AANBEVOLEN MATERIAAL:
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Schuif een Snap Link Feeder 
Bead op het uiteinde van de 
lijn, maar bevestig de feeder 
nog niet.

Leg op 30cm van het uiteinde 
een dubbele, platte knoop.

Knip het overgebleven eindje 
af en trek de Swivel Protector 
Bead over de knoop.

Maak de set-up compleet door 
een feeder van keuze aan de 
Snap Link te bevestigen en een 
onderlijn aan de Swivel.

Het bevissen van een grote rivier met een 
feederhengel is erg uitdagend, maar met de juiste 

set-up nemen de kansen op een goede 
vangst enorm toe.

Gebruik een onderlijn van 
1m lengte om het haakaas 

stroomafwaarts van het 
voer te houden.

TOP TIP!
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Onderlijn:
De haken die gebruikt worden 
voor de SP Kant-en-klare rigs zijn 
perfect voor natuurlijke aassoorten 
en het vissen op brasem.

Bell Feeder: 
Brasem vangen aan de feederhengel 
kan fantastische sport opleveren en wij 
laten zien hoe dat in zijn werk gaat.

Andere benodigde producten:
Hooklength Swivel, Feeder 
Snap Link, Swivel Protector 
Bead, Large Rubber Line Stop.

• Horizon XC 3,6m
• Super Feeder 5500 werpmolen
• 0,08mm Submerge braid

Schuif een Large Rubber Line 
Stop op de hoofdlijn, gevolgd 
door een Feeder Snap Link en 
uiteindelijk een Protector Bead.

Schuif een Hooklength Swivel 
op de lijn voor het snel 
verwisselen van onderlijn 
tijdens het vissen.

Houd de lijn en wartel vast en 
draai in tegengestelde richting, 
zodat er een gewist deel van 
4-6 centimeter ontstaat.

Leg een platte knoop om het 
getwiste deel te zekeren. 
Bevochtig de knoop voordat 
deze goed wordt aangetrokken.

STAP-VOOR-STAP
FEEDERVISSEN OP BRASEM
ESSENTIËLE BENODIGDHEDEN:

AANBEVOLEN MATERIAAL:
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Schuif de Swivel Protector 
Bead over de knoop, zodat 
de feeder de knoop niet kan 
beschadigen.

Bevestig de gekozen feeder 
aan de Feeder Snap Link. Bell 
feeders zijn ideaal voor het 
vissen op hongerige brasems.

Bevestig de SP kant-en-klare 
onderlijn aan de Hooklength 
Swivel. Deze is 1m lang, maar 
kan naar eigen voorkeur 
worden ingekort.

Zet de Large Rubber Line 
Stop op ongeveer 20cm van 
de feeder. Deze creëert het 
zelfhaak-eff ect.

Brasem vangen aan de feederhengel 
kan fantastische sport opleveren en wij 

laten zien hoe dat in zijn werk gaat.

Bij veel wind snijdt een Horizon 
Feeder door de lucht als een warm 

mes door de boter en worden 
met deze feeder grotere 
werpafstanden gehaald.

TOP TIP!
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Kleine haken en dunne lijnen:
Dunne lijnen en kleine haken 
leveren meer aanbeten op.

Mini Swivel Cage Feeders:
Kleinere vissen hebben niet veel 
voer nodig en daarom is weinig 
voeren vaak de beste tactiek.

Andere benodigde 
producten: 
• Snap Link Swivel
• Hooklength Swivel

• Horizon XS Slim 3,3m
• Aquos 4000 werpmolen
• 0,20mm Carpmaster Mono

Rijg een Snap Link Swivel op 
de hoofdlijn.

Leg een lus van 10cm met 
daarin de Snap Link Swivel en 
houd een uiteinde over van 25cm.

STAP-VOOR-STAP
FEEDERVISSEN OP KLEINERE VISSEN
ESSENTIËLE BENODIGDHEDEN:

AANBEVOLEN MATERIAAL:
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Schuif de Hooklength Swivel 
op het uiteinde van 25cm.

Knoop de Hooklength Swivel 
aan het uiteinde met een 
knoop naar eigen voorkeur.

Bevestig een Mini Swivel Cage 
Feeder of Dome Feeder aan de 
Snap Link Swivel.

Bevestig een kant-en-klare 
onderlijn aan de Hooklength 
Swivel.

De feeder is een zeer populaire hengel 
geworden voor het bevissen van vissen van 

alle formaten. Wij laten de perfecte set-up 
zien voor het belagen van kleinere vissen.

Onderlijnen blijven in 
perfecte conditie in een EVA 

Spool Storage case.

TOP TIP!
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Onderlijn:
Je hebt een 10cm onderlijn nodig met 
een bait band voor het bevestigen van 
een pellet. Een pellet is het perfecte 
aas voor een Pellet Feeder.

Pellet Feeder:
Kies het juiste formaat, afhankelijk 
van de afstand waarop wordt gevist.

Rubber Quick Bead:
Voor het gemakkelijk en snel 
verwisselen van onderlijnen 
en voorkomt dat de feeder 
naar de haak schuift.

• Horizon Carp Feeder 2,7m, 3,0m of 3,3m
• Aquos 4000 werpmolen
• 6lb Carpmaster Mono 

Verwijder de tailrubber van 
de Pellet Feeder en rijg deze 
op de hoofdlijn.

Schuif de Pellet Feeder op 
de hoofdlijn.

Open een Rubber Quick Bead 
en rijg het onderste deel op 
de hoofdlijn.

Haal de hoofdlijn door het 
gehaakte tweede deel van 
de Rubber Quick Bead.

STAP-VOOR-STAP
PELLET FEEDER
ESSENTIËLE BENODIGDHEDEN:

AANBEVOLEN MATERIAAL:
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Bevestig het met een knoop 
naar voorkeur. Bevochtig de 
knoop voordat deze stevig 
wordt aangetrokken.

Bevestig een kant-en-klare 
onderlijn met de lus aan de 
Rubber Quick Bead.

Druk de twee delen van de 
Bead in elkaar en houd de lus 
daarbij in positie.

Schuif de Pellet Feeder naar 
beneden, zodat deze op de 
bead rust en druk de tailrubber 
op de feeder.

De Pellet Feeder is een briljant alternatief voor de 
Method Feeder en is met name zeer effectief als 

het water afkoelt in het late najaar. Bovendien 
zeer eenvoudig in het gebruik.

Gebruik een Pellet Bander om 
een harde pellet gemakkelijk 

in de bait band te fi xeren.

TOP TIP!
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Als jij de voorkeur geeft aan compact 
transport  en geen grote hoeveelheid feeders 
wilt meenemen, dan is de Double Sided 
Feeder & Tackle box het perfecte compromis. 
Tevens ideaal voor de sportvisser die een  
diversiteit aan wateren bevist en een klein, 
maar gevarieerd assortiment feeders nodig heeft. 

Voor de toegewijde feedervisser  
is de Ethos Pro Feeder Case de perfecte 
opslagmogelijheid voor een grote hoeveelheid 
feeders. Dankzij de twee grote Stack & Store 
boxen kunnen de feeders op type en maat 
worden bewaard en zijn ze beschermd tegen 
beschadiging.

Voor de recreatieve feedervisser   
die slechts enkele voorkeuren heeft of als 
helemaal duidelijk is welke feeders jij nodig 
hebt, is de Ethos Pro Accessory Hardcase Bag 
ideaal.  Deze biedt ruimte voor een kleine 
selectie aan feeders en beschermt ze tijdens 
het transport van en naar de waterkant. 

STAP-VOOR-STAP 
BEWAREN VAN MATERIAAL
FEEDERS BEWAREN:
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Het is belangrijk om het materiaal 
georganiseerd en in perfecte conditie 

te houden. Dit houdt alles tevens 
overzichtelijk en bovendien helpt het 

daadwerkelijk om meer vis te vangen.

Langere feeder onderlijnen vereisen een 
andere wijze van opslag en de EVA Spools uit 
de EVA Spool Storage case zijn perfect om 
onderlijnen van elke lengte op te wikkelen. De 
SP en SW Feeder Rigs zitten standaard al op 
deze spoelen en kunnen dus rechtstreeks uit 
de verpakking in de box worden bewaard.

Als jij veel met de pellet feeder of 
method feeder vist, is een brede selectie 
aan onderlijnen noodzakelijk. Dat kunnen 
kant-en-klare onderlijnen zijn of rigs die 
jij zelf hebt gemaakt. Het belangrijkste bij 
onderlijnen is ze te beschermen tegen de 
twee factoren die het meeste schade kunnen 
aanrichten: ultraviolet (UV) licht en vocht. De 
HLR Hooklength cases zijn speciaal ontworpen 
om de onderlijnen tegen deze twee zaken te 
beschermen. De solide bovenkant voorkomt 
inval van schadelijk UV licht en de sealing 
voorkomt indringing van vocht.

De HLR Hooklength Cases kunnen worden 
bewaard in de Ethos Pro Hooklength Cases die 
verdere bescherming geven tijdens transport en 
alles perfect organiseren.

ONDERLIJNEN BEWAREN:
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Tip & Butt protectors:
Ze helpen de hengeldelen in de 
foedraal samen te houden en 
bieden extra bescherming aan 
de gevoelige top.

Beschermende rod case:
Een Sti�  Rod Case beschermt de 
hengels tijdens transport en zijn 
verkrijgbaar in een 2 rod en een 4 
rod uitvoering.

Verwijder de onderlijn en 
feeder van de hengel en 
bewaar ze in jouw feeder case 
en onderlijn case.

Draai de resterende 
componenten op tot ongeveer 
75mm onder de hengeltop. 
Draai ze niet in het topoog!

STAP-VOOR-STAP
BEWAREN VAN FEEDERHENGEL
ESSENTIËLE BENODIGDHEDEN:
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Neem de twee hengeldelen 
uit elkaar en ‘vouw’ ze in elkaar 
waarbij het topdeel tegen het 
dikke handvat van de hengel ligt.

Plaats de twee hengeldelen in 
de Butt Protector en fi xeer het 
geheel met de Velcro strap.

Plaats de Tip Protector over het 
andere deel van de hengel, 
zodat de beide hengeldelen 
netjes zijn gefi xeerd.

Plaats de hengel in de Stiff  
Holdall en gebruik de Velcro 
straps van de holdall om de 
hengel te fi xeren.

Wij geven veel geld uit aan goede hengels en 
daarom is het belangrijk om deze investering te 

beschermen. Wij laten zien hoe de hengels veilig 
bewaard en getransporteerd kunnen worden.

Gebruik Hooklength Swivels en Snap 
Links om feeders en onderlijnen snel en 

gemakkelijk te kunnen verwijderen tijdens 
het opbergen van de feederhengel.

TOP TIP!
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ALLOY METHOD FEEDERS 
• Verkrijgbaar in 6 formaten: Small 15gr & 25gr, Medium 30gr & 40gr, 

Large 30gr & 45gr
• Inclusief nieuwe feeder Quick Bead
• Nieuw verwisselbaar systeem 
• Geïnjecteerde legering voor verbeterde gewichtsverdeling
• Ultra-laag profi el
• Compatible met de Matrix method moulds
• Gewicht vooraan voor nauwkeurige worpen
• Elastische tubes los verkrijgbaar

ALLOY OPEN METHOD FEEDERS 
• Verkrijgbaar in 6 formaten: Small 15gr & 25gr, Medium 30gr & 40gr, 

Large 30gr & 45gr
• Inclusief nieuwe feeder Quick Bead
• Nieuw verwisselbaar systeem 
• Geïnjecteerde legering voor verbeterde gewichtsverdeling
• Snel en gemakkelijk te vullen met voer
• Gewicht vooraan voor nauwkeurige worpen
• Hoge voorkant voorkomt vrijkomen voer bij raken wateroppervlak
• Elastische tubes los verkrijgbaar

EVOLUTION® IN-LINE PELLET FEEDER
• Totaal inline en visvriendelijk
• Uniek Evolution quick change ontwerp
• Open schepvormige achterkant in de juiste hoek om pellets makkelijk te lossen
• Vermindert de hoeveelheid lijners en activiteit van kleine vis
• Houdt het voer vast tot het op de bodem ligt
• Leverbaar in Small en Medium
• Verkrijgbaar in 2 formaten:

Small 15gr & 25gr en
Medium 25gr & 35gr

EVOLUTION® IN-LINE MK2 
PELLET FEEDER 
• Verkrijgbaar in 2 formaten:

Small 15gr & 25gr en
Medium 25gr, 35gr & 45gr

ELASTICATED TUBES  
• Te gebruiken in combinatie met het nieuwe 

verwisselbare systeem
• Verkrijgbaar in Medium & Large
• Gemaakt van hoogwaardige hol elastiek
• Voorkomt het losschieten van de haak
• Gecoate O-ringen ter voorkoming van corrosie
• 2 tubes per verpakking

IN-LINE CAGE FEEDER 
• Zorgt dat je minimale hoeveelheden voer kunt gebruiken
• Perfect voor gebruik in de wintermaanden
• Perfect voor groter voer zoals sweetcorn
• Geeft je de mogelijkheid te vissen met

groter haakaas 
dan je met een method feeder
zou vissen

• Verkrijgbaar in 3 formaten
tot 40 gram

METHOD FEEDER MOULD
• Kan met alle Matrix feeders worden gebruikt
•  Diepe vorm waardoor je meer voer kunt gebruiken dan 

met de standaard vormpjes
•  Zacht en fl exibel materiaal voor het eenvoudig vullen en 

leegdrukken van de feeder
• Verkrijgbaar in 3 maten: Small, Medium & Large

NIEUW

NIEUW

NIEUW

FEEDERS
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FEEDERS
Om vis te vangen, moet nauwkeurig worden bijgevoerd 
en daarom hebben wij veel tijd en moeite gestoken in de 
ontwikkeling van diverse feeders. De Bell Feeders hebben 
de nieuwe norm gezet en onze Alloy Feeders zijn het 
perfecte instrument voor het bevissen van commercials.

BELL FEEDERS
• Verkrijgbaar in 4 formaten: Small 17gr & 24gr, Medium 30gr & 40gr
• Dual mould voor een aerodynamische vorm, soepel binnen draaien en 

perfect loskomen van voer
• Gewicht vooraan voor extra nauwkeurige worpen
• Wartel aan bovenkant voorkomt in de knoop gooien
• Ideaal voor het voeren van grote hoeveelheden of partikels met minimale 

hoeveelheid grondvoer

NIEUW

DOME CAGE FEEDER
• Perfect voor veel partikels, inclusief geknipte wormen en casters
• Stugge verbinding met wartel om in de knoop gooien te voorkomen
• Free fl ow dome voor gemakkelijk vrijkomen voer
• Ideaal voor het voeren van veel partikels
• Kan snel en effi  ciënt met één hand

worden gevuld
• Verkrijgbaar in Smalle en

Medium in gewichten tot 50gr

OPEN END FEEDERS
• Gemaakt van stevig getint plastic
• Verkrijgbaar in drie maten met 

gewichten tot 60g
• Ingebouwde wartel om in de war 

raken te voorkomen

FINNED FEEDERS
• Vin ontwerp zorgt voor langzamer afdaling 

door het water
• Stijgt sneller door het water tijdens het 

binnendraaien
• Ingebouwde wartel om in de war raken te 

voorkomen
• Gemaakt van sterk, getint kunststof
• Verkrijgbaar in drie maten met

gewichten tot 60g

WIRE CAGE FEEDERS
• Gemaakt van 4mm gaas
• Ingebouwde wartel om in de war 

raken te voorkomen
• Verkrijgbaar in vier maten met 

gewichten tot 80g

STAINLESS STEEL CAGE FEEDERS
• Gemaakt van stevig 6mm RVS gaas
• Ingebouwde wartel om in de war

raken te voorkomen
• Verkrijgbaar in vier maten met

gewichten tot 80g

HORIZON® FEEDERS
• Ontworpen voor lange afstanden
• Voorwaarts gericht ontwerp voor afstand en stabiliteit in de lucht
• Zwart RVS gaas
• Verkrijgbaar in drie maten met

gewichten tot 80 g

MINI SWIVEL CAGE FEEDER
• Klein formaat; ideaal voor openbare wateren

en commercials
• Stugge verbinding met wartel om in de knoop 

gooien te voorkomen
• Verkrijgbaar in 3 formaten: 18gr, 23gr en 30gr
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BARREL SWIVELS 
• Ultra duurzame wedstrijd wartels
• Anti corrosie coating
• Super soepele rotatie
• Verkrijgbaar in 4 maten: 

12, 14, 16 & 18
• 10 per verpakking

SNAP LINK SWIVELS  
• Ultra duurzame snap link swivels
• Anti corrosie coating
• Super soepele rotatie
• Afgewerkte randen ter voorkoming 

van lijnbeschading
• Verkrijgbaar in 4 maten: 

10, 12, 14 & 16
• 10 per verpakking

HOOKLENGTH SWIVELS 
• Ultra duurzaam ontwerp
• Anti corrosie coating
• Afgewerkte randen ter voorkoming van lijnbeschading
• Rubberen sleeve cap voor gemakkelijke rig vervanging
• Ingebouwde wartel om kinken te voorkomen
• Verkrijgbaar in 4 maten: 14, 16, 18 & 20
• 7 per verpakking

FEEDER BEAD SNAP LINKS 
• Ultra duurzame snap link swivels
• Anti corrosie coating
• Super soepele rotatie
• Grote diameter voor gemakkelijk glijden
• Verkrijgbaar in 2 maten: 12 & 14
• 10 per verpakking

X-STRONG FEEDER BEAD SNAP LINKS 
• Ultra duurzame snap link swivels
• Anti corrosie coating
• Grote diameter voor gemakkelijk glijden
• Voor verre worpen met zware feeders
• Verkrijgbaar in 2 maten: 10 & 12
• 10 per verpakking

BEAD SWIVELS 
• Ultra duurzame match wartels
• Anti corrosie coating
• Super soepele rotatie
• Grote diameter voor gemakkelijk 

glijden
• Voor verre worpen met zware feeders
• Verkrijgbaar in 2 maten: 12 & 16
• 10 per verpakking

SWIVEL PROTECTOR BEADS 
• Ultra duurzame silicone constructie
• Past op oog van wartel ter voorkoming van lijnbeschadiging
• Speciale vorm zodat wartels er niet op klemmen
• Verkrijgbaar in 2 maten 
• 9 per verpakking

RUBBER LINE STOPS 
• Ultra duurzame TPR coating
• Zitten strak op de hoofdlijn
• Speciale vorm zodat wartels er niet op klemmen
• Snel en gemakkelijk te bevestigen
• Verkrijgbaar in 2 maten: medium en large
• 18 per verpakking

NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUW

ACCESSOIRES

Matrix Feeder Guide 2018_18-31.indd   20 25/04/2018   17:01:42



21

ACCESSOIRES
Bij Matrix geloven wij dat alle producten even belangrijk zijn. 
Van een dure hengel tot een wartel. Elke accessoire uit de 
Matrix range wordt volgens de hoogste kwaliteitseisen 
geproduceerd, zodat er geen zwakke schakel in jouw set-up zit. 

QUICK CHANGE FEEDER BEADS
• Ontworpen om te gebruiken in combinatie met 

de nieuwe verwisselbare method feeders
• Verlengde tube voor creëren zelfhaak-eff ect
• Voor snel en gemakkelijk verwisselen onderlijn
• 5 stuks per verpakking

RUBBER QUICK BEAD
• Rubberen schokdemper met 

quick change voorziening
• Perfect voor de Evolution In-Line 

Method Feeder
• 5 per verpakking

EVOLUTION®

SNAP LINK & SLEEVE
• Om feeders snel te wisselen bij paternoster of helicopter rigs
• Sleeve zorgt voor een nette fi nish om in de war raken te voorkomen
• Kan worden gebruikt met Matrix Bombs en feeders
• Verpakt per 5 links en sleeves

EVOLUTION® 
QUICK CHANGE LEAD CLIP
• Evolution quick change system
• Binnen enkele seconden wisselen tussen lead clip en feeder
• Inclusief tail rubbers
• Verpakt per 5 lead clips en 5 tail rubbers

HORIZON® PROTECTOR SLEEVES
• Beschermt de hoofdlijn bij herhaaldelijk werpen van zware feeders
• Ontworpen voor gebruik met schuivende rigs
• Produceert een nette oplossing die niet in de war raakt
• Te gebruiken met Protector Snap Swivels
• Verkrijgbaar in twee maten
• Standard geleverd inclusief normale wartel, Small geleverd met

3 Barrel Super Swivel
• Verpakt per 5 stuks

EVOLUTION® 
XT TAIL RUBBERS
• Extra tail rubbers voor gebruik met feeders en/of lead clips
• Extra stevig ontwerp voor lange levensduur
• Verpakt per 10 stuks

CAGE COATS
• Krimpkous voor over Horizon feeders
• Krimpt in heet water of stoom
• Grondvoer komt langzamer vrij
• Ideaal voor gebruik van een cage feeder in diep water

BOILIE SPIKES
• Ontworpen voor gebruik met harde boilies
• Direct aan een Hair Rig te knopen
• Versnelt het opnieuw beazen
• Verpakt per 10 stuks

NIEUW
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BAIT BANDER
• Eenvoudig hulpmiddel voor het inlussen van pellets
• Inclusief extra bait bands
• Te gebruiken met Latex Bait Bands en Bait Alignas

SUPER STOP BAIT NEEDLE
•  Ontwikkeld voor gebruik met de Super Stops
• Grote easy grip handgreep
• Te gebruiken met zowel de Micro als Large Super Stops

PULLER BAIT NEEDLES
• Dunne draad met rond uiteinde
• Perfect om bandjes door zacht aas te trekken

LATEX BAIT BANDS
• Perfect voor het presenteren van 

pellets en dumbbell boilies
• Ideaal voor gebruik aan hair rigs
• Verkrijgbaar in drie maten - 

Small, Medium en Large
• Verpakt per 100 stuks

BAIT ALIGNAS
• Voor gebruik met harde pellets
• Creëert de perfecte hoek voor het presenteren van pellets
• Verkrijgbaar in de maten Small en de nieuwe Large versie voor groter aas
• Snel en eenvoudig in het gebruik
• 10 Alignas per verpakking

X-STRONG SUPER STOPS  
• Verkrijgbaar in twee formaten: 

small & large
• Zeer duurzaam materiaal
• Nieuw ultrasterk ontwerp
• Groot oog voor het doovoeren 

van de lijn
• Om aas snel op de hair te monteren

ROD BANDS 
• Ideaal voor het bij elkaar houden 

van hengeldelen
• Kan ook voerkorf of lood 

fi xeren, zodat deze de hengel niet 
beschadigt

• Neopreen ontwerp met 
klittenband

• Per 2 stuks verpakt

ACCESSOIRES &
SEATBOX ACCESSOIRES

TIP & BUTT PROTECTORS 
• Bieden bescherming tijdens transport
• Voorkomt beschadiging van de zachte feedertoppen
• Compact ontwerp voor stevig in positie houden hengels
• Gemaakt van Neopreen
• Stevige Velcro straps
• 1 paar per verpakking

NIEUW
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SEATBOX ACCESSOIRES
De unieke 3D seatbox accessoires zijn ontworpen voor 
gebruik in combinatie met seatboxen met ronde poten met 
de volgende diameters: 25mm, 30mm, 32mm en 36mm.

COLLAPSIBLE SIDE TRAY + 2 LEGS
• 3D stelknoppen voor 25mm, 30mm of 36mm poten
• Geleverd met twee verstelbare 25mm support poten
• Stevig, volledig verstelbaar deksel; te fi xeren

in elke positie
• Dubbele gasveren voor extra stabiliteit
• Inklapbare basis voor compacte opslag
• Gemaakt van duurzaam en waterdicht materiaal
• Capaciteit voor 6 stuks Large Bait Tubs (3,3 pints)
• Perfect voor beschermen van aas tegen regen en zon

EXTENDING SIDE TRAY + INSERTS 
• Verstelbare side tray met ruimte voor 8 stuks 3 pint baitboxen
• Universeel ontwerp past op ronde poten van de meeste zitkisten
• Wordt bevestigd aan 3 poten voor extra stabiliteit
• Geleverd met 2 telescopische 25mm support poten met moddervoeten
• Universele 3D Snag-Free koppeling– past op 25mm, 30mm & 36mm poten
• Kan ook aan achterzijde zitkist worden bevestigd voor opslag materiaal
• Breedte 42cm
• Lengte 53-81cm

3D MEGA FEEDER ARM
• Universele 3D Snag-Free verbinding
• Verstelbaar van 116cm tot 200cm
• Zeer stabiel, zelfs bij gebruik zware feederhengels
• Volledig verstelbaar voor stromend en stilstaand water
• Zwanennek houdt de lijn vrij van de feederarm
• In elkaar vallende scharnierpunten reduceren beweging

3D EVA BUTT REST
• Universal 3D Snag-Free verbinding
• Beschermende EVA foam coating
• Plat ontwerp voor gemakkelijke 

positionering

SLICK FEEDER REST
• Geribbeld ontwerp, zodat de hengel telkens op exact de

juiste wijze kan worden gepositioneerd 
• Geleverd met ‘O’ ringen voor perfecte opstelling
• Eindstop kan afgeschroefd worden en op het 

andere uiteinde worden bevestigd

3D RIGID FEEDER ARM
• Stevig ontwerp om ‘stuiteren’ van hengel te voorkomen
• Geschikt voor zowel commerciële als openbare wateren
• Universele Snag-Free 3D fi ttingen: past op 25mm, 30mm 

en 36mm ronde poten
• 25mm, in hoogte vestelbare bar met universeel schroefdraad
• Geschikt voor Matrix leg extensions
• Lengte 75cm, Hoogte 0-41cm
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HAKEN
Wij hebben veel uren geïnvesteerd in het ontwerpen van een 
hakenserie waarop jij volledig kunt vertrouwen. Tevens hebben 
wij twee van onze meest populaire haken gebruikt voor de 
kant-en-klare onderlijnen op de nieuwe EVA spoelen.
Ideaal voor iedere feedervisser. 

FEEDER ONDERLIJNEN & HAKEN

10CM BAIT BAND METHOD RIGS 
• Ontworpen voor gebruik met method of pellet feeders
• Medium formaat super duurzame latex bait bands
• Silicone haak sleeves voor verbeterde presentatie
• Ideaal voor het vissen met pellets en dumbell boilies.
• Nauwkeurig geknoopt zodat ze passen in de HLR Hooklength Case
• 8 stuks per verpakking

WEERHAAKLOOS
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en Carp Rigger haken
• Verkrijgbaar in 4 maten: 14, 16, 18 & 20

MET WEERHAAK
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en Feeder Rigger haken
• Verkrijgbaar in 4 maten: 12, 14, 16 & 18

10CM SUPER STOP METHOD RIGS  
• Ontworpen voor gebruik met method of pellet feeders
• Large duurzame X-strong Super Stop
• Silicone haak sleeves voor verbeterde presentatie
• Ideaal voor het vissen met boilies, zoete maïs en lunchworst
• Nauwkeurig geknoopt zodat ze passen in de HLR Hooklength Case
• 8 stuks per verpakking

WEERHAAKLOOS
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en Carp Rigger haken
• Verkrijgbaar in 4 maten: 14, 16, 18 & 20

MET WEERHAAK
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en Feeder Rigger haken
• Verkrijgbaar in 4 maten: 12, 14, 16 & 18

15CM BAIT BAND PELLET RIGS   
• Onderlijnen voor de vaste stok of feeder
• Medium formaat super duurzame latex bait bands
• Silicone haak sleeves voor verbeterde presentatie
• Ideaal voor het vissen met pellets en dumbell boilies
• Nauwkeurig geknoopt zodat ze passen in de HLR Hooklength Case
• 8 stuks per verpakking

WEERHAAKLOOS
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en Carp Rigger haken
• Verkrijgbaar in 4 maten: 14, 16, 18 & 20

MET WEERHAAK
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en Feeder Rigger haken
• Verkrijgbaar in 4 maten: 12, 14, 16 & 18

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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SUPER MATCH
• Met weerhaak en bled, 

wide gape
• Hybride ronde/crystal 

bocht
• Medium draad met 

zwarte nikkel fi nish
• Voor dobber- 

enfeedervissen

CARP RIGGERS
• Weerhaakloos met bled 

en binnenwaarts 
gerichte punt

• Hybride ronde/crystal 
bocht

• Sterke draad met bronzen 
fi nish

• Voor karper en andere 
grote vissen

FEEDER RIGGERS
• Micro weerhaak met

oog en binnenwaarts 
gerichte punt

• Hybride ronde/crystal 
bocht

• Medium draaddikte met 
bronzen fi nish

• Ideaal voor de feedervisserij  

CARP BANDERS
• Weerhaakloze ogen 

met binnenwaarts 
gerichte punt

• Hybride ronde
/crystal bocht

• Recht oog voor een 
agressieve hoek

• Perfect voor bait bands 
en Matrix Bait Aligners

SW FEEDER HOOKS
• Bledhaak met weerhaak 

en hybride bocht
• Uniek plat deel van de 

bocht voor extra kracht 
en aas in positie te 
houden

• Medium draaddikte, 
bronzen fi nish

ALL ROUND HOOKS
• Bledhaak met weerhaak 

en ronde bocht
• Medium draaddikte, 

nikkel fi nish
• Perfect voor een groot 

scala aan methoden

• Verkrijgbaar in 5 maten: 12, 14, 16, 18 & 20 • Verkrijgbaar in 4 maten: 14, 16, 18 & 20

• Verkrijgbaar in 4 maten: 12, 14, 16 & 18 • Verkrijgbaar in 5 maten: 12, 14, 16, 18 & 20

• Verkrijgbaar in 6 maten: 10, 12, 14, 16, 18 & 20 • Verkrijgbaar in 5 maten: 12, 14, 16, 18 & 20

1M FEEDER RIGS 
• Ontworpen voor gebruik als traditionele feeder onderlijnen
• 1m lengte kan naar wens worden aangepast
• Ultrascherpe Japanse haken, speciaal voor de feedervisserij
• Zeer geschikt voor het vissen met wormen, casters, maden en pinkies
• Geleverd op een Matrix EVA disc
• EVA disc past in de EVA Insert Tray en EVA Spool Storage Case
• Verkrijgbaar in zes maten: 10, 12, 14, 16, 18 & 20

SW FEEDER RIGS
• Ideaal voor grotere vissen als karper, brasem en zeelt
• Ideaal voor aassoorten als maïs, wormen, casters en maden
• Gemaakt van Matrix Power Micron lijn en SW Feeder haken

SP FEEDER RIGS
• Ideaal voor kleine vissoorten als voorn en kolblei
• Ideaal voor aassoorten als wormen, casters, maden en pinkies
• Gemaakt van Matrix Power Micron en SW Feeder haken
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LIJN & ONDERLIJN OPSLAG

CARPMASTER® SINKING MONO
• Ideaal voor het vissen met de feeder, waggler en bomb
• Geselecteerde lijnkleur voor bijna totale onzichtbaarheid
• Zeer duurzaam  
• Zinkt zeer goed
• Perfect voor verre worpen
• Hoge trekkracht op de knoop en schuurbestendigheid

• Beschikbare maten: 0.18mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm

POWER MICRON
• Lijn met nauwkeurige diameter voor onderlijnen
• Zeer sterk en soepel voor betere aaspresentatie
• Uitstekende trekkracht op de knoop
• Transparante kleur met lage zichtbaarheid
• Perfect voor feederhengel en vaste hengel
• Voor 2016 zijn twee diameters toegevoegd: 0,234mm (9,88lb/4,88kg) 

en 0,261mm (12,37lb/5,61kg)
• Dikkere diameters zijn perfect voor het vissen op karper op commercials
• Geleverd op 100m spoelen

• Beschikbare maten:
0.7mm, 0.8mm, 0.9mm,  0.105mm, 0.115mm, 0.125mm, 0.135mm
0.145mm, 0.165mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.234mm, 0.261mm 

SUBMERGE FEEDER BRAID
• Zinkende gevlochten lijn met glad oppervlak
• Ontworpen voor het werpen van extreme afstanden
• Dunne diameter met hoge trekkracht op de knoop
• Neutrale, donkere kleur

• Beschikbare maten: 0.8mm, 0.10mm

LIJN
Voor alle situaties waarin een wedstrijdvisser terecht kan komen, is er een 
Matrix hoofdlijn. Power Micron is zeer sterk, dun van diameter en ideaal voor 
onderlijnen en tuigjes voor de vaste stok. Carpmaster Sinking Mono
is perfect voor het vissen op korte en middellange afstand. Submerge
Feeder Braid is ontworpen voor het feedervissen op lange afstand.
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EVA SPOOL STORAGE CASE 
• Voor het bewaren van 24 Matrix EVA spools
• Robuust ontwerp voor het stevig bevestigen van 

de EVA spools
• 2x foam speldenkussen voor bewaren niet 

gebruikte spelden
• Magnetisch sluitsysteem
• Rubber seal voorkomt indringing van water
• Biedt bescherming tegen UV straling
• 24 Matrix EVA spools en speciale spelden
• Compact ontwerp: L34cm x B12cm x H4cm

EVA RIG DISCS  (6 STUKS)
• Zacht EVA materiaal beschermt haakpunten 
• Voorkomt kinken en beschadigen van de lijn 
• Per spoel kunnen meerdere onderlijnlengtes 

worden bewaard
• Lange onderlijnen worden stevig bevestigd
• Gemakkelijke identifi catie van rig details
• Geleverd met 10 superscherpe Matrix spelden
• EVA Discs combineren perfect met de EVA Insert 

Tray en EVA Spool Storage Case

ONDERLIJN OPSLAG
Dit jaar introduceren wij een hagelnieuwe set Hooklength Retaining 
Cases voor de opslag van diverse onderlijnen van enkele 
centimeters tot meer dan een meter lang. Alle typen onderlijnen 
kunnen worden bewaard, onafhankelijk van de techniek.

HLR HOOKLENGTH CASE (LARGE) 
• Ruimte voor meer dan 200 onderlijnen
• Robuuste lushaakjes gepositioneerd op 10, 15, 20, 25 en 30cm
• Magnetisch bevestigingssysteem
• Rubber seal houdt vocht buiten de case
• Gegoten ‘measuring pins’
• Inclusief 50 identifi catie labels
• 20 duurzame hook pins voor meer dan tien haken per pin
• Biedt bescherming tegen UV straling
• Compact ontwerp: L34cm x B12cm x H3,5cm

HLR HOOKLENGTH CASE (SMALL) 
• Ruimte voor meer dan 200 onderlijnen
• Robuuste lushaakjes gepositioneerd op 10 en 15cm
• Magnetisch bevestigingssysteem
• Rubber seal houdt vocht buiten de case
• Gegoten ‘measuring pins’
• Inclusief 30 identifi catie labels
• 20 duurzame hook pins voor meer dan tien haken per pin
• Biedt bescherming tegen UV straling
• Compact ontwerp: L18,5cm x B12cm x H3,5cm

SHALLOW DRAWER EVA DISC 
INSERT TRAY
• Ontworpen voor het bewaren van 10 Matrix 

EVA rig discs
• Past in de Matrix shallow of deep side drawers 
• Kunnen op elkaar worden bewaard in de Matrix 

deep side drawer
• Gemaakt van hoogwaardig PP
• Speldenkussen voor bewaren van niet

gebruikte spelden
• Geleverd met 10 EVA spoelen en 15 dunne 

Matrix spelden
• Reserve EVA rig discs zijn los verkrijgbaar
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FEEDER HENGELS & MOLENS
HORIZON ® FEEDER HENGELS
Meer dan een jaar ontwikkeling heeft geresulteerd in een 
serie hengels die alle verwachtingen heeft overtroff en. 
Kwaliteit en prestaties zijn verwerkt in elk detail en wij 
vinden dat de naam Horizon naar een hoger plan is getild.

HORIZON®  XD CLASS
• Speciaal ontworpen voor het feedervissen op afstand
• Ultra high modulus carbon blank
• Verlengde pensluiting voor meer werpkracht
• Extra grote geleideogen voor verdere worpen
• Dunne blank met snelle tapering en snelle actie
• Geleverd met twee toppen: 2,5oz en 4oz
• Handgreep van hoogwaardig kurk en EVA
• 4 modellen: 4,0m - 100gr, 4,0m - 130gr, 4,3m - 150gr & 4,5m - 160gr

HORIZON®  XC CLASS
• Ultra-high modulus carbon blank
• Extra grote geleideogen voor betere werpeigenschappen
• Dunne blank, snelle tapering, snelle actie
• Geleverd met twee toppen
• Handgreep van hoogwaardig kurk en EVA
• 3 modellen: 3,3m – 60gr, 3,8m – 70gr & 4,0m – 80gr

HORIZON®  XS SLIM FEEDER
• Ultra-high modulus carbon blank
• Dunne blank, snelle tapering, snelle actie
• Dempend vermogen voor betere drileigenschappen
• Geleverd met twee toppen
• Handgreep van hoogwaardig kurk en EVA
• Maximaal werpgewicht 40gr
• 3 modellen: 3,3m, 3,5m en 3,7m

HORIZON®  CARP FEEDER
• Ultra-high modulus carbon blank
• Tweedelig ontwerp in delen van gelijke lengte
• Premium geleideogen voor verbeterde prestaties
• Dunne blank met snelle tapering en snelle actie
• Geleverd met drie toppen (1oz, 1.5oz, 2oz)
• Handgreep van hoogwaardig kurk en EVA
• Verkrijgbaar in 4 lengtes (2,7m, 3m, 3,3m en 3,6m)
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HORIZON ® 6000
• 5 roestvrijstalen kogellagers
• Overbrenging 4,6:1
• Mesh-Tech systeem
• Dunne hendel
• Micro Lay lijnopname
• Zilverkleurige en blauwe clips
• Twistvrije lijnroller
• Slipknop met Grit Guard op voorzijde
• Anti Backlash systeem
• Rotor Line Guard
• Extra grote molenspoel
• Slow oscillation
• Ontworpen voor de afstandsvisserij

SUPER FEEDER 5500
• Middelgrote werpmolen voor het werpen

van grote afstanden
• 8 roestvrijstalen kogellagers
• 1 rollager
• Duurzame lichtgewicht grafi eten molenhuis
• Ondiep aluminium spoel voor gevlochten lijn
• Rotor stopt met draaien als de molenbeugel is geopend
• Inclusief reservespoel
• Inhaalsnelheid: 80cm per omwenteling van de hendel
• Gewicht: 400gr
• Overbrenging: 4,9:1
• Capaciteit: 0,26mm/150m

AQUOS® 4000 & 5000
• Ontworpen voor het feedervissen
• 5 roestvrijstalen kogellagers
• Lichtgewicht aluminium-grafi et molenhuis
• Uitgebalanceerde rotor
• Modern gevormde beugel voor sneller oppakken lijn
• Multi-disc slip op voorzijde
• Overbrenging: 5,1:1
• Twee modellen: 4000 en 5000
• Inhaalsnelheid: 4000 – 74cm, 5000 – 77cm 

per omwenteling hendel
• Gewicht: 4000 – 370gr, 5000 – 370gr
• Capaciteit: 0,25mm/150m

WERPMOLENS
Onze werpmolens zijn speciaal ontworpen voor 
het feedervissen. Ze hebben kenmerken en bieden 
prestaties die je zou verwachten van werpmolens 
die twee- of driemaal zo duur zijn.
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ETHOS® PRO 4 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
• Genoeg ruimte voor 4 opgetuigde hengels
• Buitenvak voor schepnetsteel en accessoires
• S.M.S. (Smart Mark System)
• Inclusief 2 Distance Measuring Sticks
• Intern vak voor Distance Measuring Sticks
• Rits over volledige lengte
• Interne Velcro strips voor bevestiging hengels
• Handgreep
• Dubbele verstelbare schouderriem, zodat de foedraal als een rugzak 

kan worden gedragen
• Buitenzijde: 100% polyester, Voering: 100% polyester
• Vulling: 100% polyethyleen
• Onderkant: 100% polyvinylchloride (PVC)

ETHOS® PRO 4 ROD COMPACT CASE 
• Weinig opslagruimte voor 4 opgetuigde hengels
• Beschermende buitenkant van ultra-stug PE board
• S.M.S. (Smart Mark System)
• Inclusief 2 Distance Measuring Sticks
• Gevoerde interne verdeler
• Interne Velcro rod straps voor het fi xeren van de hengels
• Verstelbare, gevoerde schouderriem en handvat
• Gemaakt van zeer duurzaam 800D polyester met PVC achterkant
• Buitenzijde: 100% polyester, Voering: 100% Polyester
• Basis: 100% Polyvinylchloride (PVC)

LUGGAGE
FOEDRALEN & FEEDER CASES
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FEEDER LUGGAGE
De Ethos Pro Luggage is vorig jaar geïntroduceerd en de 
reacties waren fantastisch. Elk item is gemaakt volgens de 
hoogste standaard, zodat verzekerd is dat de naam Ethos 
wordt geassocieerd met kwaliteit en duurzaamheid.

ETHOS® PRO ACCESSORY HARDCASE BAG   
• Voor het bewaren van accessoires en feeders
• Transparante deksel voor gemakkelijk zien van inhoud
• EVA handgreep
• Inclusief uitneembare insert
• Deksel: 100% PVC
• Materiaal: 100% polyester, Voering: 100% polyester
• Vulling: 100% polyurethaan
• Lengte 24cm x breedte 16cm x hoogte 11cm

ETHOS® PRO ACCESSORY BAGS  
• Voor feeders en andere accessoires
• Transparante bovenkant voor gemakkelijk zien van inhoud
• EVA handgreep
• Bovenkant: 100% PVC
• Materiaal: 100% polyester
• Voering: 100% polyester
• Vulling: 100% polyurethaan
• Verkrijgbaar in 2 formaten
• Small: lengte 16cm x breedte13cm x 

hoogte 8cm
• Medium: lengte 30cm x breedte 13cm x hoogte 8cm

ETHOS® PRO RO FEEDER CASE  
• Voor feeders, voerkorven en andere accessoires
• Transparante bovenkant voor gemakkelijk zien 

van inhoud
• EVA handgrepen
• Inclusief 2 large ‘Stack & Store’ boxen
• Versterkte onderkant voor grotere duurzaamheid
• Bovenkant: 100% PVC
• Materiaal: 100% polyester
• Voering: 100% polyester
• Vulling: 100% polyurethaan

DOUBLE SIDED FEEDER & TACKLE BOX 
• Dubbele tacklebox, ideaal voor het bewaren van voerkorven
• Houdt de voerkorven op hun plaats en voorkomt beschadigingen
• Geschikt voor alle soorten voerkorven
• Opbergruimte voor Method Moulds en accessoires
• Speciale clips voor veilig bewaren
• Sterk ontwerp ter ondersteuning van zware rivierkorven
• Twee Feeder Boxen passen in een 90mm Storage Unit

ETHOS® PRO HOOKLENGTH CASES 
• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Small & Large
• Ruimte voor 3 Matrix HLR Rig Cases
• Transparant deksel voor herkenning inhoud
• EVA handgreep
• Gemaakt van ultra duurzaam 800D PVC met polyester 

afwerking
• Buitenzijde: 100% polyester, Voering: 100% polyester
• Onderkant: 100% polyvinylchloride (PVC)

NIEUW
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