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Welkom bij de Matrix Masterclass gids. De consultants uit Engeland en Europa geven 
hier hun tips, tactieken en wedstrijd winnende geheimen prijs.
Op de volgende pagina’s zul je alles ontdekken wat je moet weten over feedervissen, 
vissen met de vaste hengel, vissen met de waggler en het bereiden van voer. Wij laten 
de technieken zien waarmee onze consultants grote wedstrijden hebben gewonnen 
en die zorgen geheid voor meer vis in jouw net . Er is ook een productengids 
toegevoegd die volstaat met fantastische en nieuwe Matrix producten. Voor elke 
sportvisser is er wat wils!

WELKOM

||| WELKOM
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FEEDERS 
 VOOR KARPER

MET ZOVEEL FEEDERS MOMENTEEL OP DE MARKT, HOE KIES JE 
DE JUISTE VOOR JE VIJVERVISSERIJ? WE VROEGEN VOORMALIG 
FISH O MANIA KAMPIOEN ANDY GELDART OM ONS DOOR ZIJN 
FEEDERVISSERIJ OP KARPER TE LOODSEN.

GEBRUIK HET MATRIX EVOLUTION SYSTEM OM HET TYPE FEEDER TE WISSELEN IN          ENKELE SECONDEN 

1. Een Matrix Pellet Feeder. 
Verstopt in de feeder zit een 
Rubber Quick Bead.

2. Verwijder de Tail Rubber 
van de Feeder stem en haal de 
lijn uit de uitsparing.

3. Trek de Rubber Quick Bead 
door het gat in de bodem van 
de feeder.

4. Trek nu de onderlijn en haak 
door het gat – pas op dat de 
haak niet blijft steken.

||| KIEZEN VAN DE JUISTE FEEDER
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Open Method Feeder Hooped Method Feeder Power Grip Method Feeder Pellet Feeder Straight Lead

5. Plaats de haak en Rubber 
Quick Bead door het gat in de 
bodem.

6. Plaats je hoofdlijn door de 
uitsparing aan de onderzijde 
van de feeder stem.

7. Duw de Tail Rubber naar 
beneden over de volledige 
stem waarbij je de hoofdlijn 
binnenin vastklemt.

8. De In-Line Method Feeder is 
nu klaar voor vullen met voer 
met een feeder mould.

Het kiezen van de correcte feeder 
hoeft niet moeilijk te zijn. Feitelijk 
als je de toepassing van elk model 
begrijpt kun je ze voor hun specifi eke 
doel inzetten. De voornaamste 
modellen die ik gebruik voor karper 
op commerciële visvijvers zijn Method 
Feeders en Pellet Feeders. Hieraan 
voeg ik nog een tactiek toe: een 
werplood.

FEEDER KEUZE
Laten we eerst naar Method Feeders 
kijken. Ze zien er allemaal een klein beetje 
anders uit, maar het primaire doel is een 
klein hoopje voer presenteren met daarin 
je haakaas. Ik vergelijk de Method feeder 
vaak met een muizenval; als een karper 
erop gaat azen is de kans groot dat hij 
wordt gevangen.

Als ze alleen als val dienen, waarom 
zien ze er zo verschillend uit? De reden 
hiervoor is dat je je voer wel op de juiste 
plek moet krijgen, en de vis zo effi  ciënt 
mogelijk moet zien te vangen. Hier is 
mijn overzicht voor het gebruik van een 
Method feeder, plus de Pellet feeder en 
een stuk lood.
1) Open Method Feeder: Deze is perfect 
voor het vissen in ondiep water en 
korte afstanden. Het open ontwerp laat 

het voer snel loskomen en je haakaas 
tevoorschijn komen.
2) Hooped Method Feeder: Deze 
gebruik ik voor het merendeel van mijn 
visserij. De boogjes helpen je pellets of 
grondvoer te hechten aan de feeder. Dit 
maakt ze perfect voor diepere stekken, 
verdere worpen of wanneer je wat langer 
moet wachten op aanbeten.
3) Power Grip Method Feeder: Voor het 
vissen op echt grote afstand of zeer diepe 
wateren is deze feeder onverslaanbaar. 
Het ontwerp houdt het voer stevig 
vast en zal het worp na worp perfect 
presenteren.
4) Pellet Feeder: Ik gebruik de Pellet 
Feeder vaak in de winter als ik de 
hoeveelheid voer wil reduceren. Er zijn 
echter ook momenten in de zomer 
dat de Pellet Feeder het beste werkt, 
bijvoorbeeld als ik teveel lijnzwemmers 
krijg op een Method feeder. Omdat de 
afgifte van het voer beter is gereguleerd, 

zorgt de Pellet feeder vaak voor minder 
lijners en meer aanbeten.
5) Lood: Een goede tip die ik altijd 
adviseer is regelmatig wat pellets op 
kortere afstand te voeren. Hier werp 
ik dan een lood of feeder op. Dit 
afzonderlijke voerplekje kan een grotere 
bonusvis opleveren als je je primaire 
voerplek wat rust geeft.

QUICK CHANGE SYSTEM
In sommige situaties gebruik ik de Matrix 
Evolution System om snel naar een Pellet 
feeder te kunnen wisselen. Dit is een 
zeer eenvoudige handeling en betekent 
minimaal tijdverlies. Je kunt hetzelfde 
systeem ook in combinatie met een 
Matrix Lead Clip gebruiken om een stuk 
lood te bevestigen.

FEEDERS 
 VOOR KARPER

GEBRUIK HET MATRIX EVOLUTION SYSTEM OM HET TYPE FEEDER TE WISSELEN IN          ENKELE SECONDEN 
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 Weten waar 
je de feeder moet 
werpen is een zeer 
belangrijk onderdeel 
van de tactiek van 
de commerciële 
vijvervisser. 

“

WAAR IN TE WERPEN
Het weten waar je feeder in te werpen 
is een zeer belangrijk aspect van de 
watersense van de vijvervisser. Veel 
stekken op dit soort vijvers zien er 
identiek uit wat het al iets gemakkelijker 
maakt. Een opvallend kenmerk, en altijd 
de moeite waard om naartoe te werpen, 
zijn eilanden. Vis houdt zich hier van 
nature op en zijn een goed startpunt 
voor de feeder. Wel is het verstandig 
om met enkele proefworpen de diepte 
bij het eiland te bepalen. Als het echt 
ondiep is vis dan een metertje verder 
van de oever waar het iets dieper wordt.

Als er geen eiland is en het water 
niet heel groot is, dan werp ik graag 
tegen de overliggende oever of voor 
de steigers die zich daar bevinden. We 

weten allemaal dat vis zich er graag 
ophoudt dus dit mag je met de feeder 
niet negeren. Negeer ook zeker niet je 
eigen oever, een feeder dicht onder de 
kant kan voor grote verrassingen zorgen 
en voorkomt ook valse inhakingen 
zoals met de vaste hengel nog wel eens 
gebeurt.

Op het open water heb je twee opties. 
Werp als eerste rond met een lood en 
probeer onderwater kenmerken te 
vinden zoals gravel, of harde stukken. 
Een zwaar lood is gemakkelijk over een 
harde bodem te slepen, het tikt over 
gravel en blijft steken in bagger.

Op veel commerciële vijvers is de 
afstand nét achter maximale vaste 
hengellengte ook vaak zeer succesvol 
op druk beviste wateren.

||| KIEZEN VAN DE JUISTE FEEDER

HAAKAAS KEUZE
Het kiezen van het juiste haakaas is het 
laatste stukje van de feeder puzzel. Er 
zijn diverse manieren om je haakaas te 
monteren en als ik geen dode maden 
gebruik, vis ik altijd met een hair rig. Maden 
is het enige aas dat ik rechtstreeks monteer. 
Het aas waar ik meestal mee start is een 
pellet die ik vis aan een Pellet Band. Ik heb 
een scala aan formaten bij me, het is de 
moeite waard om te experimenteren en uit 
te vinden wat het beste werkt. Een andere 
favoriet is een boilie die ik bevestig met een 
Boilie Spike. Op dagen dat het moeilijk gaat 
probeer ik ofwel een maiskorrel die ik op 
een Super Stop duw, of een wafter die ik 
ook in een Pellet Band steek. Het mooie van 
het gebruik van de Rubber Quick Bead is 
dat je een onderlijn en haakaas in seconden 
kunt wisselen.

TOP 
HAAKAASJES 

PELLET - IN EEN BANDJE

BOILIE - OP EEN SPIKE

SWEETCORN - SUPER STOP

POP-UP - IN EEN BANDJE

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   6 06/09/2016   12:15:23



www.fi shmatrix.co.uk 7

MIJN FEEDERGEHEIM
Als je me zou vragen wat mijn grootste 
geheim is voor het feedervissen, dan is 
dat wel het gebruik van een pop-up aan 
de method feeder. Pas als je het een keer 
hebt geprobeerd realiseer je je hoe eff ectief 
het kan zijn. Ik heb dit natuurlijk niet zelf 
bedacht omdat karpervissers al jaren pop-
ups gebruiken, en ze hebben jarenlang 
aasgedrag van karpers bestudeerd. Als 
zij ermee vissen dan is dat voldoende 
reden voor een wedstrijdvisser om ook 
van de tactiek gebruik te maken. De 
tip die ik hierbij wil geven is dat kleine 
veranderingen veel verschil kunnen maken. 
Ik heb verschillende lengtes onderlijnen 
bij me en gebruik wederom een Quick 
Bead zodat ik hiertussen kan wisselen. Op 
sommige dagen is het verschil tussen een 
pop-up aan een 5cm of 10cm onderlijn 
het verschil tussen niets vangen of een vis 
met elke worp. Ik heb heb ondervonden 
dat een felle 6mm of 8mm pop-up perfect 
werkt met een maat 16 haak. 

METHODE VOOR HET 
HELE JAAR
De feeder is een fantastische tactiek voor 
het hele jaar. In de zomer kan het voor 
massale vangsten zorgen als de vissen 
fanatiek azen, en in de winter kun je door 
weinig voer te gebruiken vis vangen op 
dagen waarop andere methoden falen.
Als je de juiste feeder voor de 
omstandigheden weet te kiezen, en het 
goede haakaas kiest, kan je sessie bijna 
niet meer fout lopen.

POPUP ONDERLIJN 
Probeer bij het vissen met een pop-up 
verschillende lengtes onderlijnen

HAKEN &
ONDERLIJNMATERIAAL 

Andy’s standaard haak en 
onderlijnmateriaal 

voor hair rigs
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VERGROOT JE 
BEREIK
ALS HET AANKOMT OP VISSEN OP GROTE AFSTAND ZIJN 
ER MAAR WEINIG BETER DAN DE DUITSE INTERNATIONAL 
THORSTEN KÜSTERS. HIJ VIST REGELMATIG VERDER DAN 80M EN 
VANGT NIET ALLEEN VEEL VIS, HIJ LAAT HET ER OOK EENVOUDIG 
UITZIEN. WE VERGEZELLEN HEM AAN DE WATERKANT OM TE 
ONTDEKKEN HOE WE ONS BEREIK KUNNEN VERGROTEN.

||| LANGE AFSTAND FEEDERVISSEN  

TOPMATERIALEN

Hengel 
Horizon 4m

Molen
Horizon 6000

Hoofdlijn
Submerge Braid

Feeder
Horizon

Onderlijn 
Power Micron

Haak
SW Feeder
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GROTE MOLEN
Een grote molen zoals de Horizon 6000, 
gevuld met braid, is perfect voor het 
afstandsvissen. Je zult verder kunnen werpen 
en de beetregistratie is stukken beter.

FEEDERS EN HAKEN
Gebruik een feeder met een laag zwaartepunt 
voor het afstandsvissen. Hij zal verder en 
nauwkeuriger door de lucht vliegen.
De Matrix SW Feeder haken zijn perfect voor 
lange afstand brasemvissen met 
natuurlijk aas.

Feedervissen op afstand kan eenvoudig 
zijn als je over de juiste materialen 
beschikt, maar onmogelijk als je die 
niet hebt. Het is een van de weinige 
feeder disciplines die onmiddellijk 
tekortkomingen in je setup blootlegt, 
je zult gefrustreerd zijn als je met veel 
moeite de vis slecht kunt bereiken.

JE HEBT DE JUISTE 
MATERIALEN NODIG
De belangrijkste gereedschappen voor 
elke feeder-afstandsvisser zijn de hengel en 
molen. Je hebt een hengel nodig waarmee 
je fl ink wat kracht kunt zetten om je feeder 
over de benodigde afstand weg te zetten. 
Ik gebruik een 4m Horizon Feeder in 
combinatie met een Horizon 6000 molen, 
deze heeft een extra grote spoel die ruim 
voldoende lijn kan bevatten om elke 
afstand te kunnen werpen. Een kleiner 
model molen zoals een 4000 is perfect voor 
kortere afstanden maar zal je werpafstand 
beperken als je verder wilt gooien.

Je kunt bij deze visserij eigenlijk niet 
zonder braid vissen. Het helpt enorm bij 
de beetregistratie, en in combinatie met 
een shock leader, in mijn geval 0,23mm 
Carpmaster Mono, kun je nog steeds met 
het volste vertrouwen voluit werpen.

ACCESSOIRES VOOR AFSTAND
Als we vanaf de lijn verder kijken zul 
je zien dat ik een enorme fan ben van 
de Horizon accessoires. Ze zijn speciaal 
ontworpen voor het afstandsvissen, de 
Horizon Protector Sleeves en swivels 
houden alles netjes compact maar zijn 
toch sterk genoeg om harde worpen aan 
te kunnen. De keus van de feeder moet 
ook zorgvuldig plaatsvinden, feeders met 
een laag zwaartepunt zullen ver en recht 
door de lucht vliegen, nauwkeurigheid 
is altijd belangrijk ongeacht de afstand 
waarop je vist.

LAAT HET WERKEN
Vandaag vis ik op brasem en kleinere 
witvis dus vis ik een zoet grondvoer, in 
de feeder voeg ik tevens geknipte worm 
en casters toe, wat mij betreft nog altijd 
de beste combinatie voor brasem. Ik heb 
geswitcht tussen een dubbele caster 
of cocktail van worm en caster om de 
aanbeten door te laten gaan. Vroeg in 

de sessie had ik een paar kleinere vissen 
en een enkele baars tot de brasems 
arriveerden en ik een serie grotere vissen 
ving. Aan het eind had ik een kleine 20 kilo 
vis en alle vissen kwamen van zo’n 80m 
afstand, een zone die de meeste vissers 
niet zouden bevissen. Dit toont wel aan 
dat als je zulke afstanden kunt halen, de 
beloning ook daar zal zijn.

PROTECTOR SLEEVE
Horizon Protector Sleeves zijn netjes 
en glad, ze reduceren tevens in de war 
werpen door de onderlijn van de feeder 
weg te houden.

HOUD ALLES EENVOUDIG OM SUCCESVOL TE ZIJN  

TOP BRASEMVOER
Een zoet grondvoer met wormen en 
casters in de feeder is altijd een goede 
keus voor brasem.

PROBEER EEN COCKTAIL AAS
Brasem houdt van cocktail haakaas, dus 
experimenteer om te ontdekken wat goed 
werkt. Probeer een worm met caster om de 
grotere vissen te selecteren.

TOPMATERIALEN

Hengel 
Horizon 4m

Molen
Horizon 6000

Hoofdlijn
Submerge Braid

Feeder
Horizon

Onderlijn 
Power Micron

Haak
SW Feeder
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THE NEED FOR
SPEED
HET VANGEN VAN EEN FORS GEWICHT AAN KLEINE VISSEN OP DE 
FEEDER DRAAIT ALLEMAAL OM ZOVEEL MOGELIJK VANGEN, ZO 
SNEL ALS JE KUNT. WE ZIJN NAAR FRANKRIJK AFGEREISD VOOR 
EEN MASTERCLASS MET DE FRANSE INTERNATIONAL YOANN 
HOUSSAIS, EEN VISSER DIE ZEKER VAN SNELHEID HOUDT…

 Het belangrijkste 
aan het vissen op 
kleine vissen is in een 
ritme komen van 
inwerpen, vangen, 
opnieuw beazen en 
opnieuw inwerpen. 

“
||| SNEL VANGEN AAN DE FEEDER   

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   10 06/09/2016   11:16:25



www.fi shmatrix.co.uk 11

>Voor velen is de feeder een tactiek 
voor dikke vissen, het kan echter ook 
briljant zijn voor het vangen van een 
berg kleine witvis, je moet alleen zeer 
effi  ciënt vissen. Het ideale scenario is 
met elke worp een vis vangen, en dat 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan!

WERP NIET TE VER
Voor het snel vangen van veel visjes is 
het van belang niet te ver uit de kant te 
vissen, ik heb op veel wateren gemerkt 
dat zo’n 25m de beste afstand is. Dit stelt 
je ook in staat een vrij korte, soepele 
hengel te vissen die niet alleen helpt bij 
de beetindicatie, maar ook verspelen van 
vis voorkomt.

MATERIAAL EN TACTIEKEN
Ik gebruik graag 0,08mm braid op de 
molen. Omdat het geen rek heeft kun je 
voorzichtige aanbeten goed signaleren 
en meer vis in het net krijgen. Zoals 
verwacht is mijn montage ook licht, ik 
vis graag een 0,115mm Power Micron 
onderlijn omdat het een mooie balans is 
tussen fi nesse voor het vangen van vis en 
tevens duurzaam genoeg voor een hele 
dag actie.

De keus van de feeder is ook zeer 
belangrijk bij het vissen op snelheid, ik start 
de sessie met een grote gaasfeeder en 
werp 5-10 keer in om een basis te leggen. 
Dan wissel ik naar een Matrix Dome Cage 
Feeder die me helpt veel klein aas te 
brengen. Dit kunnen maden, casters of 

zelfs jokers zijn afhankelijk van hoe de vis 
reageert. Het mooie van deze feeders is 
dat je ze eenhandig kunt vullen, je hoeft 
de hengel dus nooit neer te leggen.

HAAKAAS
Ik varieer mijn haakaas graag tussen 
bundeld boedworm of een groter aas 
zoals een caster- en maden cocktail of 
een stuk worm, wat een stevig haakaas is 
en je meerdere vissen aan kunt vangen 
voor je hem hoeft te vervangen.

RAAK IN EEN RITME
Het belangrijke aan het 
vissen op kleine vissen 
is in een goed ritme 
te komen van werpen, 
opnieuw beazen en 
opnieuw inwerpen. Het 
is mogelijk 2 tot 3 vissen 
per minuut te vangen 
wanneer je echt in een lekker 
ritme zit.
Vandaag heb ik mijn voerbasis gelegd en 
diverse kleine witvisjes gevangen, voordat 
enkele betere vissen voorbij kwamen, 
plus zelfs een bonus brasem. Ik heb mijn 
voer aangepast door als eerste maden te 
voeren en later naar casters te switchen, 
wat resulteerde in wat grotere vissen. Met 
een vangst van ruim 150 vissen in slechts 
een paar uur tijd lijkt het me duidelijk 
dat als het gaat om het vangen van veel 
kleine vissen, je absoluut ook met de 
feeder uit de voeten kunt.

ONE HANDED FILLING
De Matrix Domed Cage Feeders kunnen 
met één hand worden gevuld. Dit vergroot 
de snelheid en houdt je in het ritme.

SNEL VULLEN

TOPMATERIALEN

Hengel 
Legend Slim

Molen
Aquos 5000

Hoofdlijn
0.08mm Braid

Feeder
Domed Cage

Onderlijn 
Power Micron

Haak
Matrix 

All Round
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De Bagging waggler is een fantastische 
methode, vooral in de zomer. Het biedt 
de presentatie van een Method Feeder, 
maar stelt je in staat de vis ondiep te 
vangen. Zoals we weten kan de vis fl ink 
wat aas wegwerken in de zomer. Met 
dit in het achterhoofd hebben we de 
Bagging Pencil Waggler ontworpen. 
Deze heeft alle kenmerken van de 
originele Impact Bagging Waggler maar 
dan groter. Dit grotere ontwerp stelt 
je in staat meer voer dan voorheen te 
gebruiken, en zo meer vis te vangen.

VEELZIJDIG VOEREN
De body van de fl oat heeft de vorm 
van een potlood. Deze body heeft extra 
drijfvermogen dat een grotere bal voer kan 
dragen. Tegelijk zorgt dit extra drijfvermogen 
voor betere zelfhaak eigenschappen van de 
dobber.
Je kunt grondvoer of geweekte pellets 
gebruiken met de dobber, ik gebruik zelf het 
liefste grondvoer. Hiermee kan ik door harder 
of zachter samen te knijpen de presentatie 
variëren. Als ik het net voldoende stevig 
vastknijp voor de worp dan zal het in het 
water snel loskomen. Dit is ideaal als je snel 
beet krijgt. Moet ik daarentegen wat langer 
wachten dan kneed ik het echt stevig vast. 
Dit zorgt dat het veel langzamer uiteenvalt, 
en dus een rustiger voerspoor door de 
waterkolom om vis aan te trekken.

BAGGING 
WAGGLER

MET DE IMPACT BAGGING WAGGLER DIE 
HET AFGELOPEN JAAR ZO SUCCESVOL WAS, 

WILDEN WE NOG EEN STAPJE GROTER EN BETER 
GAAN. WARREN MARTIN LEGT UIT HOE WE DAT 

PRECIES HEBBEN GEDAAN.

Je kunt grondvoer of kleine geweekte 
pellets gebruiken met de Bagging waggler. 
Probeer 8mm pellets als haakaas.

||| KARPER OP DE WAG 

TOPMATERIALEN

Hengel 
Pellet Master 11’

Molen
Aquos 4000

Hoofdlijn
Carpmaster 6lb

Dobber
Bagging Pencil 

Waggler

Onderlijn 
Power Micron

Haak
Carp Rigger
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Je kunt de onderlijn lengte variëren 
afhankelijk van hoe de vis aast. Begin 
tussen de 8 en 15cm en pas aan 
indien nodig.

ONDERLIJNEN EN AAS
Ik gebruik een eenvoudige montage. Dit 
is een Pellet Waggler Attachment om 
de dobber aan de lijn te bevestigen. De 
gevulde dobbers hebben geen extra lood 
op de lijn nodig. Vervolgens bevestig ik 
mijn onderlijn, de lengte hangt af van 
de diepte waarop de vis aast. Azen ze 
echt agressief dan gebruik ik een korte 
onderlijn van zo’n 8cm, azen ze dieper 
dan monteer ik een 15cm lange onderlijn 
en schuif de Pellet Waggler Attachment 
hoger op de lijn. Mijn ervaring is dat een 
8mm pellet een briljant haakaas is dat 
goed opvalt in een wolk grondvoer. Het 
loont de moeite alternatieve aassoorten 
te proberen zoals een felgekleurde boilie 
of een tros dode maden.

BLIJF WERKEN
Omdat de dobber zoveel drijfvermogen 
heeft zul je hem zien stijgen naarmate 
het voer loskomt. Als de grijze body 
zichtbaar wordt weet je dat hij geen voer 
meer bevat. Is dit het geval dan wacht 
ik graag nog een minuut voor ik indraai 
en opnieuw inwerp. Het regelmatig 
opnieuw inwerpen en voer brengen heeft 
de lokkende werking op de vis. Je zult 
zien dat de dobber regelmatig staat te 
schokken als vissen de voerbal ‘aanvallen’. 
Het is belangrijk hierop niet aan te slaan, 
net als bij de feeder moet je wachten tot 
de beet goed doorzet om zeker te weten 
dat de vis goed is gehaakt.

De Bagging Waggler is echt een 
fantastisch instrument. Een dobber en 
feeder ineen vormt een fantastische tactiek. 
Als je dit nog niet hebt gebruikt dan moet 
dit zeker op je to-do lijstje komen.

VUL DE KOOI
Neem een kleine hoeveelheid grondvoer 
in de palm van je hand en leg de ‘kooi’ er 
bovenop.

DE DOBBER LADEN MET VOER

KNEED HET VAST
Leg nog wat grondvoer bovenop en kneed 
het in positie.

GEREED OM TE WERPEN
Zo hoort het gekneedde grondvoer eruit 
te zien. Gebruik niet teveel, het formaat 
van een klein ei is voldoende.

TOPMATERIALEN

Hengel 
Pellet Master 11’

Molen
Aquos 4000

Hoofdlijn
Carpmaster 6lb

Dobber
Bagging Pencil 

Waggler

Onderlijn 
Power Micron

Haak
Carp Rigger
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||| VISSEN WAAR DE VISSEN ZIJN 

 Als het hoogzomer is zoeken 
de karpers vaak enige beschutting 
op. Obstakels zoals rietkragen, 
overhangende struiken en lelies 
bieden deze beschutting en zijn vaak 
zones waar ze zich ophouden.

“

OBSTAKELS 
EN ONDIEPE ZONES
VOOR DE MEESTE VISSEN ZIJN OBSTAKELS EEN VEILIGE ZONE, VRIJ VAN GEVAREN VAN VISSERS EN 
ZELFS HEN DIE ZE DURVEN TE BEVISSEN, BEHALVE VOOR ONZE SPECIALIST MARK POLLARD.
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VIS ONDIEP
Door ondiep te vissen zul je minder vissen 
vals haken, de korte opslag geeft een 
zelfhaaksysteem.

ZWAAR ELASTIEK
Een zware holle elastiek is perfect voor 
het obstakelvissen. Stel hem zo in dat je 
voldoende druk op de vis kunt uitoefenen, 
maar niet té strak.

PELLETS BIJVOEREN
Blijf pellets bijvoeren om de vis aan te 
trekken. Een hengelsteun helpt de hengel 
stabiel te houden en geeft meer controle.

…HET ENIGE PROBLEEM BIJ OBSTAKELS IS ZE HAKEN EN LANDEN!

Als het hoogzomer is zoeken de 
karpers vaak enige beschutting 
op. Obstakels zoals rietkragen, 
overhangende struiken en lelies 
bieden deze beschutting en zijn 
vaak zones waar ze zich ophouden. 
Het enige probleem is ze haken, en 
vervolgens veilig weten te landen.

VIS NIET TE DIEP
Een fout die ik veel vissers zie maken 
tijdens het vissen tegen obstakels, is dat ze 
te diep vissen. Ja de vissen liggen tussen 
de obstakels maar liggen meest hoog in 
het water. Door op de bodem te vissen is 
de kans groter op vals haken, waardoor 
ze vaak harder vechten. Als ze dan in de 
takken belanden realiseren mensen zich 
vaak niet dat ze vals gehaakt waren.

Vandaag vis ik tegen een lelieveld waar 
voldoende vissen onder liggen. Ik zal 
slechts 15cm diep vissen, en door zo 
ondiep te vissen hoop ik dat elke vis in de 
bek wordt gehaakt, en door met stevige 
materialen te vissen verwacht ik elke vis 
te landen.

STEVIG MATERIAAL
Ik vis met een behoorlijk stevige hoofdlijn 
van 0,185mm, hieraan zit een maat 16 
Carp Rigger haak met een latex bandje 
die perfect is voor het insluiten van een 
6mm pellet. De grotere pellet valt fl ink op 
tussen de kleinere voerpellets. De keus 
van het elastiek is cruciaal bij obstakels, ik 
gebruik nog steeds graag holle elastiek, 
alleen dan een dikkere in maat 14. 
Deze wordt dan dusdanig op spanning 
gebracht zodat ik voldoende druk kan 
uitoefenen om de vis van het obstakel 
weg te leiden. Is de vis eenmaal bij het 
obstakel weg, stop dan met trekken 
en dril rustig verder, net als met lichter 
materiaal.

BIJVOEREN EN TIKKEN
Bijvoeren is heel belangrijk als je ondiep 
vist, ik schiet graag regelmatig 8-12 
pellets over de lijn omdat ik heb ontdekt 
dat het geluid hiervan de vissen echt 
aantrekt. Daarna stop ik een paar minuten 
met voeren en tik dan met de hengeltop 
op het wateroppervlak om vallende 

pellets na te bootsen. Dit klinkt misschien 
ingewikkeld maar is met hulp van een 
hengelsteun goed te doen.

ADRENALINESTOOT
Het vissen met een korte opslag geeft 
prachtige sport omdat bij veel aanbeten 
je hengeltop naar beneden wordt 
geramd als de vis zichzelf haakt. Vanaf 
dat moment is het volop adrenaline als 
je de vis weg probeert te houden van de 
obstakels.

Het is in deze omstandigheden 
onmogelijk álle vissen te landen, maar als 
je mijn tips opvolgt zul je merken dat je 
niet alleen meer vissen haakt, maar ook 
een veel hoger percentage zult landen 
dan voorheen.

HAAKAAS
Een 6mm pellet in een bait band is perfect 
voor het obstakelvissen. Gebruik een Bait 
Bander om de pellet te bevestigen.

TOPMATERIALEN

Vaste Hengel 
Nemesis 16m

Elastiek
Stay Fresh Hollow

Dobber
Mark Pollard MP7

Onderlijn 
Power Micron

Haak
Carp Rigger
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||| VISSEN IN DE OEVERZONE 

DE OEVERZONE MAG NOOIT WORDEN VERGETEN TIJDENS HET 
VISSEN OP EEN KARPERWATER. CAMERON CROSS IS JONG EN 
ZELFVERZEKERD. WIJ DAAGDEN HEM UIT OM EEN LEEFNET VOL 
KARPER TE VANGEN AAN DE VASTE HENGEL VAN 4,5 METER.

ONDER HET 
KANTJE
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Omdat ik wedstrijdvisser ben, 
houd ik van een uitdaging. Dit is 
absoluut spannend, maar het moet 
te verwezenlijken zijn! Bij hogere 
watertemperaturen eten de vissen 
veel en zullen ze ook onder de kant 
komen om voedsel te zoeken. Dat 
doen ze vaak met veel vertrouwen 
en dat zorgt ervoor dat de vissen 
gemakkelijker te vangen zijn. Ik heb 
de 4,5 meter lange Torque Carp Margin 
Pole tot mijn beschikking. Dat lijkt een 
korte hengel, maar wat mij betreft is 
dit de perfecte lengte voor het vissen 
in de oeverzone.

AZENDE VISSEN
Tijdens het vissen in de oeverzone is 
het belangrijk om gebruik te maken van 
het vertrouwen waarmee de karpers 
azen. Dat betekent dat ze azen waar het 
voedsel is. Als je dicht onder de kant 

voert, azen de vissen dicht onder de kant. 
Alleen in het geval van een duidelijke 
holding areas zoals een overhangende 
boom of een rietkraag op afstand, voer 
ik daar. Over het algemeen komen de 
karpers onder het kantje als je daar voert.

STERKE SETUP 
Ik heb sterke, holle elastiek in maat 14 
gemonteerd en vis met mijn speciale 
onderlijn voor onder het kantje. Deze 
onderlijn bestaat uit een sterke 0,3 gram 
dobber met gegroepeerd lood. De 0,18 
millimeter dikke lijn en een maat 14 
Carp Bagger haak maken de onderlijn 
compleet.

SCHONE STEK
Om zo dicht mogelijk onder de kant te 
vissen in het ondiepe water, stroop ik 
mijn mouwen letterlijk op en verwijder ik 
overhangend riet. 

Ik gebruik een grote Matrix Soft Toss Pot en 
voer met dode maden en grondvoer. Dit is 
absoluut mijn favoriete combinatie voor het 
vissen onder de kant en de karpers zijn er verzot 
op. Ook neem ik altijd wormen mee. Een hele 
worm op de haak kan soms het verschil maken.

DE SESSIE
Het duurt niet lang voordat Cameron de 
eerste aanbeet krijgt. In feite duurde het 
slechts vijftien minuten om de eerste vis het 
landingsnet in te dirigeren. Meerdere karpers 
volgden, inclusief enkele grote schubkarpers. 
Na elke gevangen vis voerde hij weer bij met 
een cup maden en dat zorgde ervoor dat de 
karpers weer snel gingen azen. Cameron ving 
niet alleen karper, maar ook kopvoorn, zeelt en 
zelfs enkele barbelen in de drie uur durende 
sessie. Toen de vangst werd gewogen, bleek 
er meer dan 34 kilo vis in het net te zitten. 
Cameron had bewezen dat de oeverzone nooit 
mag worden vergeten.

MAAK DE STEK SCHOON
Verwijder alle overhangende begroeiing 
om zo dicht mogelijk onder de kant te 
kunnen vissen.

OEVERTIPS OM TE ONTHOUDEN

VOEREN IN DE OEVERZONE
Met een grote Toss Pot kun je veel voeren 
en vervolgens wachten tot de vis op de stek 
komt. Het is echter beter om regelmatig een 
klein beetje te voeren.

GOED VOER
Grondvoer en dode maden werken erg 
goed in de oeverzone. Bevestig enkele 
dode maden op de haak.

UITRUSTING

Hengel 
Torque Carp 
Margin 4.5m

Hoofdlijn
Power Micron 

Haak
Carp Bagger

Een korte hengel 
in combinatie 
met de juiste 

aanpak levert 
resultaat op.
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||| WEDSTRIJD SUCCES

LES THOMPSON WORDT BESCHOUWD ALS EEN VAN DE 
BESTE ENGELSE WEDSTRIJDVISSERS EN HEEFT UITSTEKENDE 
RESULTATEN BEHAALD. WE BESLOTEN DEZE TOPVISSER UIT TE 
DAGEN. WE GINGEN NAAR BOLDINGS POOL OM HEM TE VOLGEN 
TIJDENS EEN WEDSTRIJD OM TE ZIEN WAT HEM ZO 
SUCCESVOL MAAKT.

WEDSTRIJDVISSEN
IN DE SPOTLIGHTS

11:00 uur: Les stopt zijn hand in het zakje en 
trekt stek 45 op Sycamore. Dat is geen sector 
die zijn voorkeur geniet en omdat de wedstrijd 
op twee meren wordt gevist, geeft hij zichzelf 
niet veel kans.

11:15 uur: Nadat Les zijn zitkist heeft 
opgesteld, bereidt hij zijn voer. Op zijn side 
tray liggen maden, casters, zoete maïs, 4mm 
pellets, micro pellets en 4 en 6mm expander 
pellets voor op de haak.

11:45 uur: Om alle opties open te houden, 
heeft Les diverse montages klaarliggen. Die 
zijn allemaal gemaakt van 0,135mm Power 
Micron. De onderlijn voor op het ondiepe is 
voorzien van een maat 18 Carp Bagger haak 
met een bait band. De onderlijnen voor op de 
bodem en in de oeverzone zijn voorzien van 
een maat 16 Carp Bagger haak voor het vissen 
met divers haakaas.
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WEDSTRIJDVISSEN
IN DE SPOTLIGHTS

12:30 uur: Op de ‘ondiepe’ rig krijg Les geen 
beet, maar het vissen op de bodem wordt 
beloond met een aanbeet. De vis zit snel in het 
net en de kop is eraf. Les hoopt op nog meer 
aanbeten.

12:01 uur: Als de wedstrijd begint, voert Les 
zijn stekken aan. Op 13 meter voert hij pellets en 
maïs met de cup. Onder de kant en op 6 meter 
voert hij casters. Zijn meest verre oeverstek 
wordt bevoerd met een Big Pot met micro 
pellets en maden.

12:15 uur: Ondanks veel leven op de stekken, 
krijgt Les geen beet. Omdat hij denkt dat de vis 
hoog in het water zit, pakt hij zijn ‘ondiepe’ rig. Met 
enige regelmaat voert hij drie of vier pellets bij in 
de hoop een van de vele karpers te activeren die 
in de bovenste waterlaag zwemmen.

13:03 uur: Het gaat moeizamer dan verwacht 
en daarom verandert Les zijn set-up. Hij 
vervangt haakmaat 16 door haakmaat 18 en 
pakt een dunnere 0,115mm onderlijn.

12:45 uur: De vis is overal erg actief, maar aast 
nauwelijks. Les voert opnieuw onder het kantje 
en hoopt dat enkele vissen spoedig zullen 
gaan azen.

12:53 uur: Opnieuw een bodemvis op 13 
meter. Les voert pellets met een Toss Pot, maar 
vist met één korrel maïs op de haak. Het is een 
stevige vis van bijna 1,5 kilo en dat brengt zijn 
totaal op bijna 2 kilo.
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||| WEDSTRIJD SUCCES

13:22 uur: Om kleine witvis te verleiden, 
introduceert Les meer aas op 13 meter.

13:09 uur: De ogenschijnlijk kleine 
veranderingen hebben direct eff ect. Een sterke 
karper gaat een gevecht aan dat Les gelukkig 
wint.

13:21 uur: De aanbeten blijven schaars, maar 
er is nog steeds veel leven op de stekken. Een 
paar maden leveren een klein visje op. Zullen 
deze visjes verantwoordelijk zijn voor de 
aasbelletjes?

13:44 uur: Les voert casters met de hand bij 
op korte afstand. Door tijdens het vissen te 
cuppen met een Toss Pot, concentreert hij de 
vissen in een klein gebied.

13:29 uur: Fish on! Het is geen groot 
exemplaar, maar wel een positief teken. 
Helaas is dit de enige vis die op afstand wordt 
gevangen. Opnieuw veranderen is het credo.  

14:36 uur: Les wacht lang voor nog een 
aanbeet op afstand en kiest dan weer voor de 
oeverzone. Binnen enkele minuten levert dat 
weer vis op.

14:03 uur: In een druk kwartier heeft Les drie 
vissen geland en zijn totaalgewicht aanzienlijk 
verhoogd. Een van de karpers is absoluut een 
van de grootste vissen van de sessie.

14:12 uur: Kortbij in de oeverzone is het lang 
stil gebleven en de verandering naar 13 meter 
resulteert gelijk weer in een vis en vlak daarna 
een tweede.

14:45 uur: Met opnieuw een vis in het net ziet 
Les een patroon. Hij kan maximaal twee vissen 
per stek vangen voordat de stek stil valt. Dit kan 
wel eens een dag zijn waarop je constant van 
plek moet veranderen.
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16:03 uur: De verstoring heeft weinig negatief 
eff ect, want Les vangt opnieuw een vis in de 
oeverzone. Het formaat van de gevangen 
vissen lijkt iets groter te worden.

15:23 uur: Erg veel actie is er niet, maar door 
de stekken beurtelings af te vissen, begint 
Les een aardig gewicht bij elkaar te vangen. 
In de wedstrijd gaat het sowieso niet hard, 
dus Les kan wel eens op weg zijn naar een 
topklassering.

15:49 uur: Ramp! Tijdens het vissen op 13 
meter komt er een zwaan langs zwemmen en 
die begint te azen op het voer in de kantzone. 
Zal dit de vissen verstoren?

16:49 uur: De laatste minuten van 
de wedstrijd gaan in en de oeverzone 
produceert grotere vissen, inclusief een mooie 
spiegelkarper die Les vangt aan twee maden.

16:28 uur: Les begint goed te vangen door 
de stekken beurtelings af te vissen, maar hij 
verspeelt helaas een grote vis onder de kant. 
De teleurstelling is duidelijk van zijn gezicht af 
te lezen.

17:38 uur: Les zijn vissen worden gewogen 
en met een gewicht van 30,8 kilo is hij zeer 
tevreden. Is het genoeg om de wedstrijd te 
winnen?

17:00 uur: Het eindsignaal van de wedstrijd 
klinkt op het moment dat Les een boze karper 
aan het drillen is aan zijn hengel van 13 meter.

17:04 uur: De laatste karper is geland en Les 
denkt dat hij in totaal ongeveer 30 kilo heeft 
gevangen. Hij houdt het aantal gevangen vissen 
bij op zijn Matrix Fish Clicker.

18:10 uur: Les valt in de prijzen! Zijn gewicht is goed 
genoeg voor de derde plek op zijn meer en de vierde 
plek in de totale wedstrijd. Het was een moeilijke dag 
vanwege de slechte loting. Door constant van stek te 
veranderen, bleef Les vis vangen en kon hij toch een 
goed totaalgewicht vangen.
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||| SEAT BOX SETUPS

3D SEATBOX ACCESSOIRES HEBBEN ONZE MOGELIJKHEDEN ENORM VERGROOT EN MAKEN HET 
VISSEN EFFICIËNTER DAN OOIT. WE HEBBEN LEE WRIGHT GEVRAAGD OM EEN SELECTIE TE MAKEN 
VOOR ZIJN IDEALE VASTE HENGEL SETUP. DEZE SETUP BEVAT ONDER MEER DE PANORAMIC POLE 
SUPPORT VOOR EEN PERFECTE 180GRADEN HENGEL PRESENTATIE, PROTECTOR BARS EN EEN 
POLE SOCK OM BESCHADIGINGEN TE VOORKOMEN EN EEN 6 BOX SIDE TRAY. DEZE TRAY IS GROOT 
GENOEG VOOR ALLES WAT EEN VASTE HENGEL VISSER NODIG HEEFT.

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

HENGEL SET-UP
LEE WRIGHT

SNAGFREE POLE ROOST COMPLETE
CODE  GMB032

ALUMINIUM SIDE TRAY
CODE  GMB025 

3D PANORAMIC POLE SUPPORT
CODE  GMB066 

POLE SOCK
CODE  GLN024

3D PROTECTOR BAR
CODE  GMB055
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TIJDENS HET FEEDERVISSEN 
MOET DE SPORTVISSER 
LANGE PERIODES ZEER 
GECONCENTREERD BLIJVEN EN 
WACHTEN OP EEN AANBEET. 
DAARBIJ IS HET BELANGRIJK 
DAT DE JE ALLES BINNEN 
HANDBEREIK HEBT EN DAT DE 
FEEDER ZOVEEL MOGELIJK TIJD 

IN HET WATER DOORBRENGT. JAMIE HARRISON IS 
ENGELS INTERNATIONAL EN ZIJN SETUP BEVAT 
OOK EEN RIGID SIDE TRAY. DIE HOUDT HET AAS 
BINNEN HANDBEREIK EN BESCHERMT HET TEVENS 
TEGEN WEERSINVLOEDEN. DE MEGA FEEDER ARM 
EN EVA BUTT REST GEVEN HEM DE FLEXIBILITEIT 
OM DE HENGEL CORRECT TE POSITIONEREN. DE 
GROUNDBAIT BOWL HOUDT HET GRONDVOER 
BINNEN HANDBEREIK.

FEEDER SET-UP
JAMIE HARRISON

3D RIGID SIDE TRAY & COVER
CODE  GMB108

3D GROUDBAIT BOWL & HOOP
CODE  GMB057

FEEDER REST
CODE  GAC206

3D MEGA FEEDER ARM
CODE  GMB074

3D EVA BUTT REST
CODE  GMB078

3D BROLLY BRACKET
CODE  GMB068
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LES THOMPSON 

VASTE HENGEL MET ELASTIEK
||| MATRIX MASTERCLASS

V A EEN PULLER KIT ZORGT VOOR MEER CONTROLE OVER EEN 
GEHAAKTE VIS, MAAR JE HOEFT GEEN SPECIALE TOPSET TE 
HEBBEN. DOOR EEN PULLER BUNG TE GEBRUIKEN, KUN JE 
HETZELFDE EFFECT VERKRIJGEN. HIERONDER VOLGT EEN 
STAPVOORSTAP VOOR HET MAKEN VAN EEN PULLER BUNG 
SETUP.

ER IS MIJ VERTELD DAT IK MET 
EEN PULLER KIT MOET VISSEN, 
MAAR DIE HEB IK NIET. KAN IK 
OOK OP EEN ANDERE MANIER 
BETERE CONTROLE KRIJGEN 
OVER EEN GEHAAKTE VIS?

2. Voor zwaar elastiek is het 
verstandig om de top volledig te 
verwijderen

3. Neem een interne PTFE bus met 
de juiste maat

5. Zaag het topdeel af op de 
gemarkeerde plek en als je onzeker 
bent iets richting de dunnere kant

6. Haal de afgezaagde kant over 
schuurpapier om de ruwe kantjes te 
verwijderen

8. Als deze correct past, is 
vastlijmen niet nodig

9. Een Pull Bung is nodig om de 
puller kit te creëren

11. Maak een zaagmarkering 5mm 
boven de gemaakte markering

12. Zaag de bung doormidden en 
draai deze tijdens het zagen om te 
voorkomen dat de stem wordt geraakt

1. Het benodigde materiaal 4. Als de bus te groot is, houdt 
deze dan naast de hengel voor het 
bepalen van de juiste plek

7. De PTFE bus moet nu passen

10. Schuif de bung in het hengeldeel 
en markeer deze op de plaats waar de 
hengel tegen de bung komt

14. Zaag de stem doormidden 15. Verwijder de plastic protector 
van het afgezaagde deel en plaats 
deze opnieuw op de stem

13. Schuif de bung opnieuw in het 
hengeldeel en markeer de stem op 
de voorkeurslengte

16. De Pull Bung heeft nu het 
perfecte formaat
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VASTE HENGEL MET ELASTIEK
PULL BUNG

HOLLOW 
ELASTIC

DACRON CONNECTOR

PULL BUNG

HOLLOW 
ELASTIC

DACRON CONNECTOR

17. Een uitstekende lengte van 
ongeveer 50mm is perfect

18. Schuif een elastic threader 
door de top naar beneden

20. Trek het elastiek door de 
hengel

21. Duw de threader door de Pull 
Bung

23. Leg een knoop in het elastiek 
aan het topeinde

24. Bevestig de dacron connector door 
deze vlak onder de knoop door zichzelf 
te halen en trek deze stevig aan   

19. Bevestig het elastiek aan de 
threader

22. Schuif de bung in de hengel en 
trek het elastiek er doorheen

25. Snijd de elastische net boven 
de knoop

27. Om het elastiek aan de 
onderkant te fi xeren, moet een kraal 
worden bevestigd

28. Schuif de kraal op de threader26. Trek de Dacron kraal over de 
knoop

30. Knoop een lus onder de kraal 31. Knip het overtollige elastiek af29. Schuif de kraal op het elastiek 32. Het elastiek moet onder lichte 
spanning staan als de Dacron wordt 
aangetrokken
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V A IK WEET DAT HET EEN PROBLEEM 
KAN ZIJN OMDAT DE PELLETS PER 
COMMERCIAL KUNNEN VARIËREN. IK 
HEB EEN WIJZE VAN BEREIDEN DIE IK 
DE ’30 REGEL’ NOEM.

ANDY GELDART

1. Doe de pellets in een bak 2. Zet de pellets onder water 3. Laat het water 30 seconden 
intrekken

4. Giet de pellets in een fi jnmazig 
net

5. Laat ze 30 seconden uitlekken 6. Doe de pellets weer in de bak 7. Wacht 30 notulen 8. Perfecte zachte klevende pellets

PELLET BEREIDING
IK VIS REGELMATIG MET DE METHOD FEEDER OP 
DIVERSE COMMERCIALS. VAAK BEN JE VERPLICHT 
OM TE VISSEN MET HET TYPE PELLET VAN DE 
COMMERCIAL. KUN JE DE PELLETS ZODANIG BEREIDEN 
DAT ZE TELKENS DE JUISTE CONSISTENTIE HEBBEN?

V
A JA, DAT KAN EN IK GEBRUIK REGELMATIG DEZELFDE 

ONDERLIJN VOOR HET VISSEN VAN VERSCHILLENDE 
AASSOORTEN. ZACHTE AASSOORTEN BEVESTIG IK 
DIRECT OP DE HAAK EN ALS IK VERANDER NAAR 
EEN HARDE PELLET, GEBRUIK IK EEN BAIT ALIGNER. 
EEN BAIT ALIGNER KAN SNEL WORDEN BEVESTIGD 
EN POSITIONEERT HET HAAKAAS PERFECT AAN DE 
ACHTERZIJDE VAN DE HAAKSTEEL. DE BAIT ALIGNER 
KAN WORDEN VERWIJDERD ALS ER WEER WORDT 
GEWISSELD NAAR ZACHT AAS. CAMERON CROSS

SNEL WISSELEN
IS HET MOGELIJK OM SNEL TE VERANDEREN 
VAN ZACHT AAS ALS MADEN OF WORMEN NAAR 
EEN HARDE PELLET, ZONDER DE ONDERLIJN TE 
VERWISSELEN?

||| MATRIX MASTERCLASS
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IK HEB HET AAS ALTIJD DIRECT OP DE HAAK GEVIST. 
AASSOORTEN ALS WORMEN, CASTERS EN MADEN. 
ONLANGS ADVISEERDE IEMAND MIJ EEN PELLET 
AAN EEN BAIT BAND TE PROBEREN. HOE MOET IK DE 
PELLET EN HET BANDJE BEVESTIGEN?

V A MET BEHULP VAN EEN BAIT BAND KAN 
EEN PELLET GEMAKKELIJK WORDEN 
GEPRESENTEERD. HET BANDJE KAN 
DIRECT OP DE HAAK WORDEN BEVESTIGD. 
MAXIMAAL EFFECT WORDT BEREIKT 
DOOR HET BANDJE AAN EEN KNOTLESS 
KNOT HAIR RIG TE BEVESTIGEN.

MARK POLLARD

1. Wees niet bang sterke haken en 
lijn te gebruiken

2. Bevestig de bait band aan het 
einde van de onderlijn middels een 
8-knoop

3. Haal de lijn aan de achterkant 
door het haakoog

4. Trek de lijn door het haakoog 
tot de bait band vlak onder de 
haak zit

5. Wikkel de lijn 10-12 keer om de 
haaksteel

PELLET BEVESTIGING

6. Haal de lijn van achter naar 
voren door het haakoog

7. Trek de lijn stevig aan en de 
onderlijn is klaar voor gebruik

8. Plaats een 6mm pellet met 
behulp van een Pellet Bander

9. Je bent nu klaar voor de 
volgende vis

Matrix maakt 
ook kant-en-

klare onderlijnen 
inclusief pellet 

bands

De Matrix Pellet Bander maakt het bevestigen 
van een pellet in een bait band erg gemakkelijk
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||| NIEUWE PRODUCTEN 2016
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De laatste maanden hebben wij hard gewerkt aan 
een grote serie nieuwe producten die allemaal te 
bewonderen zijn op de volgende pagina’s. Je zult zien 
dat Matrix een ‘kleur injectie’ heeft gekregen en dat 
de groene kleur in de gehele range terugkomt. Het 
zorgt voor een stijlvolle look van de producten. De zeer 
populaire Superbox serie heeft een upgrade gekregen 
en is verbeterd. De introductie van een complete serie 
Matrix kleding maakt het mogelijk om zeer comfortabel 
en in stijl te vissen. De nieuwe Ethos Pro Luggage 
range ziet er fantastisch uit en heeft fantastische 
eigenschappen. Zoals geldt voor alle Matrix producten 
op de komende pagina’s: stijl en kwaliteit komen samen!

NIEUWE 
PRODUCTEN 2016
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||| MATRIX SUPERBOX 36

SUPERBOX 36 
 •  Telescopische poten met grote 36mm diameter poten 

en 25mm binnenpoten voor ongelofelijke stabiliteit

 •  Lichtgewicht aluminium frame met lichtgroene afwerking

 •  Inclusief afneembare draagriem

 •  Gebouwd met gebruik van de enorm 
populaire Matrix Drawer Units

 •  Grote opslagcapaciteit tussen voetplaat en Drawer Units

 •  Stijlvolle zwarte achterplaat

 •  Anti-warp voetplaat

 •  Geleverd met 1x Deep Drawer Unit, 1x 90mm 
Storage Unit en 1x Transport Lid

 •  Grote, zwenkbare modderpoten voor 
extra stabiliteit op oneffen grond

 •  De integrale voetplaat schuift onder het 
chassis voor gemakkelijk transport

 •  Snag-Free verbindingen

 •  Gevoerde zitting met ingebouwde waterpas

 •  Schroefdraad in bovenzijde 36mm poot 
voor bevestigen accessoires

 •  Frame met zitting los verkrijgbaar

 •  GRIJS FRAME:  CODE-GMB116.  €649.99 

 •  GROEN FRAME:  CODE-GMB115.  €649.99 

De Matrix viskisten worden beschouwd als de besten die er 
verkrijgbaar zijn. En ze zijn nog beter geworden. De nieuwe en 
verbeterde Superbox 36 is ons topmodel. De F25 en P25 bieden een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar bieden nog steeds de 
veelzijdigheid van een modulair systeem.

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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FEEDER SEAT   
 •  Inklapbaar voor gemakkelijk transport

 •  Roterende zitting voor betere 
worpen en effectiever vissen

 •  Gevoerde zitting en rugleuning

 •  Stijlvolle achterplaat

 •  Past op elke Matrix viskist met modulair systeem

 •  CODE-GMB117.  €139.99

SUPERBOX 25  
 •  Lichtgewicht aluminium frame met 

geanodiseerde gunmetal afwerking

 •  25mm ronde, telescopische poten

 •  Gebouwd met gebruik van de enorm populaire Matrix Drawer Units

 •  Inclusief afneembare draagriem

 •  Nieuwe stijlvolle achterplaat

 •  Anti-warp voetplaat

 •  Geleverd met 1x Deep Drawer Unit,
1x Shallow Tray en 1x Transport Lid

 •  Grote, zwenkbare modderpoten voor extra 
stabiliteit op oneffen grond

 •  De integrale voetplaat schuift onder het 
chassis voor gemakkelijk transport

 •  Snag-Free verbindingen

 •  Hoogwaardige, gevoerde zitting met ingebouwde waterpas

 •  Frame met zitting los verkrijgbaar

 •  GRIJS FRAME: CODE-GMB119.  €429.99  

||| MATRIX ZITKISTEN

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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F25 BOX  
 •  Lichtgewicht aluminium H-frame met 

geanodiseerde gunmetal afwerking

 •  25mm ronde, telescopische poten

 •  Gebouwd met gebruik van de enorm 
populaire Matrix Drawer Units

 •  Inclusief afneembare draagriem

 •  Anti-warp voetplaat

 •  Geleverd met 1x Deep Drawer Unit, 
1x 90mm Tray Unit

 •  Grote, zwenkbare modderpoten voor 
extra stabiliteit op oneffen grond

 •  De integrale voetplaat schuift onder het 
chassis voor gemakkelijk transport

 •  Snag-Free verbindingen

 •  Hoogwaardige, gevoerde zitting 
met ingebouwde waterpas

 •  CODE-GMB114.  €319.99

P25 BOX  
 •  Lichtgewicht aluminium frame met 

geanodiseerde gunmetal afwerking

 •  25mm ronde, telescopische poten

 •  Gebouwd met gebruik van de enorm 
populaire Matrix Drawer Units

 •  Inclusief afneembare draagriem

 •  Nieuwe stijlvolle achterplaat

 •  Anti-warp voetplaat

 •  Geleverd met 1x NIEUWE Front Drawer 
Unit, 1x Deep Drawer Unit, 1x Shallow Tray, 
1x Pole Winder Tray Pack (48 x 13cm)

 •  Grote, zwenkbare modderpoten voor 
extra stabiliteit op oneffen grond

 •  De integrale voetplaat schuift onder het 
chassis voor gemakkelijk transport

 •  Snag-Free verbindingen

 •  Hoogwaardige, gevoerde zitting 
met ingebouwde waterpas

 •  CODE-GMB113.  €379.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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Omdat de serie zitkisten is uitgebreid en verbeterd, 
vonden we het logisch dat we ook extra accessoires 
zouden ontwikkelen. Zo is het langverwachte Front 
Drawer System toegevoegd aan het assortiment. Ook 
zijn er nieuwe inserts voor de Deep Drawer Unit en Bait 
Waiter en is er een nieuwe Pole & Net Rest.

||| SEAT BOX ACCESSORIES

3D SIDE TRAY & COVER
 •  3D universeel systeem voor 25mm, 30mm en 36mm poten

 •  Geleverd met twee telescopische poten voor stabilisatie side tray

 •  Verstelbare deksel kan in elke positie worden gezet

 •  9cm diep zodat diepe aasdozen erin passen

 •  Aas is beschermd tegen regen en zon

 •  Deksel kan in dichte positie gefixeerd worden voor transport

 •  Groot 580mm x 490mm formaat

 •  CODE-GMB108. €139.99
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32mm

POLE REST   
 •  Grotere diameter voor hengeldelen

 •  Zachte inserts voor bescherming van hengeldelen

 •  Schroefdraad

 •  Kan worden gebruikt als hengel- of landingsnetsteun

 •  CODE-GAC348

3D YELLOW INSERT
 •  Maakt het mogelijk dat alle 3D fittings kunnen 

worden gebruikt op ronde 32mm poten

 •  CODE-GMB111

FRONT DRAWER SYSTEM
 •  2 Front Draw systeem met een modulair ontwerp voor de 

serie Matrix zitkisten

 •  Elke Draw wordt geleverd met 3 verdelers voor nette opslag van materiaal

 •  Front Draw heeft Shallow Tray voor extra opslag; kan met een Matrix Pole 
Winder Tray Pack worden omgebouwd tot een Winder Tray

 •  Draws zijn geseald, zodat de inhoud droog blijft

 •  Afmetingen: 140mm x 250mm

 •  CODE-GMB112. €94.99

DEEP DRAWER INSERTS
 •  Passen op Deep Draw Unit voor nette opslag

 •  1x Large en 1x Small insert per verpakking

 •  CODE-GMB120

DEEP DRAW UNIT WITH INSERTS
 •  Passen op alle modulaire Matrix systeem m.u.v. FD Compact

 •  Kan links- of rechtshandig worden gebruikt

 •  Diepte 50mm

 •  Inclusief 2 inserts voor nette opslag van materiaal

 •  CODE-GMB118. €94.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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®

||| FEEDER STOELEN | HORIZON WERPMOLEN

ETHOS® 

DELUXE ACCESSORY CHAIR 
 •  Luxe stoel met dikke voering

 •  Voor het vissen met de feeder of dobber

 •  Lichtgewicht aluminium/staal constructie

 •  25mm aluminium poten voor alle 3D accessoires

 •  Afneembare pootverlengers aan de achterzijde

 •  Bewaarvak voor pootverlengers

 •  Plat op de vouwen voor gemakkelijk transport

 •  Geleverd met draagriem

 •  Buitenzijde 100% polyester

 •  Vulling/voering: 100% polyurethaan

 •  Hoge rugleuning voor extra comfort

 •  CODE-GBC002.  €139.99

ETHOS®
ACCESSORY CHAIR  
 •  Ontworpen voor feeder- of matchhengel

 •  Lichtgewicht aluminium/staal constructie

 •  Lage rug voor gemakkelijker werpen en 
manoeuvreren

 •  25mm aluminium poten voor alle 3D accessoires

 •  Plat op te vouwen voor gemakkelijk transport

 •  Inclusief draagriem

 •  Gewicht 4,9 kilo

 •  Materiaal: 100% polyester

 •  Vulling: 100% polyurethaan

 •  CODE-GBC001.  €84.99

De Matrix range van stoel accessoires is verbeterd en geactualiseerd, zodat 
er optimaal comfort en gebruikersgemak kan worden geboden. Ze zijn 
voorzien van de Matrix stijl en hebben extra kenmerken zoals monteerbare 
poot verlengers voor de Deluxe Accessory Chair.

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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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

De nieuwe Horizon® 6000 is de perfecte werpmolen voor 
het feedervissen op middellange tot lange afstand. Het 
ontwerp is afgeleid van de wereld van afstandswerpen. 
De extra grote molenspoel en slow oscillation lijnopname 
maken werpafstanden mogelijk waar je voorheen alleen van 
kon dromen.

 •  Slipknop met Grit Guard op voorzijde

 •  Anti Backlash systeem

 •  Rotor line guard

 •  Extra grote molenspoel

 •  Slow oscillation

 •  Ontworpen voor de afstandsvisserij

•  CODE-GRL013.  €159.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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||| ETHOS® PRO LUGGAGE

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

Ethos luggage heeft een formidabel reputatie voor haar 
kwaliteit en duurzaamheid. We zijn nog een stapje verder 
gegaan met de ontwikkeling van de Ethos Pro Luggage. 
Veel producten hebben nu een beschermende, harde 
bovenkant en sterke, heavy duty stiksels en ritsen. Ze 
zijn volgepakt met fantastische eigenschappen, zoals 
S.M.S. (Smart Mark System) en de styling is verbeterd.

ETHOS® PRO 
NET & ACCESSORY BAG   
 •  2 grote compartimenten voor box 

accessoires, materiaal en aas

 •  Buitenvak met rits voor netten, voerzeef en side trays

 •  Vak voor leefnet met drainage gaten

 •  Handgreep en verstelbare schouderriem

 •  Alle onderdelen zijn aan elkaar te clippen

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 60% polyethyleen, 40% polyurethaan

 •  Vulling: 100% polyurethaan

 •  Onderzijde: 100% polyvinylchloride (PVC)

•  CODE - GLU074.  €84.99

ETHOS® PRO 
CARRYALL 55L & 65L   
 •  Klassiek ontwerp

 •  Hoofd compartiment voor box accessoires, materiaal en aas

 •  Buitenvak met rits voor netten, voerzeef en side trays

 •  2 zijvakken voor extra opslagruimte

 •  Vak voor leefnet met drainage gaten

 •  Handgreep en verstelbare schouderriem

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 60% polyethyleen, 40% polyurethaan

 •  Vulling: 100% polyurethaan

 •  Onderzijde: 100% polyvinylchloride (PVC)

•  55L CODE - GLU075.  €64.99

•  65L CODE - GLU076.  €74.99

ETHOS® PRO 
EVA STINK BAG    
 •  Waterdicht EVA materiaal

 •  Rits aan bovenzijde

 •  Gesealde naden ter voorkoming van lekkage

 •  Voor maximaal drie 3m leefnetten

 •  Ruimte voor landingsnetten

 •  Onderzijde is dubbeldik voor extra bescherming

 •  Verstelbare schouderriem en handgrepen

 •  100% PVC

 •  CODE - GLU079.  €41.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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ETHOS® PRO TACKLE & BAIT CARRYALL   
 •  Volledig geïsoleerd voor het vers houden van het aas in zomer en winter

 •  Twee buitenvakken met rits

 •  Groter dan de standaard Bait Bag

 •  Ontworpen voor grotere hoeveelheden aas, meat cutters en pellet pompen

 •  Handgreep en verstelbare draagriem

 •  Harde onderkant voor extra duurzaamheid

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 60% polyethyleentereftalaat, 40% polyester

 •  Voering/vulling: 60% polyethyleen, 40% polyurethaan

 •  Onderkant: 100% ethyleenvinylacetaat (EVA)

•  CODE - GLU073.  €64.99

ETHOS® PRO 
BAIT BAG   
 •  Volledig geïsoleerd voor het vers houden van het aas in zomer en winter

 •  Buitenvak

 •  Handgreep en verstelbare draagriem

 •  Harde onderkant voor extra duurzaamheid

 •  Ruimte voor 8 bait tubs

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 60% polyethyleentereftalaat, 40% polyester

 •  Voering/vulling: 55% polyethyleen, 45% polyurethaan

 •  Onderkant: 100% ethyleenvinylacetaat (EVA)

•  CODE - GLU077.  €59.99 

ETHOS® PRO 
JUMBO ROLLER
& ACCESSORY BAG    
 •  Grote tas voor grote pole rollers, 

hengelsteunen en grote zitkist accessoires

 •  Harde, beschermende onderkant 
voor grote duurzaamheid

 •  Alles onderdelen zijn aan elkaar te clippen

 •  Handgreep en verstelbare schouderriem

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 55% polyester, 45% PVC

 •  Onderzijde: 100% polyvinylchloride (PVC)

•  CODE - GLU078.  €104.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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||| ETHOS® PRO LUGGAGE

ETHOS® PRO 
2 ROD STIFF HOLDALLS   
•  Verkrijgbaar in twee lengtes: 1,75m & 1,95m

 •  Genoeg ruimte voor twee opgetuigde hengels

 •  Ingebouwde stijve, beschermende buitenzijde

 •  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

 •  Verstelbare schouderriem en handvat

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 100% polyester

 •  Vulling: 90% polyethyleen, 10% polyurethaan

 •  Onderkant: 100% polyvinylchloride (PVC)

 •  GLU086: lengte 195cm x breedte 17cm x diepte 20cm

 •  GLU087: lengte 175cm x breedte 17cm x diepte 20cm

•  CODE - GLU086.  €84.99

•  CODE - GLU087.  €74.99

ETHOS® PRO 
4 ROD STIFF HOLDALLS  
•  Verkrijgbaar in twee lengtes: 1,75m & 1,95m

 •  Genoeg ruimte voor vier opgetuigde hengels

 •  Ingebouwde stijve, beschermende buitenzijde

 •  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

 •  Verstelbare schouderriem en handvat

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 100% polyester

 •  Vulling: 90% polyethyleen, 10% polyurethaan

 •  Onderkant: 100% polyvinylchloride (PVC)

 •  GLU084: lengte 195cm x breedte 34cm x diepte 22cm

 •  GLU085: lengte 175cm x breedte 34cm x diepte 22cm

•  CODE - GLU084.  €119.99

•  CODE - GLU085.  €104.99

ETHOS® PRO 
5 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
•  Genoeg ruimte voor vijf opgetuigde hengels

 •  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)

 •  Lengte 185cm x breedte 48cm x diepte 22cm

•  CODE - GLU070.  €119.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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ETHOS® PRO 
ROD HOLDALLS   
•  Traditioneel foedraal met een plat profiel; ideaal 

voor op een barrow

 •  Large: 10 tubes, Medium: 8 tubes

 •  S.M.S. (Smart Mark System)

 •  Inclusief 2 Distance Measuring Sticks

 •  Twee externe vakken voor brolly, banksticks, feeder 
arms en Measuring Sticks

 •  Lange ritsen voor gemakkelijk gebruik

 •  Verstelbare schouderriem en handvat

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 100% polyester

 •  Vulling: 85% polyethyleen, 15% polyurethaan

 •  Onderkant: 100% polyvinylchloride (PVC)

 •  Medium GLU071: lengte 195cm x breedte 30cm x 
diepte 30cm

 •  Large GLU072: lengte 195cm x breedte 30cm x 
diepte 38cm

•  CODE - GLU071.  €84.99

•  CODE - GLU072.  €104.99

ETHOS® PRO 
FEEDER TIP HARDCASE   
 •  Harde constructie voor top bescherming

 •  Rits voor gemakkelijk gebruik

 •  Voor toppen tot 80cm

 •  Buitenzijde: 100% polyester

 •  Voering: 100% polyester

 •  Vulling: 100% polyethyleen

 •  Lengte 84cm x breedte 8cm x diepte 4cm

•  CODE - GLU088.  €19.99

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 breedte 13cm x hoogte 8cm

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

•  SMALL CODE - GLU080.  €11.99

•  MEDIUM CODE - GLU081.  €13.99

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

•  CODE - GLU082.  €19.99

ETHOS® PRO 
FEEDER CASE LARGE    
 •  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

 •  CODE -GLU083.  €41.99 

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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ETHOS® PRO 
EVA GROUNDBAIT BOWLS  
 •  Waterdicht EVA materiaal

 •  Verkrijgbaar in 5L en 10L uitvoering

 •  Volledig geseald zodat levende aassoorten
niet kunnen ontsnappen

 •  Stijve topring

 •  100% EVA

•  5L CODE - GLU063.  €10.99

•  10L CODE - GLU064.  €13.99

ETHOS® PRO EVA GROUNDBAIT
BOWLS MET HANDGREEP EN DEKSEL   
 •  Waterdicht EVA materiaal

 •  Verkrijgbaar in 4 formaten: 10L, 17L, 20L en 43L

 •  Volledig geseald zodat levende aassoorten niet kunnen ontsnappen

 •  Rits voor veilig bewaren van aas

 •  In de grootste uitvoering pas een Matrix Groundbait Bucket

 •  EVA handgrepen

 •  100% EVA

ETHOS® PRO 
EVA BOX TRAY SET   
 •  Waterdicht EVA materiaal

 •  Inclusief 4 EVA bait tubs: 1pt, 2pt, 3pt & 7pt

 •  Transparante bovenkant voor 
gemakkelijke identificatie inhoud

 •  Handvat

 •  Bovenkant met rits

 •  Past in de Rigid Side Tray

 •  100% EVA

•  CODE - GLU069.  €41.99

CARP LEEFNET 3M & 4M
 •  Sterk visveilig carp mesh

 •  Heavy duty polycarbonaat ringen

 •  Volledige bescherming op elke ring

 •  Volledig instelbare hoek

 •  Breedte 50cm x 40cm

 •  Verkrijgbaar in 2 formaten: 3m & 4m

 •  100% polyester

•  3m CODE - GLN054.  €74.99    4m CODE - GLN055.  €84.99 

||| ETHOS® PRO LUGGAGE | MARGIN POLE | NETTEN

•  10L CODE - GLU065.  €17.99

•  17L CODE - GLU066.  €18.99

•  20L CODE - GLU067.  €19.99 

•  44L CODE - GLU068.  €25.99

ALLE LEEFNETTEN HEBBEN 
VEILIGE DUAL-POSITION 
HOEK BEVESTIGINGEN

ZWARTE NETTEN HEBBEN 
BESCHERMDE RINGEN
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CARP LANDINGSNET 
 •  Visveilige zachte mesh

 •  Sterk frame en spreidblok

 •  Speciaal model voor gemakkelijk scheppen

 •  100% polyester

 •  Verkrijgbaar in 2 formaten

•  CODE - GLN044.  50cm x 40cm

•  CODE - GLN045.  55cm x 45cm

SILVER LANDINGSNET 
 •  Visveilige zachte mesh

 •  Groter mesh paneel voor gemakkelijker scheppen

 •  Sterk frame en spreidblok

 •  100% polyester

 •  Verkrijgbaar in 2 formaten

 •  CODE - GLN048.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN049.  50cm x 40cm

FINE MESH LANDINGSNET   
 •  Ultrafijn visveilig mesh

 •  Lichtgewicht frame

 •  Sterk spreidblok

 •  Perfect voor hair rigs en bait bands

 •  100% polyester

 •   CODE - GLN050.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN051.  50cm x 40cm

SUPA LITE FREEFLOW® 
LANDINGSNET 
 •  Freeflow anti-snag mesh

 •  Lichtgewicht frame

 •  Sterk spreidblok

 •  Sneldrogend

 •  Ideaal bij gebruik haken met weerhaak

 •  100% polyethyleen

 •  Verkrijgbaar in 2 formaten

 •   CODE - GLN042.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN043.  50cm x 40cm

RUBBER LANDINGSNET  
 •  Visveilig rubber mesh

 •  Sterk frame en spreidblok

 •  Sneldrogen

 •  100% polyester

 •  Verkrijgbaar in 2 formaten

•  CODE - GLN046.  45cm x 35cm

•  CODE - GLN047. 50cm x 40cm

RIVER LEEFNET 4M
 •  Sterk 6mm ‘flow through’ mesh

 •  Heavy duty polycarbonaat ringen

 •  Volledige bescherming op elke ring

 •  Volledig instelbare hoek

 •  Breedte 50cm x 40cm

 •  100% polyester

•  CODE - GLN053.  €84.99

COMPACT LEEFNET 2.5M
 •  Compact ontwerp voor gebruik van meerdere netten of witvis

 •  Sterk visveilig carp mesh

 •  Heavy duty polycarbonaat ringen

 •  Volledige bescherming op elke ring

 •  Volledig instelbare hoek

 •  Breedte 45cm x 35cm

 •  100% polyester

•  CODE - GLN052.  €64.99

De nieuwe serie Matrix netten 
zijn ontworpen voor alle 
vistechnieken en alle vissoorten. 
Er zijn netten toegevoegd aan 
de serie landingsnetten en de 
range leefnetten omvat onder 
meer de introductie van het 
nieuwe Compact Leefnet. 
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||| KLEDING

POLO SHIRT ZWART/GRIJS 
 •  100% katoen

 •  Stijlvol ontwerp

 •  Logo op voor- en achterkant

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €25.99

POLO SHIRT BLAUW/GRIJS  
 •  100% katoen

 •  Stijlvol ontwerp

 •  Logo op voor- en achterkant

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €25.99

SOFT SHELL JACKET 
 •  96% polyester, 4% elastaan

 •  Voering: 100% polyester

 •  Telefoon vak

 •  Trekkoord om middel

 •  Zakken met rits

 •  Velcro boorden met elastiek

 •  ‘Easy slide’ ritsen

 •  Capuchon met trekkoord

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €84.99

SOFT SHELL HOODY  
 •  96% polyester, 4% elastaan

 •  Voering: 100% polyester

 •  Telefoon vak 

 •  Middel en mouwboorden met elastiek

 •  Zakken met rits

 •  ‘Easy slide’ ritsen

 •  Capuchon met trekkoord

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €74.99

FLEECE LINED HOODY   
 •  80% katoen, 20% polyester

 •  Voering: 100% polyester

 •  Fleece aan binnenzijde; perfect voor de winter

 •  ‘Easy slide’ ritsen

 •  Capuchon met trekkoord

 •  Elastiek in middel

 •  Centrale zak

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €74.99

Mode ontmoet functionaliteit in de 
nieuwe Matrix kledinglijn. Elk detail 
is nauwkeurig overwogen voor 
de moderne sportvisser, inclusief 
de joggers met zakken met rits 
en het telefoonvakje van de Soft 
Shells. Er is keuze uit twee stijlen, 
zodat er voor elke sportvisser een 
schitterende outfi t is.

SUREFIT CAP GRIJS/LIME    
 •  53% viscose, 43% katoen, 4% andere vezels

•   CODE - GRP145. €17.99

SUREFIT VISOR GRIJS/LIME    
 •  53% viscose, 43% katoen, 4% andere vezels

•  CODE - GRP146.  €16.99

SUREFIT CAP BLAUW/GRIJS    
 •  53% viscose, 43% katoen, 4% andere vezels

•  CODE - GRP147. €17.99
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HOODY ZWART/GRIJS 
 •  Stijlvol ontwerp

 •  80% katoen, 20% polyester

 •  Capuchon met trekkoord

 •  Centrale zak

 •  Elastiek in middel en mouwboorden

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €59.99

HOODY BLAUW/GRIJS 
 •  Stijlvol ontwerp

 •  80% katoen, 20% polyester

 •  Capuchon met trekkoord

 •  Centrale zak

 •  Elastiek in middel en mouwboorden

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €59.99

RELAXED FIT JOGGERS ZWART 
 •  Comfortabel tijdens het vissen

 •  Trekkoord en elastiek om middel

 •  Pijpen met elastische boorden

 •  80% katoen, 20% polyester

 •  Zakken met rits

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €41.99

BASEBALL CAP GRIJS/LIME  
 •  Modern slim fit ontwerp

 •  Trekkoord en elastiek om middel

 •  Pijpen met elastische boorden

 •  80% katoen, 20% polyester

 •  Zakken met rits

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €41.99

TSHIRT ZWART/GRIJS  
 •  100% katoen

 •  Ronde nek

 •  Nieuw ontwerp

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €19.99

TSHIRT BLAUW/GRIJS
 •  100% katoen

 •  Ronde nek

 •  Nieuw ontwerp

 •  Verkrijgbaar in 6 maten: S, M, L, XL, XXL en XXXL

•  €19.99

BASEBALL CAP ZWART/BLAUW    
•  53% viscose, 43% katoen, 4% andere vezels

•  CODE - GRP148. €15.99

BASEBALL CAP GRIJS/LIME   
•  53% viscose, 43% katoen, 4% andere vezels

•  CODE - GRP149. €15.99
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IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER 
 •  Verkrijgbaar in twee formaten: 10gr Medium & 15gr Large

 •  Zeer goede zichtbaarheid

 •  Instelbare voercapaciteit

 •  Afneembare feeder

 •  Perfect voor ondiep vissen of vissen tegen eilanden

 •  Extra drijfvermogen verbetert zelfhaking

 •  Ideaal als er veel voer noodzakelijk 

•  CODE-Med.  GAC345

•  CODE-Large.  GAC346

DOMED CAGE FEEDERS
 •  Perfect voor veel partikels, inclusief geknipte wormen en casters

 •  Stugge verbinding met wartel om in de knoop gooien te voorkomen

 •  Free flow dome voor gemakkelijk vrijkomen voer

 •  Ideaal voor het voeren van veel partikels

 •  Kan snel en efficiënt met één hand worden gevuld

 •  Verkrijgbaar in Medium (22gr, 30gr, 40gr) en Large (30gr, 45gr, 60gr)

EVOLUTION® POWER GRIP
METHOD FEEDER 
 •  Power Grip ontwerp voor het afstandvissen

in diep water

 •  Afneembare tailrubber en lijnsleuf 
voor gemakkelijk verwisselen

 •  Aanbevolen voor gebruik met de 
Matrix Rubber Quick Bead

 •  Werkt met de bestaande Squeeze & Feed mould

 •  Verkrijgbaar in Medium (22gr, 30gr, 40gr)
en Large (30gr, 45gr, 60gr)

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

Voeren is een belangrijk onderdeel van het vissen en om het voeren zo 
eff ectief mogelijk te maken, introduceren wij nieuwe feeder series. De 
revolutionaire Dome Feeder is een fenomenaal succes en de Bagging 
Pencil Waggler heeft de method feedervisserij met groot succes naar het 
wateroppervlak gebracht. Op welke vissoort je ook vist, er is altijd een 
geschikt feeder verkrijgbaar.

||| DOBBERS  FEEDERS  BAIT STORAGE  FISH COUNTER
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FISH CLICKER  
 •  Voor het bijhouden van aantal 

gevangen vissen of gewichten

 •  Kan terug worden geklikt in geval van te veel kliks

 •  Kan in de hand worden gehouden of 
worden gemonteerd op schroefdraad van 
schepnetsteel of andere accessoires

•  CODE-GAC347

SOLID TOP BAIT BOXEN
GRIJS/LIME
 •  Lekvrije, stevige deksel

 •  Semi-transparante deksels voor gemakkelijk bepalen inhoud

 •  Slagvast kunststof

 •  Rubberen sealing voor perfecte afsluiting

 •  Verkrijgbaar in 4 formaten: 1.1pt, 2.2pt, 3.3pt, 1 liter Compact

•  CODE-GBT016.  1.1pt

•  CODE-GBT017.  2.2pt

•  CODE-GBT018.  3.3pt

•  CODE-GBT019.  1 Ltr Compact

BAIT BOXEN
GRIJS/LIME
 •  Ademend deksel voor het vers houden van levend aas

 •  Semi-transparante deksels voor gemakkelijk bepalen inhoud

 •  Slagvast kunststof

 •  Rubberen sealing voor perfecte afsluiting

 •  Verkrijgbaar in 3 formaten: 1.1pt, 2.2pt en 3.3pt

•  CODE-GBT013.  1.1pt

•  CODE-GBT014.  2.2pt

•  CODE-GBT015.  3.3pt

BAIT WAITER
 •  Ontworpen voor het nauwkeurig bewaren van 4 Bait Boxen

 •  Inserts voor het maken van opslagruimte voor klein materiaal

 •  Extra insert voor 1.1pt Bait Boxen

 •  Schroefdraad

 •  2 solide inserts, 2 kleine converters

 •  CODE-GMB121. €19.99
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