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INTRODUCTIE

Welkom bij de 2017 Matrix catalogus. Ongeveer 60 
pagina’s staan vol met nieuwe producten en populaire 
producten die al in het assortiment zaten. Matrix heeft een 
verfrissende transformatie ondergaan in de afgelopen 12 
maanden. Dat heeft niet alleen geresulteerd in producten 
die voldoen aan de hoogste eisen, maar ook tot het brengen 
van stijl in de sportvisserij.

Onze producten zijn nauwgezet ontworpen door ons team 
van toegewijde productontwikkelaars. Alle producten zijn 
gemaakt van de meest hoogwaardige materialen die voor ons 
beschikbaar zijn en elk product is nauwkeurig en intensief 
getest door ons team van Europese consultants. Je kunt er 
volledig op vertrouwen dat elk Matrix product gemaakt is om 
maximaal te presteren, ook in situaties die het uiterste van het 
materiaal vragen.

Op de komende pagina’s zul je de nieuwste zitkisten zien. Dit zijn 
de meest vooruitstrevende zitkisten die wij ooit hebben gemaakt 
en bieden een exceptionele prijs-kwaliteitverhouding. De nieuwe 
serie van Ethos Pro Luggage is onze meest stijlvolle, praktische en 
duurzame serie luggage ooit.

UK Headquarters:  56-58 Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, IG6 3UT

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

Email:  info@fishmatrix.co.uk.  Website:  www.fishmatrix.co.uk

Facebook:  www.facebook.com/Fishmatrix.  YouTube:  www.youtube.com/ifishmatrix

Bijdragen

Live Fotografi e:  Craig Butterfi eld, Lewis Porter, Matt Rand

Speciale dank aan: Mick Rouse, Craig Butterfi eld, Jamie Harrison, Les Thompson,
Warren Martin, Grant Albutt, Andy Geldart, Kayleigh Smith, Thorsten Kusters

Vertalingen: Duits: Bastian Reetz.  Nederlands: Mark Noorman, Roelof Schut, Harry De Wilt.  Frans: Stefan Hanff. 
Italiaans: Daniele Pellacani. Pools: Cezary Karolczak.  Hongaars: Csaba Balasi.  Tsjechisch: Jakub Prudik, Roman Vesley
Russisch: Alexander Ostapenko.  Spaans: Luis Fernando.  Roemeens:  Kate Dabkova

Fox International behoudt zich het recht voor om prijzen of specifi caties zonder aankondiging op wat voor manier 
dan ook te wijzigen.
Technische gegevens en specifi caties zijn correct op moment van publicatie.
Alle gewichten en afmetingen zijn bij benadering. E. & O.E. Alle rechten voorbehouden.
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SEAT BOXES
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De serie Matrix Seat Boxes wordt beschouwd als 
de best beschikbare zitkisten en zijn alleen maar 
beter geworden. De S36 en S25 Super Boxes zijn 
geüpdate en verbeterd en wij hebben de nieuwe 
F25 en P25 zitkisten geïntroduceerd: de zitkisten 
met de beste prijs-kwaliteitverhouding ooit.

Alle Matrix zitkisten gebruiken hetzelfde bewezen 
en geteste modulaire systeem waarmee het 
gemakkelijk is om jouw huidige Seat Box te 
upgraden. We hebben een nieuw Front Drawer 
System en een Feeder Seat geïntroduceerd, zodat 
er meer opties zijn dan ooit om jouw zitkist te 
personaliseren.
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SUPERBOX 36

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NIEUW

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

 •  GRIJS FRAME:  CODE-GMB116.  €649.99 

 •  GROEN FRAME:  CODE-GMB115.  €649.99 
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Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NIEUW
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SUPERBOX 25 / P25 / F25

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 

NIEUW

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 

F25 BOX MET 
FEEDER SEAT COMBO
 • CODE  GMB122.   €429.99

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 

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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SEAT BOX UNITS & TRAYS

SEAT BOX UNITS & TRAYS
De serie Matrix Seat Box Units & Trays is geschikt voor alle Matrix seat boxes en kan 
worden gebruikt om de set-up aan jouw eisen aan te passen.

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 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

DEEP DRAWER UNIT
 • Diepe zijlade voor accessoires

 • Voor links- en rechtshandig gebruik

 • Ladiepte 50mm

 • Niet compatible met de FD Compact zitkist

 • CODE  GMB014.  €94.99 

TRANSPORT LID
 • Vast te klikken aan de Matrix zitkist voor 
eenvoudig transport

 • Grote soft touch rubberen handgreep

 • CODE  GMB019.  €43.99 

SINGLE TRAY UNIT
 • Ondiepe unit voor tuigjes en accessoires

 • Diepte 25mm

 • CODE  GMB017.  €36.99 

90MM DEEP TRAY UNIT
 • 90mm diepe, metalen unit

 • Past op alle Matrix zitkisten

 • Compatible met alle Matrix Drawer Units

 • CODE  GMB044.  €74.99 

150MM DEEP STORAGE UNIT
 • 150mm diepe, metalen unit

 • Past op alle Matrix zitkisten

 • Compatible met alle Matrix Drawer Units

 • CODE  GMB030.  €88.99 

WINDER DRAWER UNIT
 • Ondiepe zijlade voor tuigjes

 • Voor links- en rechtshandig gebruik

 • Ladiepte 20mm

 • Niet compatible met de FD Compact zitkist

 • CODE  GMB043.  €88.99 

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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DEEP DRAWER INSERTS
 • Passen op Deep Draw Unit voor nette opslag

 • 1x Large en 1x Small insert per verpakking

 • CODE  GMB120.  €12.99 

POLE WINDERS TRAY PACK
 • Past perfect in Matrix Shallow Tray (GMB017)

 • Verkrijgbaar in 13cm en 26 cm uitvoering

 • Verkrijgbaar in oranje en geel

 • 26CM ORANJE  CODE  GAC194.  €23.99 

 • 26CM GEEL  CODE  GAC195.  €23.99

 • 13CM ORANJE  CODE  GAC200.  €36.99

 • 13CM GEEL  CODE  GAC201.  €36.99

DUBBELE WINDERS
 • Extra brede uitvoering met twee 
bevestigingspunten

 • Perfect voor twee tuigjes of grote dobbers

 • Verkrijgbaar in 18cm en 26cm

 • 18CM CODE  GAC215.  €12.99 

 • 26CM CODE  GAC256.  €19.99 

WINDER TRAYS & WINDERS
 • Verstelbare spanninghouder

 • Zachte rubberen inlays aan de uiteinden

 • 26cm tuigenrekjes passen in Single Tray Unit

 • Winder Trays hebben gegroefde zijdes ter 
voorkoming van schuiven

WINDER TRAYS

 • 18CM  X1 ORANJE  CODE  GAC050.  €15.99 

 • 18CM  X1 GEEL CODE  GAC051.  €16.99 

 • 18CM  X2 ORANJE CODE  GAC052.  €29.49 

 • 18CM  X2 GEEL CODE  GAC053.  €29.49 

 • WINDERS

 • 18CM  X4 ORANJE    CODE  GAC055.  €3.19 

 • 18CM  X4 GEEL     CODE  GAC056.  €3.19 

 • 13CM  X4 ORANJE    CODE  GAC057.   €3.19 

 • 13CM  X4 GEEL     CODE  GAC058.  €3.19 

 • 26CM  X4 ORANJE    CODE  GAC060.  €4.19

HOOKLENGTH
RETAINER 50CM+
 • Ontworpen voor langere onderlijnen

 • Afgeronde uiteinden voorkomen beschadigingen

 • BLAUW  CODE  GAC220.  €6.49             GEEL CODE  GAC257.  €6.49

HOOKLENGTH
RETAINER 7.5 - 25CM
 • Voor bewaren van onderlijnen van 7,5cm, 10cm, 
15cm, 20cm en 25cm

 • Past perfect in de Matrix Drawer Units 

 • Verkrijgbaar in blauw en geel

 • BLAUW  CODE  GAC221. €6.49             GEEL CODE  GAC258. €6.49

HOOKLENGTH
CASE WITH RETAINERS
 • Beschermende kunststof case met twee 
Hooklength Retainers

 • Verkrijgbaar in 7,5cm - 25cm Retainer and 
50cm+ Retainer

 • 50CM+ CODE  GAC222.  €23.99 

 • 7.525CM CODE  GAC223. €23.99 

HOOKLENGTH CASE
 • Beschermende kunststof case

 • Plaats voor twee Hooklength Retainers

 • Kan ook worden gebruikt voor 18cm and 26cm 
Matrix Pole Winders

 • CODE  GAC224.  €15.99 

SUPER HOOKLENGTH UNIT
 • Geleverd met 10 onderlijnhouders

 • Past op alle Matrix zitkisten

 • Diepte 30mm

 • CODE  GMB046.  €114.99

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

Matrix Cat 2017_2-19.indd   11 19/12/2016   15:09:49



12

3D ACCESSOIRES

De unieke 3D Seatbox accessoires zijn ontworpen 
voor gebruik met zitkisten met ronde poten van 

de volgende diameters: 25mm, 30mm, 32mm 
en 36mm. Het slimme concept is voorzien van 

uitneembare, gekleurde inserts die gebruikt 
kunnen worden op basis van de diameters van 
de poten. Dat betekent dat onze 3D accessoires 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld 

bij een upgrade van een Superbox 25 naar het 
topmodel Superbox 36.

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

worden gebruikt op ronde 32mm poten

 • CODEGMB111.  €2.99

25MM

30MM
32MM

36MM

INSERTS
Alle 3D Accessoires worden 

geleverd met 25mm en 30mm 
inserts zodat ze kunnen 

worden gebruikt op ronde 
25mm, 30mm en 36mm poten. 

NIEUW

NIEUW
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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 

3D EVA SIDE TRAY
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Beschermende EVA foam rondom

 • Kan gebruikt worden als hoofd- of zij-tray

 • Verkrijgbaar in Small (40cm x 40cm) en Medium (40cm x 60cm)

 • Medium tray heeft twee Snag-Free 3D verbindingen

 • SMALL CODE  GMB075.   €51.99 

 • MEDIUM CODE  GMB076.   €64.99 

3D 6 BOX SIDE TRAY 
WITH COVER
 • Grote aluminium side tray voor 6 Bait Boxen

 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Extra poten voor extra ondersteuning

 • Geleverd met Side Tray Cover (100% polyester) voor bescherming tegen regen en zon

 • Cover is ook los verkrijgbaar

 • Afmetingen side tray: 50cm x 55cm

 • CODE  GMB080.   €124.99 

SIDE TRAY COVER
 • Gemakkelijk pop-up ontwerp

 • Plat op te vouwen voor gemakkelijk 
transport

 • Beschermt aas en voer tegen regen 
en zon

 • Past op de meeste side trays op 
de markt

 • 100% polyester

 • CODE  GMB081.   €23.99 

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 

SNAG-FREE GROTE GRONDVOER 
BOWL & BEUGEL  
 • Past op ronde 25mm zitkist poten

 • Ronde grondvoerbak aan een beugel

 • Waterbestendig materiaal met gesealde naden en 
ritsbaar deksel

 • CODE-GBA010.  €36.99

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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3D ACCESSOIRES

3D PANORAMIC POLE 
SUPPORT
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • 180° hengel ondersteuning 

 • Perfect voor het vissen in diverse richtingen

 • Opvouwbaar voor gemakkelijk transport

 • CODE  GMB066.   €88.99

3D FOLDING POLE 
SUPPORT
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Volledig instelbaar voor perfecte hoogte

 • Optimale bescherming van de hengel

 • Geen uitstekende delen die de hengel kunnen 
beschadigen

 • Vaste hengel kan in twee posities worden gezet

 • Plat op te vouwen voor gemakkelijk transport

 • CODE  GMB069.   €84.99 

QUAD POLE ROLLER
 • Vier poten voor extra stabiliteit

 • Verkrijgbaar in twee modellen: Standaard en Large

 • Flexibele poot positionering

 • Telescopische poten met Cam Locks voor perfecte instelling

 • Stabiliteitshaak onder de roller voor een emmer of koord

 • Inklapbare uiteinden zodat de hengel niet van de roller kan 
waaien

 • Standaard Roller: hoogte 0-100cm

 • Plat op te vouwen voor gemakkelijk transport

 • Geleverd met draagtas

 • STANDAARD CODE  GAC253.   €104.99 

QUAD POLE ROLLER 
Traditionele V-rollers hebben allemaal drie poten en dat gaat per 
defi nitie ten koste van de stabiliteit. Met dat in het achterhoofd is zijn 
onze productontwikkelaars aan het werk gegaan. Het doel was de 
V-roller op het vlak van stabiliteit en veelzijdigheid naar een hoger 
plan tillen. Na een intensief onderzoeks- en ontwikkelingsproces 
werd de Matrix Quad Roller geboren. Dankzij een uniek ontwerp met 
vier poten is deze roller extreem stabiel.

10
0c

m

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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3D BROLLY BRACKETS
 • Past op zitkist ter ondersteuning van de paraplu

 • Past op 25mm, 30mm en 36mm poten

 • Dubbel uitgevoerd voor maximale stabiliteit

 • Perfect in combinatie met Over The Top Brolly

 • CODE  GMB068.   €21.99 

 • CODE  GMB070.   €23.99

3D LEEFNET ARM
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Verkrijgbaar in korte (9cm) en lange (28cm) 
uitvoering

 • Scharnierend naar elke positie

 • Ingebouwd fixeersysteem

 • KORTE CODE  GMB048.   €11.99 

 • LANGE CODE  GMB049.   €12.99 

3D CROSS ARM
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Verkrijgbaar in korte (12cm) en lange (22cm) 
uitvoering

 • Scharnierend naar elke positie

 • Ingebouwd fixeersysteem

 • KORTE CODE  GMB050.   €13.99

 • LANGE CODE  GMB051.   €14.99

3D PROTECTOR BAR, 1 HEAD
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Verkrijgbaar in korte (24cm) en lange (40cm) 
uitvoering

 • EVA coating voor hengelbescherming

 • 1x ingebouwd schroefdraad voor 
bevestiging accessoires

 • KORTE CODE  GMB052.   €14.99 

 • LANGE CODE  GMB053.   €15.99 

3D PROTECTOR BAR, 2 HEAD
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Verkrijgbaar in korte (24cm) en lange (40cm) 
uitvoering

 • EVA coating voor hengelbescherming

 • 2x ingebouwd schroefdraad voor 
bevestiging accessoires

 • KORTE CODE  GMB054.   €16.99 

 • LANGE CODE  GMB055.   €17.99 

SNAG-FREE SPACER ARMEN
 • Passen op ronde 25mm zitkist poten

 • Snag-Free verbinding voorkomt vastraken lijn

 • Verkrijgbaar in rechte en 90-graden uitvoering

 • Lengte 20cm

 • RECHTE CODE  GBA012.   €13.99

 • 90GRADEN CODE  GBA013.   €13.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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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

 • Eenvoudige te gebruiken klemring voor steunen

 • CODE  GMB074.   €74.99 

3D FEEDER ARM
 • Inclusief 25mm & 30mm inserts 

 • Universele 3D snag free verbindingen

 • Verstelbare hoek

 • Ideaal voor kortere hengels

 • CODE  GMB109.   €30.99

3D VERSTELBARE FEEDER ARM 
 • Inclusief 25mm & 30mm inserts 

 • Universele 3D snag free verbindingen

 • Volledig verstelbaar

 • Ideaal voor alle hengellengtes 

 • CODE  GMB110.   €41.99 

BOX ACCESSOIRES

FEEDER RESTS
 • Modern ontworpen hengelsteun

 • Brede steun voor feedervissen

 • Beschermende EVA foam coating

 • STANDARD CODE  GAC206.   €13.99

 • LARGE CODE  GAC301.   €15.99

SLICK FEEDER STEUN 
 • 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 

 • CODE  GBA014.   €14.99

3D EVA BUTT REST
 • Universal 3D Snag-Free verbinding

 • Beschermende EVA foam coating

 • Plat ontwerp voor gemakkelijke 
positionering

 • CODE  GMB078.   €19.99 

SIDE STOP FEEDER REST
 • 90° gebogen uiteinde voorkomt dat de hengel het water in wordt 
getrokken bij het Method feedervissen

 • Beschermende EVA foam coating

 • CODE  GAC309.  €16.49 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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POLE REST   
 • Grotere diameter voor hengeldelen

 • Zachte inserts voor bescherming van hengeldelen

 • Schroefdraad

 • Kan worden gebruikt als hengel- of landingsnetsteun

 • CODE  GAC348.  €4.99 

RECHTHOEKIGE 
POLE SOCK
 • Groter dan reguliere pole socks

 • Rechthoekig ontwerp biedt ruimte voor meerdere hengeldelen

 • Soft-touch materiaal met voering rondom

 • Uitgerust met standaard schroefdraad

 • Perfect voor het vissen met de vaste hengel op steile oevers

 • CODE  GLN041.   €9.99 

TULIP POLE RESTS
 • Eenvoudige, tulpvormige steun voor 
vaste hengel

 • Schroefdraad past op alle accessoire armen

 • STANDARD CODE  GAC203.   €3.79 

 • LARGE CODE  GAC303.   €4.79

7 SLOT ROOST SUPPORT
 • Voor maximaal 7 topsets

 • EVA foam voor bescherming van de hengel

 • Kan aan voor- en achterzijde worden gebruikt

 • Schroefdraad past op alle accessoire armen

 • CODE  GMB071.   €21.99 

SNAG-FREE POLE ROOST COMPLETE
 • Voor extra topsets

 • Inclusief 7 Tulip Pole Rests

 • Snag-Free verbinding aan beide uiteinden

 • CODE  GMB032.   €30.99 

3D UP & OVER POLE REST
 • Universele 3D Snag-Free verbinding

 • Beschermende foam coating

 • Perfecte ondersteuning

 • CODE  GMB085.   €16.99

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

VERSTELBARE POTEN
 • Verkrijgbaar in 2 maten: 45cm lengte met 25mm 
ronde, verstelbare poten en 80cm lengte met 
36mm ronde, verstelbare poten 

 • Telescopische afstelling met Snag-Free verbinding

 • Zwenkbare moddervoeten

 • •Twee stuks per verpakking

 • 45CM CODE  GMB087.  €29.99 

 • 80CM CODE  GMB107.  €41.99  

NIEUW
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AACCESSORY STOELEN & BROLLIES

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

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

ACCESSORY STOELEN  
De Matrix serie Accessory Stoelen is verbeterd en geüpdate, zodat comfort en 
gebruikersgemak optimaal zijn geworden. De stoelen zijn voorzien van de Matrix styling en 
nieuwe kenmerken, zoals afneembare verlengdelen op de Deluxe Accessory Chair voor het 
bevestigen van de 3D Accessoires.
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SPACE BROLLY PLUS
 • Uitgerust met het unieke Self Tensioning System (STS)

 • Nieuwe kap met inzetsel (patent geregistreerd) met een 
kleine gegoten ring voor bevestigen van een scheerlijn

 • 50 inch (125cm) frame

 • Veel meer hoofdruimte dan conventionele brollies

 • Glasfiber armen zijn veel sterker, lichter en stabieler dan 
traditionele metalen armen

 • Eenvoudig duw/trek mechanisme

 • Verstelbare stok met kantelfaciliteit

 • Lichtgewicht cover materiaal met getapede naden

 • Drie haringogen voor extra stabiliteit

 • Gewicht 2,8kg

 • Materiaal buitenkant: 100% Polyester

 • CODE  GUM005.   €94.99 

OVER THE TOP SUPER BROLLY
 • Diamater 115cm

 • Extra lange steel voor positionering boven de sportvisser

 • Ideaal voor het vaste stok vissen in de regen

 • Materiaal buitenkant: 100% Polyester

 • CODE - GUM004.   €84.99

Geleverd met 3 haringen 
voor extra stabiliteit

Nieuwe bell cap met 
een kleine, gegoten lus 
voor bevestiging van een 
scheerlijn

Met het unieke STS 
– Self Tensioning System

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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VASTE HENGELS

VASTE HENGELS
De vaste hengels van Matrix hebben een zeer goede reputatie opgebouwd in Engeland 
en de rest van Europa. Het vlaggenschip uit de serie is de Nemesis; de kracht en 
stugheid van deze hengel moet je ervaren hebben om te geloven. De Nemesis is 
ontworpen voor de moderne wedstrijdvisser op zowel open water als commercials. 
Aan het andere einde van het spectrum is de nieuwe 4,5m Torque Carp 
Margin Pole de ster van de show. Deze sterke hengel heeft 
een ongelofelijke prijs-kwaliteitverhouding.
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 • Gefabriceerd van ultra sterk, extra stijf, high modulus carbon

 • Versterkte verbindingsstukken voor minimale slijtage

 • Vooruitstrevende ‘easy-ship’ afwerking voor extra grip in natte omstandigheden

 • Short Extension Section Savers voor hogere delen

 • Top 3 Puller Kits met elastiek-sleuf voor het drillen van de vis

 • Top 3 Kits passen op de nieuwe Nemesis 1000, Legend en Margin X hengels

 • Verkrijgbaar als 16m en 13m Standaard Pole pakket of als persoonlijk 
samengesteld pakket (in overleg met de lokale Matrix dealer)

VASTE HENGELS

 • 13M POLE CODE  GPO024.   €1,849.99 

 • 16M POLE CODE  GPO017.   €2,149.99 

PAKETTEN

 • 13M PACKAGE CODE  GPO025.   €2,569.99 

 • 16M PACKAGE CODE  GPO011.   €3,409.99 

KITS

 • TOP 3 KIT CODE  GPO012.   €169.99 

 • TOP 4 KIT CODE  GPO013.   €284.99 

 • TOP 5 KIT CODE  GPO014.   €449.99 

 • KUPPING KIT CODE  GPO016.   €99.99

 • PULLER KIT CODE  GPO018.   €179.99 

KORTE VERLENGDELEN

 • EXT 56 CODE  GPO019.   €67.99 

 • EXT 78 CODE  GPO020.   €67.99 

 • EXT 910 CODE  GPO021.   €67.99 

 • EXT 1112 CODE  GPO022.   €67.99 

 • 1 x Nemesis 16m Vaste 
Hengel

 • 3 x Nemesis Top 3 Kits

 • 1 x Nemesis Top 4 Kit 

 • 2 x Nemesis Puller Kits (met 
elastiek sleuf)

 • 1 x Nemesis Cupping Kit  

 • 1 x Matrix Dump Pot Set

 • 1 x Short Extension Section 
Saver 9-10

 • 1 x Short Extension Section 
Saver 11-12

 • 1 x Ethos Carryall

(Nemesis Pole pakketten 
kunnen aangepast worden 
aan persoonlijke wensen. 
Neem voor details contact 
op met de Matrix dealer)

 • 1 x Nemesis 13m Vaste 
Hengel

 • 2 x Nemesis Top 5 Kits

 • 1 x Nemesis Top 4 Kit 

 • 1 x Nemesis Cupping Kit  

 • 2 x Mini extensions

 • 1 x Ethos Carryall

(Nemesis Pole pakketten 
kunnen aangepast worden 
aan persoonlijke wensen. 
Neem voor details contact 
op met de Matrix dealer)

1x 
Kupping Kit

2x 
Puller Kits

3x 
Top 3 Kits

1x 
Top 4 Kit

1x 
Nemesis 16m Pole

2x 
Extensions

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NEMESIS® 16M
STANDAARD POLE PAKKET  CODE - GPO011

NEMESIS® 13M
STANDAARD POLE PAKKET  CODE - GPO025

NEMESIS  
®
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VASTE HENGELS

 • Gebouwd op dezelfde mal als de originele Nemesis hengel, maar met 
andere materialen

 • High modulus carbon

 • Versterkte verbindingen

 • Top sets passen op de originele Nemesis

 • Ideaal voor het vissen op commercials (karper), rivieren en kanalen (witvis)

 • Verkrijgbaar als 16m en 13m Standaard Pole Pakket

 • Pakket is inclusief de Ethos Holdall (GLU006)

VASTE HENGELS

 • 13M POLE CODE  GPO061.   €749.99 

 • 16M POLE CODE  GPO062.   €1,249.99 

PAKETTEN

 • 13M PACKAGE CODE  GPO059.   €1,249.99 

 • 16M PACKAGE CODE  GPO060.   €1,649.99 

KITS

 • TOP 3 KIT CODE  GPO063.   €129.99 

 • TOP 4 KIT CODE  GPO064.   €169.99 

 • TOP 5 KIT CODE  GPO065.   €239.99 

 • 1 x Nemesis 1000 16m Vaste Hengels

 • 4 x Nemesis 1000 Top 3 Kits

 • 1 x Nemesis 1000 Top 4 Kit 

 • 1 x Ethos Rod Holdall

(Nemesis 1000 Pole pakketten kunnen aangepast 
worden aan persoonlijke wensen. Neem voor 
details contact op met de Matrix dealer)

 • 1 x Nemesis 1000 13m Vaste Hengel

 • 3 x Nemesis 1000 Top 5 Kits 

 • 1 x Ethos Rod Holdall

(Nemesis 1000 Pole pakketten kunnen aangepast 
worden aan persoonlijke wensen. Neem voor 
details contact op met de Matrix dealer)

4x 
Top 3 Kits

1x 
Top 4 Kit

1x 
Nemesis 1000 16m Pole

2x 
Extensions

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NEMESIS 
® 1000 16M

POLE PAKKET CODE - GPO060

NEMESIS 
® 1000 13M

POLE PAKKET CODE - GPO059

NEMESIS® 1000
Vanwege de enorme populariteit van de originele Nemesis vaste hengel zijn 
we overspoeld met verzoeken van sportvissers en Fox dealers uit heel Europa 
om een Nemesis vaste hengel te ontwikkelen voor mensen met een kleiner 
budget. Het resultaat is de verbluffende Nemesis 1000.

VASTE HENGELS
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CARP BAGGER XT
De Carp Bagger XT is een vaste hengel van 9.5m die is ontworpen voor Europese 
commercials. Tevens geschikt als zeer betrouwbare hengel voor het vissen in de oeverzone.

 • De lengte van 4,5m is perfect voor het vissen in de oeverzone of om kennis te 
maken met het vissen met de vaste hengel 

 • Top kit wordt geleverd inclusief een side puller inkeping

 • Progressieve actie voor het drillen van grote vissen

 • Super slank profiel 

 • High modulus carbon constructie

 • Mono top voor gebruik van zwaar elastiek

 • Bi-conische top

 • Ongelofelijk sterk

 • Top 2 en Top 3 kits separaat verkrijgbaar

 • Versterkte delen

 • Ideaal om tijdens het vissen in de hand te houden

 • Kan tot 600gr tillen

 • High modulus carbon constructie

 • Ideaal voor het ‘snelle’ vissen op witvis

 • Verkrijgbaar in 5m, 6m en 7m

 • Telescopisch ontwerp voor gemakkelijk gebruik 
en transport

 • 5M CODE  GPO053.   €88.99 

 • 6M CODE  GPO054.   €99.99 

 • 7M CODE  GPO055.   €114.99 

 • 9.5M CODE  GPO056.   €129.99

 • TOP 2 KIT CODE  GPO057.   €51.99

 • TOP 3 KIT CODE  GPO058.   €64.99 

 • 4.5M CODE  GPO066.   €64.99 

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NIEUW

NEMESIS 
® 1000 16M

POLE PAKKET CODE - GPO060

NEMESIS 
® 1000 13M

POLE PAKKET CODE - GPO059

TORQUE® CARP MARGIN
Een ongelofelijk sterke hengel die ontworpen is om de grootste karpers op 
commercials te kunnen vangen. Ideaal voor gebruik in combinatie met zwaar elastiek. 
Voorzien van een progressieve actie; perfect voor het temmen van grote vissen.

ENVOY® TELE POWER
Primair ontworpen voor Europese wateren. Deze nieuwe Envoy Tele Power vaste 
hengels zijn perfect om vanuit de hand mee te vissen op korte afstand.

VASTE HENGELS
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HENGELS
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Matrix hengels staan in de hengelsport bekend 
als de hengels voor vissers die op zoek zijn naar 
kwaliteit en prestaties. Alle hengels uit de serie 
zijn ontworpen en getest door feedervissers voor 
feedervissers. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat 
de hengels presteren op het hoogste niveau. De 
nieuwe toevoeging aan de serie is de Pellet Master 
waggler hengel. In de testfase zijn er zeer grote 
karpers aan gevangen en bleek het een absolute 
tophengel voor het vissen met de pellet waggler.
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HORIZON 
® HENGELS

 • Medium lange kurk/EVA handgreep voor nauwkeurige worpen- Tweedelig ontwerp voor betere overbrenging van de kracht en 
een soepele dril

 • Hoogwaardige geleideogen. Dubbelpoots op het onderste deel en enkelpoots richting de top

 • Fijne carbon quivertips met lichtgewicht geleideogen voor extra gevoeligheid

 • Tweedelig ontwerp met delen van gelijke lengte (zonder tip) voor gemakkelijk transport van opgetuigde hengel

 • 3.6M CODE - GRD055.   €189.99 

 • 3.8M CODE - GRD069.   €204.99 

 • C1 CODE  GRD058.   €29.49 

 • C2 CODE  GRD059.   €29.49

 • C3 CODE  GRD060.   €29.49

 • C4 CODE  GRD072.   €29.49

 • C5 CODE  GRD073.   €29.49

 • C6 CODE  GRD074.   €29.49

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

HORIZON  
® S CLASS FEEDER

De Horizon S Class feederhengels hoef je niet eens in het echt te zien om te waarderen hoe subliem 
ze zijn. Deze Horizon S Class modellen zijn de eerste keuze van veel Europese topvissers. Speciaal 
ontworpen voor het leveren van ultieme prestaties bij het vissen op natuurlijke wateren op vissoorten 
als voorn en brasem. Perfect voor werpafstanden van 60 tot 70 meter.

HORIZON 
® TIPS

 • Verkrijgbaar in carbon en glasfiber

 • Grotere geleideogen voor verdere werpafstanden

 • Combineren perfect met de hengel

 • Carbon top geeft betere beetindicatie op afstand

 • Glasfiber top heeft meer parabolische actie
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Deze nieuwe, sexy Legend Feeder Slim feederhengels zijn werkelijk schitterend. 
Ontworpen voor het vissen op korte tot middellange afstand op een breed scala aan 
wateren. Verkrijgbaar in drie lengtes, zodat er altijd een model te vinden is dat het 
beste bij jou past. Deze hengelserie is ongelofelijk slank vormgegeven en tilt de 
Matrix Legend serie naar een nog hoger niveau. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook 
op het gebied van prestaties.

De nieuwe Legend feederhengels zijn ontworpen voor de medium en lange 
afstandsvisserij, maar ook voor de riviervisserij. Deze hengels zijn opgebouwd 
uit 3 gelijke delen inclusief de top voor optimaal transportgemak. Verkrijgbaar in 
3 verschillende lengtes en perfect te gebruiken in tal van situaties.

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

LEGEND® FEEDER SLIM
 • Ontworpen voor het feedervissen op korte tot middellange afstand

 • Ontworpen voor feeders van 20-40gr

 • Slanke blank van high modulus carbon met hoogwaardige geleideogen

 • Extra lang handgreepdeel voor extra stevigheid

 • Perfect voor het vissen op brasem op natuurlijke wateren

 • Zwarte, hoogglans afwerking

 • Drie modellen leverbaar: 3,3m, 3,5m en 3,7m

 • 3,7m model bestaat uit drie delen van gelijke lengte

 • 3,3m en 3,5m modellen bestaan uit twee delen van gelijke lengte

 • De zachte actie van de 3,3m en 3,5m modellen is ideaal voor method feeders en kleine 
cage feeders

 • Inclusief 2 carbon toppen met diameter van 2,7mm; compatible met de Horizon S Class en 
Carpmaster hengels

 • 3.3M CODE  GRD099.   €159.99 

 • 3.5M CODE  GRD100.   €179.99 

 • 3.7M CODE  GRD101.   €189.99 

LEGEND® FEEDER
 • Verkrijgbaar in 3,6m (12ft), 3,9m (13ft) en 4,2m (14ft) lengtes

 • High modulus carbon blank met topkwaliteit ogen

 • Drie delen van gelijke lengte

 • Extra lange pensluiting op onderste deel voor meer werpvermogen

 • Ontworpen voor afstanden van 40 tot 70m

 • Perfect voor brasem en witvis op natuurlijke wateren

 • Glanzende zwarte finish   • 3 carbon quivertips

 • 3.6M CODE  GRD082.   €179.99 

 • 3.9M CODE  GRD083.   €189.99 

 • 4.2M CODE  GRD084.   €199.99 
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HENGELS

Carpmaster hengels maken al sinds het bestaan van Matrix deel uit van het 
assortiment. In deze periode hebben ze een ongelofelijke reputatie opgebouwd onder 
vissers die veel op karper vissen op commercials. Carpmaster hengels zijn uniek 
omdat ze geen pensluiting hebben in het midden van de hengel. Hierdoor zijn de 
drileigenschappen enorm verbeterd. Beide modellen worden geleverd met onze unieke 
EVA ‘holder block’ die de hengeldelen parallel aan elkaar verbindt tijdens transport.

 • 1oz CODE  GRD021.   €29.49

 • 1.5oz CODE  GRD022.   €29.49

 • 2oz CODE  GRD023.   €29.49

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

CARPMASTER 
® 8’ LITTLE PIG

 • Speciale blank voor verbeterde prestaties

 • Voor afstanden tot 25 meter

 • Hoogwaardige geleideogen

 • Kort handvat voor gemakkelijk manoeuvreren

 • EVA ‘holder block’ voor veilig transport 
opgetuigde hengel

 • Zwarte, hoogglans afwerking

 • Geleverd met 2 toppen

 • Voor lijnen van 4-8lb

 • CODE - GRD053.   €209.99 

CARPMASTER 
®

MK2 10’ FEEDER
 • Speciale blank voor verbeterde prestaties

 • Voor afstanden tot 40 meter

 • Hoogwaardige geleideogen

 • Langer handvat voor gemakkelijker werpen

 • EVA ‘holder block’ voor veilig transport 
opgetuigde hengel

 • Kurk/EVA handgreep met soft-touch 
schroefreelhouder

 • Geleverd met 2 toppen

 • Voor lijnen van 4-8lb

 • CODE  GRD052.   €209.99 

CARPMASTER 
® TIPS

 • Toppen voor Carpmaster feederhengels

 • Identiek aan de originele toppen

PELLET MASTER 3,30M
 • Ideaal voor het vissen met de pellet waggler op commercials

 • Tweedelige constructie met een progressieve actie

 • Gevoerde geleideogen met een ‘screw down’ reelhouder

 • Aanbevolen hoofdlijn 4lb - 8lb

 • CODE - GRD102.   €74.99

De 3,30m Pellet Master is een nieuwe toevoeging aan de Matrix serie en is speciaal 
ontwikkeld voor het waggler vissen op commercials waar karpers van alle 
formaten verwacht kunnen worden. Met de Pellet Master kunnen wagglers van 4 
gram tot grote bagging wagglers comfortabel ingeworpen worden. 

NIEUW
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METHOD MASTER™
 • Ontworpen voor het vissen met method-, pellet- en kleine cage feeders

 • Perfect voor sportvissers met een kleiner budget, maar wel willen beschikken over Matrix kwaliteit

 • Parabolische actie met extra kracht in het onderste deel

 • Perfect voor het vissen op commercials

 • Enkelpoots SiC geleideogen voor een goede actie

 • Vier modellen: 2,70m/9ft, 3,00m/10ft, 3,30m/11ft en de nieuwe 3,60m/12ft

 • Alle modellen hebben een werpgewicht van 20-50 gram

 • Alle modellen bestaan uit 2 delen van gelijke lengte

 • Geleverd met twee 2,7mm toppen: 1x carbon, 1x fiberglas

 • Reserve 2,7mm toppen zijn los verkrijgbaar

 • 9FT CODE  GRD085.   €79.99 

 • 10FT CODE  GRD086.   €84.99 

 • 11FT CODE  GRD087.   €89.99 

 • 12FT CODE  GRD090.   €89.99

De Method Master serie maakte zijn debuut in de 2015 catalogus en in het 
afgelopen jaar is deze serie erg gewild geworden onder feedervissers. Deze 
hengels zijn ontworpen voor het moderne vissen op commercials, waar wordt 
gevist met method-, pellet- en cage feeders. Op deze speciaal aangelegde vijvers is 
een werpcapaciteit van 40 meter nodig. Op verzoek van veel feedervissers is er voor 
2016 een model van 3,60m/12ft toegevoegd aan de serie.

De Carbofl ex 130g feederhengel die in 2015 verscheen in de catalogus is 
vervangen door twee nieuwe modellen voor 2016; de Carbofl ex 80g en 150g. Deze 
feederhengels zijn speciaal ontworpen voor de grote, natuurlijke wateren in Europa. 
Op meren, kanalen en rivieren komt de Carbofl ex perfect tot zijn recht.

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

CARBOFLEX 
® 80G

 • Hoogwaardige carbon constructie

 • Verkrijgbaar in 3,3m (11ft), 3,6m (12ft) en 3,9m (13ft)

 • Ontworpen voor de meeste normale cage feeders 
voor stilstaande of langzaam stromende wateren 
waar een feeder van 80 gram volstaat

 • Geleverd met drie toppen: 2x carbon en 1x fiberglas

 • Toppen hebben een diameter van 2,7mm en zijn 
compatible met de Horizon S Class en Carpmaster 
hengels

 • Schroefreelhouder

 • Cork/EVA handgreep

 • Driedelig: drie delen van gelijke lengte

 • 3.3M CODE  GRD091.   €79.99 

 • 3.6M CODE  GRD092.   €84.99 

 • 3.9M CODE  GRD093.   €89.99 

CARBOFLEX 
® 150G

 • Hoogwaardige carbon constructie

 • Verkrijgbaar in 3,6m (12ft), 3,9m (13ft) en 4,2m 
(14ft)

 • Ontworpen voor zware feeders, zoals die nodig 
zijn op snelstromende rivieren en kanalen

 • Voor feeders tot 150 gram

 • Geleverd met drie toppen: 2x carbon en 1x 
fiberglas (grotere diameter en dus niet te 
gebruiken op de Carboflex 80g)

 • Driedelig: drie delen van gelijke lengte

 • 3.6M CODE  GRD094.   €89.99 

 • 3.9M CODE  GRD095.   €94.99 

 • 4.2M CODE  GRD096.   €99.99 

CARBOFLEX 
® TIPS

    80G TIPS

 • 1OZ GLASS CODE  GRD088.   €14.99 

 • 1OZ CARBON CODE  GRD089.   €15.99 

150G TIPS

 • 1.5OZ GLASS CODE  GRD063.   €29.49 

 • 2OZ CARBON CODE  GRD064.   €29.49

 • 3OZ CARBON CODE  GRD065.   €29.49

 • 3.5OZ CARBON CODE  GRD067.   €29.49

 • 4OZ CARBON CODE  GRD068.   €29.49
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WERPMOLENS

WERPMOLENS
Onze werpmolens zijn speciaal ontworpen voor het feedervissen en 
bieden de prestaties en kenmerken die je alleen zou verwachten bij een 
werpmolen die twee of drie keer zo duur is. Onze serie werpmolens 
bestaat momenteel uit twee Aquos modellen (4000 en 5000) en de 
indrukwekkende Super Feeder 5500.

 • 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

 • CODE  GRL013.   €159.99 

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

HORIZON  
® 6000

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.
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 • Ontworpen voor het feedervissen

 • 5 roestvrijstalen kogellagers

 • Lichtgewicht aluminium-grafiet 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

 • 4000 CODE  GRL009.   €84.99 

 • 5000 CODE  GRL011.   €89.99 

RESERVESPOELEN

 • 4000  CODE  GRL010.   €21.99 

 • 5000 CODE  GRL012.   €21.99 

 • Middelgrote werpmolen voor het werpen van grote afstanden

 • 8 roestvrijstalen kogellagers

 • 1 rollager

 • Duurzame lichtgewicht grafieten 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

 • CODE  GRL008.   €149.99 

SUPER FEEDER 5500
Onze imponerende Super Feeder 5500 is ontworpen voor het 
feedervissen op lange afstand en is de perfecte werpmolen 
voor hengels als de Horizon, Horizon S Class en Carbofl ex 
150g. Voorzien van een extra grote molenspoel en een 
compact molenhuis. De Super Feeder 5500 biedt de moderne 
feedervisser fantastische werpprestaties.

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

AQUOS  
®

De oogverblindende Aquos werpmolens zijn verkrijgbaar 
in twee modellen en perfect voor het vissen op korte tot 
middellange afstand. Licht van gewicht en voorzien van een 
robuust aluminium molenhuis, zodat ze de grote krachten 
aankunnen die op het materiaal worden uitgevoerd bij het 
moderne feedervissen.
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67cm

67
cm

21cm

LEEFNETTEN & LANDINGSNETTEN

NIEUW

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 

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 

Alle leefnetten hebben veilige 
Dual-position hoek bevestigingen

Zwarte netten hebben 
beschermde ringen

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NETTEN
De nieuwe serie Matrix netten biedt een 
oplossing voor elke stijl van vissen. Aan de 
serie landingsnetten zijn diverse nieuwe netten 
toegevoegd. De serie leefnetten is uitgebreid met 
een nieuw Compact Leefnet; ideaal als er meerdere 
leefnetten moeten worden gebruikt.

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 
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CARP LANDINGSNET 
 • Visveilige zachte mesh

 • Sterk frame en spreidblok

 • Speciaal model voor gemakkelijk scheppen

 • 100% polyester

 • Verkrijgbaar in 2 formaten

 • 50CM X 40CM CODE  GLN044. €13.99 
55CM X 45CM CODE  GLN045.  €14.99

SILVER LANDINGSNET
 • Visveilige zachte mesh

 • Groter mesh paneel voor gemakkelijker scheppen

 • Sterk frame en spreidblok

 • 100% polyester

 • Verkrijgbaar in 2 formaten

 • 45CM X 35CM CODE  GLN048.  €13.99

 • 50CM X 40CM CODE  GLN049.  €14.99

FINE MESH LANDINGSNET   
 • Ultrafijn visveilig mesh

 • Lichtgewicht frame

 • Sterk spreidblok

 • Perfect voor hair rigs en bait bands

 • 100% polyester

 • 45CM X 35CM CODE  GLN050.  €13.99

 • 50CM X 40CM CODE  GLN051.  €14.99

RUBBER LANDINGSNET   
 • Visveilig rubber mesh

 • Sterk frame en spreidblok

 • Sneldrogen

 • 100% polyester

 • Verkrijgbaar in 2 formaten

 • 45CM X 35CM CODE  GLN046.  €15.99

 • 50CM X 40CM CODE  GLN047.  €16.99

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

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

 • 45CM X 35CM CODE  GLN042.  €13.99

 • 50CM X 40CM CODE  GLN043.  €14.99

ETHOS® MK2 
SCHEPNETSTELEN  
 • High modulus carbon constructie

 • Verstevigd voor extra kracht

 • Perfect voor grote karper en barbeel

 • Stevige messing schroefdraad

 • Verkrijgbaar in drie lengtes – 2,7m driedelig, 3m 
tweedelig en 4,5m driedelig

 • Ontworpen om aan de eisen van de moderne 
wedstrijdvisser te voldoen

 • 3M CODE  GLN034.   €125.99  

 • 4.5M CODE  GLN035.   €156.99

 • 2.7M CODE  GLN036.   €125.99

MATCH MASTER® 

SCHEPNETSTELEN
 • Ontworpen voor witvis en het vissen op karpers

 • Stijve en sterke carbon constructie

 • Messing schroefdraad zit vastgepind en gelijmd

 • EVA bovenaan de handgreep voor betere grip

 • Vijf modellen verkrijgbaar inclusief de nieuwe 1,8m 
eendelige plus 3,0m en 4,0m telescopische stelen, 
en 2,8m en 4,0m tweedelige stelen

 • 4.0M THREE PIECE CODE  GLN028.   €74.99 

 • 2.8M TWO PIECE CODE  GLN029.       €67.99 

 • 1.8M ONE PIECE CODE  GLN040.       €38.99 

 • 3.0M TELESCOPIC CODE  GLN031.    €57.99

 • 4.0M TELESCOPIC CODE  GLN032.   €64.99 
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Nieuw voor 2017 is de Ethos Pro Range luggage. 
De nieuwe styling omvat onder meer de toevoeging 
van de groene Matrix kleur. Niet alleen ontworpen 
om te presteren, maar ook om er mooi uit te zien. 
Elk item is nauwgezet ontworpen met hulp van onze 
consultants. Er is extra moeite gestopt in het maken 
van een serie luggage dat niet alleen functioneel is, 
maar ook ongelofelijk sterk en duurzaam. Veel van 
onze zeer populaire Match Master luggage producten 
zijn in prijs verlaagd.
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Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

NIEUW NIEUW

SMART MARK 
DISTANCE STRAP
De Ethos® Pro2 Holdalls zijn voorzien 
van de ‘Smart Mark Distance Strap’ 
op de zijkant en wordt geleverd met 
twee Distance Measuring Sticks. 

1.  Open de strap en plaats de Distance Sticks 
in elke opening.  

2.  Als de strap volledig uitgelegd is, is de 
afstand tussen de sticks exact 3 meter.  

3.  Wikkel de lijn om de sticks en tel het 
aantal wikkelingen, zodat je weet wat de 
afstand is waarop je vist. 

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 
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NIEUW NIEUW

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  

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 
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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.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

ETHOS ® PRO LUGGAGE

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 

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
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NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

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 

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 

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 
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Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

MATCH MASTER 
® LUGGAGE

MATCH MASTER 
® 2-ROD SLEEVE

 • Ontworpen voor twee opgetuigde en twee reserve hengels,1,65m lengte biedt plaats aan 
driedelige hengels, 1,95m lengte biedt plaats aan tweedelige hengels

 • Interne gevoerde scheider

 • Extern vak voor banksticks en box accessoires

 • Rits over volledige lengte, schouderriem en handvat

 • Inclusief twee ‘distance measuring sticks’ en ‘Smart Mark Distance Strap’

 • GLU037 - L 165cm x W 18cm x B 26cm

 • GLU039 - L 195cm x W 18cm x B 26cm

 • Oppervlakte materiaal: 100% Polyester. 
Vulling: 100% Polyvinly Chloride (PVC)

 • 1.65M CODE  GLU037.  €64.99 

 • 1.95M CODE  GLU039.  €74.99

MATCH MASTER 
® 3 & 4-ROD SLEEVES

 • Gebaseerd op hetzelfde principe als de 
Match Master 2 Rod Sleeve

 • Ideaal voor vervoer van opgetuigde hengels die met de delen uit 
elkaar niet langer zijn dan 1,65m

 • Inclusief twee distance measuring sticks en 
‘Smart Mark Distance Strap’

 • Interne gevoerde scheiders

 • Extern vak voor banksticks en andere accessoires

 • Verkrijgbaar in 3-rod en 4-rod opties

 • GLU055 - L 165cm x W 30cm x B 26cm

 • GLU056  -L 165cm x W 40cm x B x 26cm

 • Voornaamste materiaal buitenkant en voering: 
100% Polyester. Vulling/voering: 100% Polyethyleen

 • 3 ROD CODE  GLU055.  €104.99 

 • 4 ROD CODE  GLU056.  €119.99 
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ROD BANDS
 • Ideaal voor het bij elkaar houden van hengeldelen

 • Kan ook voerkorf of lood fixeren, zodat deze de 
hengel niet beschadigt

 • Neopreen ontwerp met klittenband

 • Per 2 stuks verpakt

 • CODE  GAC295.

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

MATCH MASTER 
® TUBE HOLDALLS

 • Verkrijgbaar in twee maten – 4 Tube en 6 Tube

 • Lengte van 1,95m biedt plaats aan alle 16m hengels

 • Rits over halve lengte op hoofdcompartiment, verstelbare draagriem 
en handvat

 • Kort breed extern vak voor banksticks en box accessoires

 • GLU035 - L 195cm x W 25cm x B 13cm

 • GLU036 - L 195cm x W 32cm x B 13cm

 • Oppervlakte materiaal: 100% Polyester. 
Vulling: 100% Polyurethaan

 • 4 TUBE CODE  GLU035.  €51.99 

 • 6 TUBE CODE  GLU036.  €59.99 

MATCH MASTER 
® CARRYALL

 • Traditionele carryall met grote rits om het hoofdcompartiment af te sluiten

 • Twee externe vakken aan de uiteinden

 • Extern netvak met lekgaten

 • Handvat en draagriem

 • Leverbaar in de maten 45l en 55l

 • GLU040 - L 58cm x  H 46cm x B 30cm

 • GLU041 - L 62cm x  H 46cm x B 40cm

 • Oppervlakte materiaal: 100% Polyester. 
Vulling: 100% Polyvinly Chloride (PVC)

 • 45L CODE  GLU040.  €51.99 

 • 55L CODE  GLU041.  €64.99 

MATCH MASTER 
® SOFT SINK BAG

 • Op veler verzoek aan de range toegevoegd

 • Waterdicht EVA materiaal

 • Bovenkant met gesealde rits

 • Gesealde naden om water lekkage te voorkomen

 • Kan tot drie 3m leefnetten bevatten

 • Extra ruimte voor landingsnet koppen

 • Bodem van de tas is van extra dik materiaal voor extra bescherming

 • Verstelbare, gevoerde schouderriem

 • GLU054 L 67cm x  H 67cm x D 23cm

 • CODE  GLU054.  €41.99 
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BAIT STORAGE / BUCKETS

 • 10L CODE  GLU065.  €17.99

 • 17L CODE  GLU066.  €18.99

 • 20L CODE  GLU067.  €19.99 

 • 44L CODE  GLU068.  €25.99

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

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 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 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% EV

 •  CODE  GLU069.  €41.99

ETHOS 
® PRO EVA GROUNDBAIT 

BOWLS WITH HANDLES & LIDS   
 •  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 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
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BAIT BOX MEASURE 5 PIECE SET
 • Ontworpen waar internationale regels met 
voerbeperking van kracht zijn

 • Grotere bakken hebben een tweede, kleinere 
verwijderbare deksel zodat ze als een Colditz type 
doos bruikbaar zijn

 • Geperforeerde deksel om levend aas te laten ademen

 • Bestaat uit – 1 liter, ¾ liter, ½ liter, ¼ liter en 1/8 liter

 • CODE  GBT008.  €14.99 

BAIT BUCKET SET
 • Grote voeremmers met deksel en een extra 
emmer voor het aanmaken van grondvoer

 • Te gebruiken met Matrix Superbox Transporter  
barrow

 • 20lt capaciteit

 • CODE  GBT007.  €47.99 

EVA ACCESSORY 
POUCH
 • Accessory Pouch met rits deksel

 • Perfect voor een groot aantal accessoires

 • 18cm x 18cm x 10cm

 • Oppervlakte materiaal: 
90% EVA / 10% Andere Vezels

 • CODE  GLU051.  €15.99

PVC CLEAR 
ACCESSORY POUCH
 • Transparante PVC Accessory Pouch met rits deksel

 • Perfect voor een groot aantal accessoires

 • 18cm x 18cm x 10cm

 • Oppervlakte materiaal: 
100% Polyvinyl Chloride (PVC)

 • CODE  GLU050.  €15.99

EVA RECTANGULAR
GROUNDBAIT BOWL
 • Medium maat opvouwbare groundbait bowl

 • Past perfect op EVA Side Tray

 • Ondiep voor eenvoudig vullen van feeders

 • 35cm x 25cm x 10cm

 • Oppervlakte materiaal:  90% EVA / 10% Andere Vezels

 • CODE  GLU052.  €15.99 

GREY/LIME SOLID
TOP BAIT BOXES 
 •  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

 •  1.1PT CODE  GBT016.  €2.99

 •  2.2PT CODE  GBT017.  €3.49

 •  3.3PT CODE  GBT018.  €3.99

 •  1LTR CODE  GBT019.    €3.49

GREY/LIME BAIT BOXES
 •  Ademend deksel voor het vers houden van 

levend aas

 •  Semi-transparante deksels voor gemakkelijk 
bepalen inhoud

 •  Rubberen sealing voor perfecte afsluiting

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

 •  1.1PT CODE  GBT013.   €2.99

 •  2.2PT CODE  GBT014.  €3.49

 •  3.3PT CODE  GBT015.   €3.49

NIEUW

NIEUW

INKLAPBARE EMMER
 • Gelaste PVC constructie

 • Stevige ring in bovenkant

 • Inhoud 4,5 liter

 • Afneembaar 1,6m koord met clip voor gemakkelijk vullen

 • Afmetingen (bij benadering): diameter 16,5cm, 
hoogte 23cm

 • Perfect om een gevangen vis nat te houden, handen te 
reinigen, mixen van grondvoer en andere toepassingen

 • CODEGLU061.   €9.99 

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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KLEDING

HOODY 
 •  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

 •  BLAUW/GRIJS.  €59.99

 •  ZWART/GRIJS.  €59.99

RELAXED FIT BLACK JOGGERS 
 •  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 

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

KLEDING 
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. 

NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
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SLIM FIT GREY JOGGERS  
 •  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

POLO SHIRT
 •  100% katoen

 •  Stijlvol ontwerp

 •  Logo op voor- en achterkant

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

 •  BLAUW/GRIJS.  €25.99

 •  ZWART/GRIJS.  €25.99

T-SHIRT  
 •  100% katoen

 •  Ronde nek

 •  Nieuw ontwerp

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

 •  BLAUW/GRIJS.  €19.99

 •  ZWART/GRIJS.  €19.99 

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

 •  CODE  GPR146.  €16.99

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

 •  GRIJS/LIME CODE   GPR145.  €17.99

 •  BLAUW/GRIJS CODE  GPR147.  €17.99

BLACK/BLUE BASEBALL CAP    
•  53% viscose, 43% katoen, 4% andere vezels 

 •  CODE  GPR148.  €15.99

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

 •  CODE  GPR149.  €15.99

BLACK/GREY/LIME
PEAKED BEANIE 
 •  100% Acrylic

 •  CODE  GPR150.  €15.99

GREY THINSULATE® BEANIE
 •  100% Acrylic

 •  CODE  GPR151.  €15.99

GREY/BLACK BOBBLE HAT 
 •  100% Acrylic

 •  CODE  GPR152.  €15.99

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 

Matrix Cat 2017_34-47.indd   45 19/12/2016   15:38:00



46

ACCESSOIRES
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Wij zijn er trots op dat Matrix hengelsportproducten 
maakt voor sportvissers die zijn ontworpen door 
sportvissers. Onze vaste hengels, feeder hengels en 
zitkisten behoren tot het beste op de markt, maar 
ons harde werk is voor niets geweest als we niet 
kritisch blijven op onze producten. Van hoofdlijn, 
haken en feeder accessoires tot pole pots, katapults 
en feeders; elk Matrix product is ontworpen voor 
een specifi eke taak, zodat je simpelweg meer 
vis vangt. De nieuwe Dome Feeders zijn daarvan 
een goed voorbeeld. Dit innovatieve ontwerp geeft 
feedervissers meer opties dan ooit als het aankomt 
op het vissen met partikels. Dit jaar hebben wij ook 
de nieuwe Pencil Bagging wagglers, Soft Toss Pots 
en Big Bore Toss Pots geïntroduceerd.
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COMMERCIAL FEEDERS 

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 flexibel materiaal voor het 
eenvoudig vullen en leegdrukken van de 
feeder

 • Verkrijgbaar in 3 maten

 • SMALL CODE  GFR123.   

 • MEDIUM CODE  GFR050.   

 • LARGE CODE  GFR061. 
Dankzij het unieke ontwerp van de 
basis, met centrale gaten en compressie 
zijkanten, kan de feeder er gemakkelijk 
uit worden ‘gedrukt’

De kleine openingen in de basis zorgen 
ervoor dat er geen vacuüm wordt 
getrokken tijdens het aandrukken van 
het voer

De diepe gegoten 
vormen zijn te gebruiken 
met de meeste Method 
feeders en bieden meer 
ruimte voor compressie

SQUEEZE AND FEED 
METHOD MOULD
De Squeeze and Feed method moulds 
zijn verkrijgbaar in drie maten en 
zijn ontworpen om te gebruiken met 
alle Evolution Method Feeders (zowel 
Inline als Elasticated). We hebben de 
vorm zo ontworpen dat deze dieper 
is dan andere verkrijgbare modellen, 
zodat je meer voer rond de feeder 
kunt gebruiken als je dat wilt. Door 
deze extra diepte kun je de feeder ook 
steviger aandrukken. De vorm is zeer 
eenvoudig in gebruik en werkt perfect 
met zowel grondvoer als geweekte 
pellets. Plaats je haakaas in de vorm, 
vul deze met grondvoer of geweekte 
pellets. Duw de feeder in de vorm, draai 
deze om en knijp in de zijkanten. De 
method feeder zal losraken en is perfect 
gevuld, met het haakaas bovenop 
gereed om in te werpen.

GEBRUIK VAN HET 
EVOLUTION QUICK 
CHANGE SYSTEEM...

1.  .Begin met je haak door het gat   
in de onderkant van de feeder 
te steken.

3. Plaats je hoofdlijn nu voorzichtig   
    door de uitsparing in de    
    achterkant van de steel.

4. Duw de tail rubber terug over 
    de steel om alles vast te zetten.

INLINE EVOLUTION VOORDELEN...
De Evolution Inline Method Feeders hebben een unieke uitsparing in de achterkant waarmee je het 
formaar en soort feeder in seconden kunt wisselen, zonder te hoeven knippen of opnieuw knopen. Dit 
houdt in dat je bijvoorbeeld kunt switchen tussen een Hooped en Open method feeder plus, Evolution 
Feeders en Lead Clips in slechts enkele ogenblikken. Een ander groot voordeel van de Evolution is het feit 
dat de onderlijn de feeder aan de bovenkant verlaat zodat het haakaas dichter bij het voer blijft als dit de 
feeder verlaat dan bij conventionele inline systemen.  

2. Plaats de Rubber Quick Bead   
    door hetzelfde gat in de    
    onderkant. 

EVOLUTION  
® FEEDER SYSTEM

Onze Evolution range aan method feeders zorgde voor veel rumoer toen deze enkele jaren 
geleden werd gelanceerd. De populariteit blijft maar groeien jaar na jaar en veel grote namen 
in de sport bevestigen dat dit systeem beter is dan andere verkrijgbare systemen.
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IN-LINE HOOPED METHOD FEEDER
 • In line ontwerp voldoet aan alle visserij regels

 • Uniek quick change ontwerp

 • De ringen houden grondvoer en pellets goed vast terwijl 
gebruik van groot aas mogelijk Blijft

 • Aerodynamische vorm voor 
nauwkeurige worpen

 • Verkrijgbaar in Small, Medium 
en Large

VULLEN VAN EEN PELLET FEEDER

1. Bevestig de haakpellet 
    in een Matrix Bait Aligner

2. Schep een kleine hoeveelheid zachte pellets 
    in de feeder

3. Plaats het haakaas op 
    de halfvolle feeder

4. Bedek het haakaas met een laatste laag  
    pellets en druk het geheel aan geheel aan

HOE VUL JE EEN METHOD FEEDER

1.  Begin door je haakaas in de bodem van de 
Squeeze and Feed mal te plaatsen..

2.  Voeg nu je grondvoer en/of geweekte pellets 
toe in de mal.

3.  Vul de mal tot aan de bovenkant en duw de 
feeder in het voer

4.  Keer de mal om, knijp de zijkanten in en je bent 
klaar voor actie!

 • SMALL

 • 15G CODE  GFR099.   

 • 25G CODE  GFR100.   

MEDIUM

 • 25G CODE  GFR102.   

 • 35G CODE  GFR103. 

 • SMALL

 • 15G CODE  GFR151.   

 • 25G CODE  GFR152.   

MEDIUM

 • 25G CODE  GFR153.   

 • 35G CODE  GFR154. 

 • 45G CODE  GFR155. 

 • MEDIUM

 • 22G CODE  GFR144.   

 • 30G CODE  GFR145. 

 • 40G CODE  GFR146. 

 • LARGE

 • 30G CODE  GFR168.   

 • 45G CODE  GFR169. 

 • 60G CODE  GFR170. 

 • MEDIUM

 • 23G CODE  GFR147.   

 • 27G CODE  GFR148. 

 • 35G CODE  GFR149. 

 • 45G CODE  GFR150. 

 • SMALL

 • 17G CODE  GFR119.   

 • 23G CODE  GFR120. 

 • 30G CODE  GFR121. 

 • 40G CODE  GFR122. 

NIEUW

NIEUWEVOLUTION 
®  

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

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)

EVOLUTION 
® IN-LINE 

MK2 PELLET FEEDER 
 • Volledig inline en visveilig

 • Uniek Evolution quick change 
ontwerp

 • Opening met speciale hoek zodat 
pellets gemakkelijk vrijkomen

 • Reduceert lijnzwemmers

 • Verkrijgbaar in Small en Medium

EVOLUTION  
® PELLET FEEDER

De Evolution Pellet Feeder heeft een ‘schep’ ontwerp en dat maakt het vullen zeer gemakkelijk.

 

EVOLUTION  
® METHOD FEEDER

De Matrix ‘Evolution Method Feeders’ voldoen aan de laatste wensen en eisen van wedstrijdvissers. 
Dankzij de Quick Change verbinding en de afneembare tail rubber is wisselen tussen feeders gemakkelijker dan ooit.
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FEEDERS

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

 • CODE  GAC255.   

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

SMALL

 • 15G CODE  GFR001.   

 • 25G CODE  GFR002.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR003.   

 • 30G CODE  GFR004.   

 • 40G CODE  GFR005.   

 • 60G CODE  GFR006.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR007.   

 • 45G CODE  GFR008.   

 • 60G CODE  GFR009.   

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

SMALL

 • 15G CODE  GFR127.   

 • 25G CODE  GFR128.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR129.   

 • 30G CODE  GFR130.   

 • 40G CODE  GFR131.   

 • 60G CODE  GFR132.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR133.   

 • 45G CODE  GFR134.   

 • 60G CODE  GFR135.   

DOMED CAGE FEEDER
 •  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

SMALL

 • 20G CODE  GFR158.   

 • 30G CODE  GFR159.

 • 40G CODE  GFR160.      

    MEDIUM

 • 20G CODE  GFR161.   

 • 30G CODE  GFR162.   

 • 40G CODE  GFR163.   

 • 50G CODE  GFR164.   

FLAT PEAR BOMBS
 • Plat profiel voorkomt wegglijden op taluds

 • Perfect voor het vissen op karper op commercials

 • Ideaal voor zelfhakende hair-rig presentaties

 • Niet-giftig visvriendelijk materiaal

 • Gladde coating

 • Perfect in combinatie met de Evolution Lead Clip

 • 3 bombs per verpakking

 • 20G CODE  GLD004.   

 • 30G CODE  GLD005.  

 • 40G CODE  GLD006.  

BOTTLE BOMBS
 • Perfect voor het vissen op karper op commercials

 • Ideaal voor zelfhakende hair-rig presentaties

 • Niet-giftig visvriendelijk materiaal

 • Gladde coating

 • Perfect in combinatie met de Evolution Lead Clip

 • 3 bombs per verpakking

 • 20G CODE  GLD001.   

 • 30G CODE  GLD002.  

 • 40G CODE  GLD003.  

Flat Pear Bombs
Bottle Bombs

NIEUW
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STAINLESS STEEL 
CAGE FEEDERS
 • Gemaakt van stevig 6mm RVS gaas

 • Ingebouwde wartel om in de war raken te 
voorkomen

 • SMALL

 • 20G CODE  GFR010.   

 • 30G CODE  GFR011.

 • 40G CODE  GFR012.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR013.   

 • 30G CODE  GFR014.   

 • 40G CODE  GFR015.   

 • 50G CODE  GFR016.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR017.   

 • 45G CODE  GFR018.   

 • 60G CODE  GFR019.   

 • 80G CODE  GFR020.   

X.LARGE

 • 40G CODE  GFR021.   

 • 60G CODE  GFR022.   

 • 80G CODE  GFR023.   

WIRE CAGE FEEDERS
 • Gemaakt van 4mm gaas

 • Ingebouwde wartel om in de war raken te 
voorkomen

SMALL

 • 20G CODE  GFR025.   

 • 30G CODE  GFR026.

 • 40G CODE  GFR027.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR028.   

 • 30G CODE  GFR029.   

 • 40G CODE  GFR030.   

 • 50G CODE  GFR031.   

LARGE

 • 30G CODE  GFR032.   

 • 45G CODE  GFR033.   

 • 60G CODE  GFR034.   

 • 80G CODE  GFR035.   

X.LARGE

 • 40G CODE  GFR036.   

 • 60G CODE  GFR037.   

 • 80G CODE  GFR038.   

HORIZON® FEEDERS
 • Ontworpen voor lange afstanden

 • Voorwaarts gericht ontwerp voor afstand en 
stabiliteit in de lucht

 • Zwart RVS gaas

   SMALL

 • 20G CODE  GFR062.   

 • 30G CODE  GFR063.

 • 40G CODE  GFR064.   

 • 50G CODE  GFR065.  

 • 60G CODE  GFR066.  

 • 80G CODE  GFR067.  

MEDIUM

 • 30G CODE  GFR069.   

 • 40G CODE  GFR070.   

 • 50G CODE  GFR071.   

 • 60G CODE  GFR072.  

 • 80G CODE  GFR073.   

LARGE

 • 40G CODE  GFR107.   

 • 60G CODE  GFR108.   

 • 80G CODE  GFR109.

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

 • 18G CODE  GFR165.   

 • 23G CODE  GFR166.

 • 30G CODE  GFR167.   

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

    MINI

 • 18G CODE  GFR141.   

 • 23G CODE  GFR142.

 • 30G CODE  GFR143.      

SMALL

 • 20G CODE  GFR077.   

 • 30G CODE  GFR078.   

 • 40G CODE  GFR079.   

MEDIUM

 • 20G CODE  GFR080.   

 • 30G CODE  GFR081.   

 • 40G CODE  GFR082.   

NIEUW
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FEEDER ACCESSOIRES

EVOLUTION®

SNAP LINK & SLEEVE
 • Stelt je in staat feeders snel te wisselen bij 
paternoster of helicopter rigs

 • Sleeve zorgt voor een nette finish om in de war 
raken te voorkomen

 • Kan worden gebruikt met Matrix Bombs en feeders

 • Verpakt per 5 links en sleeves

 • CODE  GAC320.   

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

 • CODE  GAC321.   

BOILIE SPIKES
 • Ontworpen voor gebruik met harde boilies

 • Direct aan een Hair Rig te knopen

 • Versnelt het opnieuw beazen

 • Verpakt per 10 stuks

 • CODE  GAC308.   

3 BARREL
SUPER SWIVEL
 • Voorkomt kinken bij het feedervissen

 • Veel efficiënter dan swivels met enkele barrel

 • Verpakt per 10 stuks

 • CODE  GAC169.   

FEEDER BEAD
 • Vrij glijdende plastic bead met 
ingebouwde link swivel

 • Geschikt voor snel wisselen van 
glijdende feeders

 • Verpakt per 5 stuks

 • CODE  GAC170.   

RUBBER QUICK BEAD
 • Rubberen schokdemper met quick change 
voorziening

 • Perfect voor de Evolution In-Line 
Method Feeder

 • 5 per verpakking

 • CODE  GAC171.   

EVOLUTION® 
QUICK CHANGE LEAD CLIP
 • Gebruikt met Evolution quick change system

 • Uniek slot laat je in seconden wisselen tussen lead 
clip en feeder

 • Inclusief tail rubbers

 • Verpakt per 5 lead clips en 5 tail rubbers

 • CODE  GAC210.   

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

 • STANDARD CODE  GAC299.   

 • SMALL CODE  GAC300.   

PROTECTOR SNAP SWIVEL
 • Ontworpen voor gebruik met de Horizon 
Protector Sleeves

 • Ideaal voor gebruik met Horizon Feeders

 • Verpakt per 10 stuks

 • CODE  GAC307.   
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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

 • SMALL CODE  GAC332.   

 • MEDIUM CODE  GAC333.   

 • LARGE CODE  GAC334.   

BAIT BANDER
 • Eenvoudig hulpmiddel voor het 
inlussen van pellets

 • Inclusief extra bait bands

 • Te gebruiken met Latex Bait Bands en 
Bait Aligna’s

 • CODE  GAC302.   

SUPER STOPS
 • Stoppers met een stomp uiteinde voorkomt 
buigen

 • Dun genoeg voor alle aassoorten

 • Micro maat voor kleine zachte 6-8mm pellets

 • Large maat voor groot aas en boilies

 • MICRO CODE  GAC189.   

 • LARGE CODE  GAC190.   

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

 • CODE  GAC192.   

PULLER BAIT NEEDLES
 • Dunne draad met rond uiteinde

 • Perfect om bandjes door zacht aas te trekken

 • CODE  GAC193.   

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

 • SMALL CODE  GAC298.   

 • LARGE CODE  GAC340.   

Super Stop Bait Needle

Puller Bait Needle
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HAKEN

CARP RIGGER
METHOD HAIR RIGS
 • Kleinere Latex Bait Bands voor gebruik van kleiner 
haakaas

 • Weerhaakloze Carp Rigger haken met oog

 • Naar binnen gebogen haakpunt en hybride 
ronde/crystal bocht

 • 10cm Power Micron lijn

 • Diameter lijn past bij haakmaat

 • 8 stuks per verpakking

 • MAAT 14 CODE  GHK106.   

 • MAAT 16 CODE  GHK107.   

 • MAAT 18 CODE  GHK108.   

 • MAAT 20 CODE  GHK109.   

FEEDER RIGGER
METHOD HAIR RIGS
 • Kleinere Latex Bait Bands voor gebruik van kleiner 
haakaas

 • Feeder Rigger haken met micro weerhaak en oog

 • Naar binnen gebogen haakpunt en hybride 
ronde/crystal bocht

 • 10cm Power Micron lijn

 • Diameter lijn past bij haakmaat

 • 8 stuks per verpakking

 • MAAT 12 CODE  GHK110.   

 • MAAT 14 CODE  GHK111.   

 • MAAT 16 CODE  GHK112.   

 • MAAT 18 CODE  GHK113.   

SW FEEDER
HAKEN AAN NYLON
 • Unieke SW Feeder haak met weerhaak en platte 
sectie in haakbocht

 • Bledhaak aan 1m Power Micron lijn

 • Geleverd op EVA disc voor gemakkelijk bewaren

 • 10 onderlijnen per disc

 • Ideaal voor de meeste feedertechnieken op 
openbaar water

 • MAAT 10 CODE  GHK119.   

 • MAAT 12 CODE  GHK120.   

 • MAAT 14 CODE  GHK121.   

 • MAAT 16 CODE  GHK122.   

 • MAAT 18 CODE  GHK123.   

 • MAAT 20 CODE  GHK124.   

HAKEN
Ons team product ontwikkelaars heeft talloze uren bested aan het onderzoeken en ontwikkelen van haken zodat 
we een van de allerbeste haakranges kunnen aanbieden. De range is gevarieerd voor veel verschillende visstijlen 
en –methoden. Je treft er zowel haken met bled aan als met oog en haken met en zonder weerhaak. Ongeacht 
de vissituatie die je tegenkomt, er is altijd een geschikte Matrix haak.  Haken zijn ontworpen om bij 
verschillende stijlen en methoden te passen. Bledhaken zijn verkrijgbaar voor de vaste 
hengel, matchvissen, witvis en karpervissen, zowel met complete onderlijn 
als los. De Rigger range is ontworpen voor de knotless knot en 
heeft een iets buitenwaarts gericht oog. De Hair Rig 
range wordt geleverd met hairs van de 
perfect lengte en Super Stops.
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SUPER MATCH
 • Met weerhaak en bled, wide gape

 • Hybride ronde/crystal bocht

 • Medium draad met zwarte nikkel 
finish

 • Voor dobber- en feedervissen

 • MAAT 12 CODE  GHK006.   

 • MAAT 14 CODE  GHK007.   

 • MAAT 16 CODE  GHK008.   

 • MAAT 18 CODE  GHK009.   

 • MAAT 20 CODE  GHK010.   

SUPER POLE
 • Met weerhaak en bled

 • Moderne crystal bocht

 • Medium draad met zwarte nikkel finish

 • Voor vaste hengel en lichte dobbers met klein aas

 • MAAT 10 CODE  GHK011.   

 • MAAT 12 CODE  GHK012.  

 • MAAT 14 CODE  GHK013.   

 • MAAT 16 CODE  GHK014.   

 • MAAT 18 CODE  GHK015.   

 • MAAT 20 CODE  GHK016.   

CARP BAGGERS
 • Weerhaakloos met bled en binnenwaarts 
gerichte punt

 • Hybride ronde/crystal bocht

 • Sterke draad met bronzen finish

 • Voor karper en andere grote vissen

 • MAAT 14 CODE  GHK025.   

 • MAAT 16 CODE  GHK026.   

 • MAAT 18 CODE  GHK027.   

 • MAAT 20 CODE  GHK028.   

CARP RIGGERS
 • Weerhaakloos met oog en binnenwaarts 
gerichte punt

 • Hybride ronde/crystal bocht

 • Sterke draad met bronzen finish

 • Perfect voor gebruik met de knotless knot

 • MAAT 14 CODE  GHK029.   

 • MAAT 16 CODE  GHK030.   

 • MAAT 18 CODE  GHK031.   

 • MAAT 20 CODE  GHK032.   

FEEDER RIGGERS
 • Feeder Riggers

 • Micro weerhaak met oog en 
binnenwaarts gerichte punt

 • Hybride ronde/crystal bocht

 • Medium draaddikte met bronzen 
finish

 • Ideaal voor de feedervisserij

 • MAAT 12 CODE  GHK033.   

 • MAAT 14 CODE  GHK034.   

 • MAAT 16 CODE  GHK035.   

 • MAAT 18 CODE  GHK036.   

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

 • MAAT 12 CODE  GHK084.   

 • MAAT 14 CODE  GHK083.   

 • MAAT 16 CODE  GHK082.   

 • MAAT 18 CODE  GHK081.   

 • MAAT 20 CODE  GHK080.   

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 finish

 • MAAT 10 CODE  GHK100.   

 • MAAT 12 CODE  GHK099.  

 • MAAT 14 CODE  GHK098.   

 • MAAT 16 CODE  GHK097.   

 • MAAT 18 CODE  GHK096.   

 • MAAT 20 CODE  GHK095.   

ALL ROUND HOOKS
 • Bledhaak met weerhaak en ronde bocht

 • Medium draaddikte, nikkel finish

 • Perfect voor een groot scala aan methoden

 • MAAT 12 CODE  GHK105.  

 • MAAT 14 CODE  GHK104.   

 • MAAT 16 CODE  GHK103.   

 • MAAT 18 CODE  GHK102.   

 • MAAT 20 CODE  GHK101.   
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LIJN / LOOD / WAGGLERS

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.

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

 • 0.18MM CODE  GML013.   

 • 0.20MM CODE  GML014.   

 • 0.23MM CODE  GML015.   

 • 0.25MM CODE  GML016.   

 • 0.28MM CODE  GML017. 

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

 • 0.7MM CODE  GML001.   

 • 0.8MM CODE  GML002.   

 • 0.9MM CODE  GML003.   

 • 0.105MM CODE  GML004.   

 • 0.115MM CODE  GML005.   

 • 0.125MM CODE  GML006.   

 • 0.135MM CODE  GML007.   

 • 0.145MM CODE  GML008.   

 • 0.165MM CODE  GML009.   

 • 0.18MM CODE  GML0010.   

 • 0.20MM CODE  GML0011.   

 • 0.234MM CODE  GML0019.   

 • 0.261MM CODE  GML0020.  

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

 • 0.8MM CODE  GBL001.   

 • 0.10MM CODE  GBL002.   

EASY SHOT
 • Kort, cilindrisch lood

 • Wijde gleuf voor dikke lijnen

 • Perfect voor monteren van bulklood

 • Gemaakt van zacht lood

 • MAAT 11 CODE  GAC251.

 • MAAT 12 CODE  GAC252.

SOFT SHOT
 • Gemaakt van zacht lood

 • Gemakkelijk te bevestigen op de lijn

 • MAAT SSG CODE  GAC231.

 • MAAT AAA CODE  GAC232.

 • MAAT BB CODE  GAC233.

 • MAAT 1 CODE  GAC234.

 • MAAT 4 CODE  GAC235.

 • MAAT 6 CODE  GAC236.

 • MAAT 9 CODE  GAC238.

 • MAAT 10 CODE  GAC239.

 • MAAT 11 CODE  GAC240.

 • MAAT 12 CODE  GAC241.
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 • 0.7MM CODE  GML001.   

 • 0.8MM CODE  GML002.   

 • 0.9MM CODE  GML003.   

 • 0.105MM CODE  GML004.   

 • 0.115MM CODE  GML005.   

 • 0.125MM CODE  GML006.   

 • 0.135MM CODE  GML007.   

 • 0.145MM CODE  GML008.   

 • 0.165MM CODE  GML009.   

 • 0.18MM CODE  GML0010.   

 • 0.20MM CODE  GML0011.   

 • 0.234MM CODE  GML0019.   

 • 0.261MM CODE  GML0020.  

IMPACT BAGGING
WAGGLER
 • Nieuwe, moderne uitvoering 
van het klassieke bagging 
wagler ontwerp

 • Uniek ontwerp

 • Bolle top haakt de vis al voordat er 
wordt aangeslaan

 • Goed zichtbare oranje top voor 
gemakkelijk zien van aanbeten

 • Perfect voor het vangen van 
karper

 • Grondvoer en pellets laten zich 
gemakkelijk om de korf kneden

 • Korf zorgt voor geleidelijke stroom 
van neervallend voer

 • Activeert de vis zeer goed

 • Ideaal voor het vissen tegen eilanden in 
het geval van veel lijnzwemmers op de method 
feeder

 • Verkrijgbaar in Small

 • CODE  GAC339.   

WAGGLERS 
De splinternieuwe Bagging Pencil Waggler heeft het ‘method vissen’ 
aan de oppervlakte mogelijk gemaakt; met gigantisch succes!

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

 • MEDIUM CODE  GAC345.

 • LARGE CODE  GAC346.

MICRO BAGGING
WAGGLER LOADED
 • Transparante pellet waggler 
met de toevoeging van 
een feeder cage aan de 
onderzijde voor grondvoer 
en pellets

 • Transparante body voor 
verminderde zichtbaarheid 
voor de vis

 • Perfect voor het vangen van 
karper

 • Grondvoer en pellets laten 
zich gemakkelijk om de korf 
kneden

 • Korf zorgt voor geleidelijke 
stroom van neervallend voer

 • Geleverd met verwisselbare 
gewichtjes voor het afstellen van de waggler, 
afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid voer dat 
om de korf is gekneed

 • Kan zonder voerkorf worden gebruikt als een 
traditionele pellet waggler

 • 8G CODE  GAC317.   

 • 10G CODE  GAC318.   

INSERT WAGGLER
LOADED
 • Perfect voor het vissen op 
stilstaande en stromende 
wateren

 • Verkrijgbaar in 4 formaten: 3gr, 
4gr, 5gr en 6gr

 • Goed zichtbare top voor 
gemakkelijke beetdetectie

 • Verwisselbare gewichtjes voor 
aanpassen van aaspresentatie 
en werpeigenschappen

 • 3G CODE  GAC335.   

 • 4G CODE  GAC336.   

 • 5G CODE  GAC337.   

 • 6G CODE  GAC338.   

PELLET WAGGLER
LOADED
 • Voorgelode pellet wagler, 
perfect voor het vissen op 
diverse dieptes

 • Transparante body reduceert 
kans dat de vissen schrikken

 • Voorgelood, zodat de waggler 
altijd rechtop staat

 • Gewichtjes kunnen verwijderd 
worden voor het veranderen 
van de set-up

 • Verandert in een Micro 
Bagging Waggler door de los 
verkrijgbare Pellet Waggler 
Feeder Cage te bevestigen

 • Verkrijgbaar in 8mm en 10mm

 • Goed zichtbare top voor 
gemakkelijke beetdetectie

 • 8MM 4G CODE  GAC311.   

 • 8MM 6G CODE  GAC312.   

 • 8MM 8G CODE  GAC313.   

 • 10MM 6G CODE  GAC314.   

 • 10MM 8G CODE  GAC315.   

 • 10MM 10G CODE  GAC316.   

PELLET WAGGLER FEEDER CAGES
 • Kan worden bevestigd aan de Matrix Pellet Waggler, zodat 
deze verandert in een Micro Bagging Waggler

 • Kan ook worden bevestigd aan pellet wagglers met 
schroefgewichtjes met een diameter tot 10mm

 • Zorgt voor een constante stroom voer naar het haakaas

 • 2 stuks per verpakking

 • CODE  GAC319.   

PELLET WAGGLER 
ATTACHMENTS
 • Handige bevestigingsclips en -stuitjes voor 
Matrix Pellet Wagglers en Baggin Wagglers

 • Voor snel en gemakkelijk veranderen van 
waggler

 • Meerdere stuitjes voorkomen dat de 
dobber verschuift tijdens de worp

 • Geleverd op metalen lusje voor 
gemakkelijke bevestiging op de hoofdlijn

 • 5 clips en 20 stops per verpakking

 • CODE  GAC331.   

NIEUW
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VASTE HENGEL ACCESSOIRES / POLE POTS / KATAPULTS

DOBBER SILICONE 
 • Topkwaliteit transparante dobber silicone 

 • 1 meter per verpakking

 • 0.2MM CODE  GAC196.

 • 0.3MM CODE  GAC126.

 • 0.4MM CODE  GAC127.

 • 0.5MM CODE  GAC128.

 • 0.6MM CODE  GAC129.

 • 0.8MM CODE  GAC197.

 • 1.0MM CODE  GAC198.

 • 1.2MM CODE  GAC199.

INTERNAL PTFE BUSH
 • Hoogwaardige teflon busjes

 • 3 busjes per verpakking

 • 1.7MM CODE  GAC261.

 • 2.0MM CODE  GAC262.

 • 2.3MM CODE  GAC263.

 • 2.6MM CODE  GAC264.

 • 3.1MM CODE  GAC266.

EXTERNE PTFE BUSH
 • Eenvoudig te gebruiken push-over teflon busjes

 • 3 busjes per verpakking

 • 1.8MM CODE  GAC271.

 • 2.0MM CODE  GAC272.

 • 2.2MM CODE  GAC273.

 • 3.2MM CODE  GAC277.

STAY FRESH HOL ELASTIEK
 • Gemaakt van 100% latex

 • Fel fluorescerende kleuren voor goede 
zichtbaarheid

 • Geïmpregneerd met silicone vloeistof

 • Gesealde verpakking met 3m elastiek

 • MAAT 8 CODE  GAC280.

 • MAAT 10 CODE  GAC281.

 • MAAT 12 CODE  GAC282.

 • MAAT 14 CODE  GAC283.

STAY FRESH MASSIEF ELASTIEK
 • Gemaakt van 100% latex

 • Fel fluorescerende kleuren voor goede zichtbaarheid

 • Geïmpregneerd met silicone vloeistof

 • Gesealde verpakking met 6m elastiek

 • MAAT 2 CODE  GAC284.

 • MAAT 3 CODE  GAC285.

 • MAAT 4 CODE  GAC286.

 • MAAT 5 CODE  GAC287.

 • MAAT 6 CODE  GAC288.

 • MAAT 8 CODE  GAC289.

 • MAAT 12 CODE  GAC291.

 • MAAT 14 CODE  GAC292.

 • MAAT 16 CODE  GAC293.

DACRON ELASTIEK 
CONNECTORS
 • Lijnvriendelijke connector met zachte fluorescerende 

kraal

 • Verkrijgbaar in 3 kleuren

 • Zorgvuldige gevormd voor een perfecte lijnverbinding

 • 3 connectors per verpakking

 • ROOD CODE  GAC016.

 • ORANJE CODE  GAC017.

 • GEEL CODE  GAC018.

WINDER BUNG
 • Bung met ingebouwde elastiek opwinder

 • Small voor tweede hengeldeel

 • Large voor derde en vierde hengeldeel

 • Kan eenvoudig op maat worden gesneden

 • SMALL CODE  GAC019.

 • LARGE CODE  GAC026.

ELASTIEK CONNECTORS
 • Kunststof connectors in twee populaire kleuren

 • In Small en Medium voor massief elastiek en Large 
voor sterk en hol elastiek

 • 1 connector per verpakking

 • SMALL GEEL CODE  GAC020.

 • SMALL ROOD CODE  GAC021.

 • MEDIUM GEEL CODE  GAC022.

 • MEDIUM ROOD CODE  GAC023.

 • LARGE GEEL CODE  GAC024.

 • LARGE ROOD CODE  GAC025.

PULL BUNG
 • Grote cone die gemakkelijk in elke topset past

 • Centrale plastic buis in de cone met teflon bus 
voor bescherming van het elastiek

 • Versnelt het landen van de vis

 • CODE  GAC027.

ELASTIEK 
THREADER
 • Voor het doorhalen van elastiek

 • Extra lang: 2 meter

 • CODE  GAC038.

Pull Bung
Winder Bung

NIEUW
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DUMP POT SET
 • Twee maten per verpakking

 • Bevestiging met schroef connector

 • Platte onderkant met afgeronde hoeken voor 
gemakkelijk lossen van grondvoer

 • CODE  GAC054.

Verwisselbare deksels

Medium LargeMicro Midi

SOFT TOSS POTS
 • Zachte constructie voor universeel gebruik zonder beschadiging 
aan de hengel

 • In seconden te plaatsen en eenvoudig verwijderbaar

 • Verwisselbare deksels om voersnelheid aan te passen aan 
het soort aas

 • Verkrijgbaar in drie maten (per 2 verpakt) - small, medium en large

 • 3 Pot Combo Pack verkrijgbaar met alle drie de formaten

 • Soft Toss Pot past op hengeltoppen tot 2,75mm externe diameter 

 • SMALL CODE  GAC341.

 • MEDIUM CODE  GAC342.

 • LARGE CODE  GAC343.

 • COMBO CODE  GAC344.

NIEUW

PELLET PINGER
 • Uniek, lichtgewicht ontwerp

 • Sterke, voorgevormde pouch

 • Kort elastiek voor eenhandig vullen van de cup

 • Perfect als de vaste hengel wordt vastgehouden

 • Ideaal voor pellets en andere kleine partikels

 • Verkrijgbaar in Light of Medium elastiek

 • LIGHT CODE  GPT001.

 • MEDIUM CODE  GPT002.

KATAPULTS

FISH CLICKER 
 • Voor het tellen van vis of bijhouden van gewichten

 • Kan in de hand worden gehouden

 • Kan worden bevestigd op leefnet 
schroefdraad of andere box accessoires

 • CODEGAC347

TOSS POTS
 • Lichtgewicht cups met verschillende deksels voor het aanpassen 
van de wijze van bijvoeren

 • Goed zichtbaar voor nauwkeurig gebruik

 • De Micro en Midi cups worden geleverd met twee verschillende 
diameters per verpakking

 • De Medium en Large cups worden geleverd met twee verschillende 
hoogtes per verpakking

 • MICRO CODE  GAC041.

 • MIDI CODE  GAC042.

 • MEDIUM CODE  GAC045.

 • LARGE CODE  GAC046.

NIEUW
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