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voorwoord 1

Beste klant:

AlbAtros is in 1927 opgericht en is 
gedurende haar 90 jaar bestaan één van de meest gere-
nommeerde firma’s op gebied van hengelsport. Albatros is 
een totaalaanbieder van een uitgebreid programma  hen-
gelsportartikelen waaronder de meest vooraanstaande top-
merken. Albatros kent het ‘one-stop shop’ principe, u kunt 
bij ons terecht voor een compleet programma hengelsport-
artikelen, wij leveren uit voorraad en vandaag besteld is 
morgen in huis.

Van beginnend recreant tot fanatiek wedstrijdvisser, van 
witvisser tot zeevisser, van karpervisser tot roofvisser, van  
vliegvisser tot forelvisser. Albatros heeft het totale gamma 
hengelsportartikelen voor iedere hengelsporter. 
Albatros is het gehele jaar met een team medewerkers, pro 
staffers en adviseurs bezig trends te volgen en nieuwe pro-
ducten te ontwikkelen en te verbeteren. Na uitgebreid on-
derzoek en  testen  worden nieuwe producten opgenomen 
in ons assortiment. Onze totale assortiment met de nieuwe 
producten wordt jaarlijks geshowd in onze catalogus. Deze 
catalogus is een aanvulling op de Dealer Manual 2017/2018 
hetgeen zal betekenen dat u zowel deze aanvullende cata-
logus 2018 als de voorgaande catalogus 2017/2018 dient te 
raadplegen. Echter de nieuwe inkoopprijslijst 2018 vervangt 
de oude inkoopprijslijst 2017/2018. Volgend jaar komen wij 
weer met een hele dikke spiksplinternieuwe, volledige ca-
talogus 2019!

Wij wensen u een succesvolle verkoop.

Team Albatros Hengelsport International

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Albatros Hengelsport Int. 
B.V. Wij behouden ons het recht voor om tussentijdse prijswijzingen en 
veranderingen van artikelen, zonder voorafgaande kennisgeving, door te 
voeren.

Rayon  Vertegenwoordiger Telefoon
Noord-Nederland Rob Vledder 06-14917899
Oost-Nederland Patrick Sickman 06-14942849
West-Nederland Peter van Nieuwkerk 06-14953960
Zuid-Nederland Frank Coops 06-14954155

Albatros Hengelsport International B.V. 
Jolweg 11 
1435 KR Rijsenhout 
Nederland 
Tel:  +31  (0)297-327777 
Fax: +31 (0)297-342207

Website: www.albatroshengelsport.com
 
E-mail algemeen: team@albatroshengelsport.com 
 
E-mail bestellingen: sales@albatroshengelsport.com 
 
E-mail reparaties: cor@albatroshengelsport.com
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Art.nr omschrijving kogellagers spoelcapaciteit overbrenging gewicht nr.spoel adviesprijs
13020 Ascot 2000FD 1 0,20 mm/195 m 5.2:1 215 gr 18573 € 15,50

Art.nr omschrijving kogellagers spoelcapaciteit overbrenging gewicht nr.spoel adviesprijs
13021 Ascot 3000FD 1 0,25 mm/215 m 5.2:1  255 gr 18574 € 16,50

Ascot
2000Fd

Ascot
3000Fd

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Copy CNC slinger
• Molen voorzien van nylon

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Copy CNC slinger
• Molen voorzien van nylon

1
ball bearings

front drag reel

gear ratio

5.2:1

graphite spool

1
ball bearings

front drag reel

gear ratio

5.2:1

graphite spool
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vertex
1000Fd

lynx
1000Fd

13000

Art.no. omschrijving kogellagers spoelcapaciteit  overbrenging gewicht  nr. spoel adviesprijs
13075  LYNX  1000FD  1  0.18mm/125m  5.1:1  168 gram  18560 € 16,50

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Counter balanced slinger
• Molen voorzien van nylon

1
ball bearings

rear drag reel

front drag reel

gear ratio

5.1:1

graphite spool

Art.no. omschrijving kogellagers spoelcapaciteit  overbrenging gewicht adviesprijs
13192 Vertex 1000FD  1BB 0.15mm/140m 5.2:1 142 gram € 14,95
 with line

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Kunststof molenhuis en rotor
• Power lijnrol
• Lichte spin- en forelmolen
• Inclusief lijn

1
ball bearings

front drag reel

gear ratio

5.2:1

graphite spool
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Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13076  LYNX  2000FD  1  0.20mm/220m  5.1:1  195 gram  18561  € 16,95
13077  LYNX  4000FD  1  0.25mm/210m  5.1:1  270 gram  18562  € 19,90

lynx
2000Fd
4000Fd

lynx
3000rd
5000rd

Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13078  LYNX  3000RD  1  0.25mm/160m  5.1:1  275 gram  18563  € 17,50
13079  LYNX  5000RD  1  0.30mm/230m  5.1:1  395 gram  18564  € 21,95

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Counter balanced slinger
• Molen voorzien van nylon

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Rear drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Counter balanced slinger
• Molen voorzien van nylon

front drag reel

1
ball bearings

gear ratio

5.1:1

graphite spool

gear ratio

5.1:1

rear drag reel

1
ball bearings

graphite spool



molens 5

Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13080  LYNX  FR5000RD  1  0.30mm/230m  4.9:1  415 gram  18565 € 31,90

lynx
Fr5000rd

lynx
8000Fd

Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13081  LYNX  8000FD  1  0.45mm/240m  4.9:1  495 gram  18566 € 37,75

• 1 Kogellager
• Vrijloop systeem
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Extra sterke beugelarm
• Counter balanced slinger
• Molen voorzien van nylon

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Kunststof molenhuis en rotor
• Extra sterke beugelarm
• Counter balanced slinger
• Molen voorzien van nylon

1
ball bearings

front drag reel

4.9:1

gear ratio

graphite spool

free runner

4.9:1

gear ratio

front drag reel graphite spool

1
ball bearings
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Art.no. omschrijving kogellagers spoelcapaciteit  overbrenging gewicht adviesprijs
13145 X-Max II 2000FD 1BB 0.20mm/300m  5.2:1  230 gram  € 16,95
13146 X-Max II 4000FD 1BB 0.25mm/240m  5.2:1  320 gram  € 19,25

x-mAx II 
2000Fd
4000Fd

x-mAx II 
3000rd
5000rd

Art.no. omschrijving kogellagers spoelcapaciteit  overbrenging gewicht  adviesprijs
13155 X-Max II 3000RD 1BB 0.20mm/260m  5.2:1  275 gram  € 17,50
13156 X-Max II 5000RD 1BB 0.30mm/295m  4.9:1  356 gram  € 21,95

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Inclusief lijn

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour  
  systeem
• Rear drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Inclusief lijn

front drag reel

1
ball bearings

gear ratio

5.2:1

graphite spool

4.9:1

gear ratio

rear drag reel

1
ball bearings

gear ratio

5.2:1

graphite spool
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Art.no. omschrijving kogellagers spoelcapaciteit  overbrenging gewicht adviesprijs
13160 X-Max II FR5000FD 1BB 0.30mm/295m  5.2:1  390 € 31,90 

x-mAx II 
Fr5000Fd

x-mAx II Fd
8000Fd

Art.no. omschrijving kogellagers spoelcapaciteit  overbrenging gewicht  adviesprijs
13165 X-Max II 8000FD 1BB 0.40mm/470m  4.1:1  580 gram  € 37,75

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• Freerun systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Inclusief lijn

• 1 Kogellager
• Multi Stop Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Graphite spoel
• Inclusief lijn
• Grote slingerknop

1
ball bearings

front drag reel

4.1:1

gear ratio

graphite spool

free runnergear ratio

5.2:1

front drag reel graphite spool

1
ball bearings
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Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13425  Ducati 2000RD  5+1  0.25mm/190m  5.2:1  305 gram  18568 € 37,90

ducAtI
2000rd

ducAtI Fd
1000Fd
3000Fd

Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13430  Ducati 1000FD  5+1  0.20mm/200m  5.2:1  260 gram  18570 € 36,95
13431  Ducati 3000FD  5+1  0.25mm/210m  5.2:1  300 gram  18571 € 39,90

• 6 Kogellagers
• One-Way Clutch Anti Retour 
  systeem
• Rear drag systeem
• Full balanced rotor
• CNC Aluminium spoel
• CNC Aluminium slinger
• Extra sterke beugelarm
• Soft touch slingerknop

• 6 Kogellagers
• One-Way Clutch Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• CNC Aluminium spoel
• CNC Aluminium slinger
• Extra sterke beugelarm
• Soft touch slingerknop

front drag reel

5+1
ball bearings

gear ratio

5.2:1

aluminium spool

gear ratio

5.2:1

rear drag reel

5+1
ball bearings

aluminium spool
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Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13325  Penta 1000FD  5+1  0.18mm/140m  5.2:1  200 gram  18575 € 37,95
13326  Penta 2000FD  5+1  0.20mm/300m  5.2:1  270 gram  18576 € 39,95

pentA Fd
1000Fd
2000Fd

bretton Fd
103Fd
104Fd

Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
16150  Bretton 103FD  5+1  0.20mm/150m  5.2:1  200 gram  19150 € 41,90
16151  Bretton 104FD  5+1  0.25mm/160m  5.2:1  290 gram  19151 € 44,95

• 6 Kogellagers
• One-Way Clutch Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• CNC Aluminium spoel
• CNC Aluminium slinger
• Extra sterke beugelarm
• EVA slingerknop

• 6 Kogellagers
• One-Way Clutch Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• CNC shallow aluminium spoel
• CNC Aluminium slinger
• Extra sterke beugelarm
• Soft touch slingerknop

5+1
ball bearings

front drag reel

gear ratio

5.2:1

aluminium spool

free runnergear ratio

5.2:1

front drag reel aluminium spool

5+1
ball bearings
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Designed - Tested - Approved
& Recommended by:

Art.nr omschrijving  lagers capaciteit overbrenging gewicht nr.spoel adviesprijs
12005 SOUL Transformer II FR6000FD 5+1 0,30 mm/245 m 5.1:1  495 gr 17290 € 56,95

trAnsFormer II
Fr6000Fd

nero bp
8000Fd

aluminium spool ball bearings

front drag reel gear ratio

one way clutch freewheel drag

5+1

5.1:1

• Slip aan voorzijde
• Quick drag system
• 13 Kogellagers
• One way clutch-systeem
• Grafieten behuizing
• Grafieten rotor
• Aluminium spoel
• Extra diepe aluminium spoel
• Line drop preventie systeem
• Links- of rechtshandige 
  bediening
• Machinegesneden slinger
• Grote anti twist lijnrol
• X-sterke beugelarm
• Overbrenging 4,6:1
• Big Pit uitvoering

• Slip aan voorzijde
• Vrijloopssysteem
• 6 kogellagers
• One-way clutch lager
• Grafieten behuizing 
• Aluminium spoel
• Grafieten reservespoel
• Machine gesneden slinger
• Soft touch slingerknop
• Links- of rechtshandige  
  bediening
• Grote anti twist lijnrol
• Anti retour systeem
• Extra sterke beugelarm
• Overbrenging 5.1:1
• Specially designed for carp  
  and static dead bait fishing

Art.nr  omschrijving  kogellagers  lijn capaciteit  gewicht  overbrenging  nr. spoel prijs
12032  SOUL NERO BP8000FD  12 + 1  0.35/160 m  625 gram  4.6:1 ( 96.5 cm)  17331 regular € 159,95
    0.40/400 m   17332 deep

aluminium spool ball bearings

front drag reel gear ratio

one way clutch

12+1

4.6:1

Nu met twee
spoelen!
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Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr.spoel adviesprijs
13940  Kinetixx 8000FD  2+1  0.40mm/385m  4.1:1  675 gram  18608 € 47,50

kInetIxx
8000Fd

deep blue rIvA
10000Fd

Art.no.  omschrijving  kogellagers  spoelcapaciteit  overbrenging  gewicht  nr. spoel  adviesprijs
14160  Deep Blue Riva 10000FD  7+1  0.40mm/260m  4.7:1  745 gram  18559  € 72,50

• 3 Kogellager
• One-Way Clutch Anti Retour  
  systeem
• Multi Stop Anti Retour systeem
• Front drag systeem
• Full balanced rotor
• Aluminium spoel
•  Kunststof molenhuis en rotor
• Extra sterke beugelarm
• Copy CNC slinger
• Molen voorzien van nylon

• 8 Kogellagers
• One-Way Clutch Anti Retour  
  systeem
• Front drag systeem
• CNC Aluminium slinger
• CNC Aluminium spoel
• Anti twist lijnrol
• Extra sterke beugelarm
• Soft touch slingerknop
• Full balanced rotor
• Extra dikke as

6+1
ball bearings

front drag reel

4.1:1

gear ratio

aluminium spool

4.1:1

gear ratio

front drag reel aluminium spool

2+1
ball bearings
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eAsy connect tele pole set
Complete kant en klare telescoophengelset. Bestaande uit een telescoophengel die voorzien is van click-on rekje met tuigje, hakensteker en 
connector. 

Het click-on rekje zorgt voor veel gemak bij 
optuigen, aftuigen, transport en opbergen.

Art.no. omschrijving lengte transp. lengte gewicht delen adviesprijs
04845 Easy Connect Tele Pole set 300 cm 115 cm 140 gram 3 € 12,50
04846 Easy Connect Tele Pole set 400 cm 115 cm 240 gram 4 € 14,90

krAb/crAb kIt

street FIghter kIt

Art.no.  omschrijving adviesprijs
04910  Krab/Crab Kit  € 7,95

Art.no. omschrijving  lengte  transportlengte  gewicht  werpgewicht delen adviesprijs
04915  Street Fighter kit  180 cm  95 cm  350 gram  3-12gr 2 € 37,95

’t Is al een oud vermaak, maar het blijft leuk: krabbetjes vangen. Krabben zijn dol op spek. Bijvoorbeeld ontbijtspek. Albatros komt dit jaar 
met een hengeltje die speciaal voor dit vermaak ontwikkeld is. Bevestig het reepje spek aan de knijper en laat het afzakken naar de bodem. 
Waarschijnlijk hoef je niet lang te wachten tot dat je voelt en ziet dat de top van de hengel begint te bewegen. Draai je lijntje voorzichtig 
naar boven, en je vist een krab op! Daarna wel voorzichtig netjes terugzetten!

Het street en dropshot vissen is niet meer weg te denken en is de laatste jaren razend populair geworden. Deze vorm van visserij blijkt 
ongelooflijk effectief op onze eigen baars en snoekbaars. Albatros komt dit jaar met een starter kit speciaal ontwikkeld voor deze vorm van 
visserij. Het hengeltje is 2-delig en heeft een aktie van 3-12 gram. Het molentje is gevuld met nylon dus je kan er direct mee aan de gang. 
Het tackle boxje is rijkelijk gevuld met plugjes, spinners, staaldraadjes en andere attributen die voor deze vorm van visserij noodzakelijk 
zijn.

Verpakt in luxe blister!
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· 2x hengels
· 2x opgespoelde molens
· 1x rod pod
· 2x beetmelder
· 2x hangers
· 2x U-rest
· 1x foedraal

Fly combo set

cArp FIshIng
kIt complete

Art.no.  omschrijving  lengte  transportlengte  gewicht  aftma  delen adviesprijs
04917  Fly Combo Set  270 cm  96 cm  350 gram  5/6  3 € 69,95

Art.no. omschrijving   lengte  transportlengte  test curve delen adviesprijs
04940  Carp Fishing Kit Complete 360/2  360 cm  200 cm  2.5lb 2 € 165,00
04941  Carp Fishing Kit Complete 360/3  360 cm  130 cm  2.5lb 3 € 165,00

Ideale set voor de beginnende vliegvisser. Complete set met een 3-delige 270 cm vliegenhengel, reel,  vliegenlijn, backing, leader, rol-
speld, lijnclipper, box en assortiment aan vliegen. De vliegenreel is zo in te stellen dat hij zowel links als rechtshandig gebruikt kan worden. 
Tevens is deze voorzien van een instelbaar slipmechanisme.

Met deze complete karpersets 
van Albatros ben je direct voor-
zien van de belangrijkste vis-
spullen voor het karpervissen. 
De sets bestaan uit twee kar-
perhengels met een testcurve 
van 2,50 lbs. Bij de hengels 
worden twee vrijloopmolens 
geleverd die reeds opgespoeld 
zijn met een donkere karper 
nylon lijn. Verder zit er bij deze 
sets een rod pod waarvan de 
poten individueel verstelbaar 
zijn, twee beetmelders en twee 
hangers. Alles zit verpakt in de 
Mustang Carp holdall die ruim-
te bied aan twee opgetuigde 
hengels en zijvak voor rod pod 
met twee beetmelder pockets. 
De sets zijn leverbaar in een 
tweedelige 360 uitvoering als 
wel een driedelige 360 uitvoe-
ring. Een fantastische set voor 
beginnende karpervissers!

Verpakt in luxe blister!
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x-mAx II
cArp

x-mAx II
wInkle pIcker

x-mAx II
Feeder
Mooie lichte 3-delige feeder. 2-Kleurige EVA 
foam handgreep en voorzien van 2 tips.

Lichtgewicht Winkle Picker met 2 super tips. 
2-kleurige EVA foam handgreep. Verkrijg-
baar in 240 en 270 cm.

Een populaire zeer gunstig geprijsde 2,5lb 
karperhengel. Licht in gewicht en hand-
greep deels voorzien van EVA foam. Ver-
krijgbaar in een 2-delige en een 3-delige 
uitvoering.

   transp.  test aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht curve delen adviesprijs
25001  X-Max II Carp  360 cm  185 cm  475 gram  2,5 lb  2  € 28,90
25002  X-Max II Carp  360 cm  130 cm  525 gram  2,5 lb  3  € 28,90

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25003  X-Max II Winkle Picker  240 cm  125 cm  220 gram  10-40 gram  2 € 29,50
25004  X-Max II Winkle Picker  270 cm  140 cm  230 gram  10-40 gram  2  € 31,90

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25006  X-Max II Feeder  330 cm  115 cm  300 gram  10-40 gram  3  € 35,50

De X-Max II-serie is een ongelofelijk betaalbare range aan hengels welke nagenoeg alle disci-
plines afdekt. Alles is uit de kast gehaald om zowel voor de hengels als de X-Max II molens een 
goed product neer te zetten. De hengels hebben een frisse uitstraling en zijn afgebouwd met een 
robuuste molenhouder, gevoerde geleideogen en EVA grips.
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Strakke allround spinhengels leverbaar in 3 
lengtes. Licht in gewicht en 2-kleurig EVA 
foam handgreep.

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25008  X-Max II Spin  180 cm  95 cm  160 gram  10-30 gram  2  € 18,90
25009  X-Max II Spin  210 cm  110 cm  180 gram  10-40 gram  2  € 20,90
25010 X-Max II Spin  240 cm  125 cm  225 gram  10-40 gram  2  € 22,90

x-mAx II 
spIn

x-mAx II 
telescopIc

x-mAx II 
boAt

x-mAx II
surFcAst
Krachtige 3-delige strandhengel met een 
werpgewicht van 100 tot 200 gram. Voor-
zien van sterke ogen en een oranje top voor 
een perfecte beetregistratie.

Krachtige 2-delige boothengels in 210 en 
240 cm. Oranje top voor een perfecte beet-
registratie.

Mooie kortdelige telescopic werphengels. 
Verkrijgbaar in 4 populaire lengtes. Hand-
greep voorzien van 2-kleurig EVA foam.

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25011  X-Max II Boat  210 cm  110 cm  260 gram  100-150 gram  2  € 28,50
25012  X-Max II Boat  240 cm  125 cm  320 gram  100-150 gram  2  € 30,90

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25013  X-Max II Telescopic  180 cm  50 cm  105 gram  10-30 gram  5  € 14,90
25014  X-Max II Telescopic  210 cm  55 cm  130 gram  10-30 gram  6  € 15,50
25015  X-Max II Telescopic  240 cm  65 cm  175 gram  10-35 gram  5  € 17.90
25016  X-Max II Telescopic  270 cm  70 cm  200 gram  15-40 gram  6  € 22.60

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25007  X-Max II Surfcast  390 cm  135 cm  680 gram  100-200 gram  3  € 39,50

allemaal nieuw in ons assortiment!
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kInetIxx spIn

kInetIxx ultrA tele

kInetIxx spIn mh

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25230 Kinetixx Spin 210 cm 110 cm 120 gram 10-25 gram 2 € 42,95
25231 Kinetixx Spin 240 cm 125 cm 135 gram 10-35 gram 2 € 46,50

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25235 Kinetixx Ultra Tele 210 cm 65 cm 110 gram 10-20 gram 6 € 42,95
25236 Kinetixx Ultra Tele 240 cm 65 cm 135 gram 15-30 gram 7 € 47,95
25237 Kinetixx Ultra Tele 270 cm 65 cm 190 gram 15-40 gram 8 € 57,50

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25232 Kinetixx Spin MH 270 cm 140 cm 180 gram 20-50 gram 2 € 52,95

Luxe werphengel serie vervaardigd uit high 
modulus carbon, luxe ogen, kurk in combi-
natie met EVA.

Luxe werphengel serie vervaardigd uit high 
modulus carbon, luxe ogen in combinatie 
met EVA.

Luxe werphengel serie vervaardigd uit high 
modulus carbon, luxe ogen, kurk in combi-
natie met EVA.
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kInetIxx boAt

kInetIxx dropshot
   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25245 Kinetixx Dropshot 240 cm 125 cm 175 gram 3-25 gram 2 € 51,50

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25250 Kinetixx Boat 240 cm 125 cm 300 gram 100-300 gram 2 € 67,95

kInetIxx bAItcAst
   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
25240 Kinetixx Baitcast 210 cm 110 cm 130 gram 10-25 gram 2 € 44,95

Luxe werphengel serie vervaardigd uit high 
modulus carbon, luxe ogen, kurk in combi-
natie met EVA.

Luxe werphengel serie vervaardigd uit high 
modulus carbon, luxe ogen en EVA handle.

Luxe werphengel serie vervaardigd uit high 
modulus carbon, luxe ogen, kurk in combi-
natie met EVA.
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kuro dropshot

kuro zAnder

kuro spIn
lIght/medIum

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
24230 PREDOX Kuro Zander 270 270 cm 139 cm 137 gr 5-20 gr 2 € 50.35

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
24210 PREDOX Kuro Spin Light 210 210 cm 109 cm 116 gr 5-20 gr 2 € 42.75
24211 PREDOX Kuro Spin Light 240 240 cm 124 cm 129 gr 5-20 gr 2 € 45.90
24215 PREDOX Kuro Spin Medium 210 210 cm 109 cm 123 gr 10-30 gr 2 € 45.90
24216 PREDOX Kuro Spin Medium 240 240 cm 124 cm 133 gr 10-30 gr 2 € 49.95

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
24235 PREDOX Kuro Dropshot 210 210 cm 108 cm 116 gr 3-25 gr 2 € 49.95
24236 PREDOX Kuro Dropshot 240 240 cm 124 cm 132 gr 3-25 gr 2 € 56.50

• Slim shape graphite reel seat
• High modulus carbon blank
• PE resistant concept guides
• Hook keeper
• Divided EVA handle
• EVA/aluminium reel lock
• EVA butt

• Slim shape graphite reel seat
• High modulus carbon blank
• PE resistant concept guides
• Hook keeper
• Divided EVA handle
• EVA/aluminium reel lock
• EVA butt

• Slim shape graphite reel seat
• High modulus carbon blank
• PE resistant concept guides
• Hook keeper
• Divided EVA handle
• EVA/aluminium reel lock
• Trigger grip
• EVA butt

allemaal nieuw in ons assortiment!
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kuro trAvel

kuro deAdbAIt
FloAt

kuro joInted
jerk bc

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
24250 PREDOX Kuro Deadbait/Float 300 300 cm 155 cm 262 gr 40-100gr 2 € 64.50

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
24245 PREDOX Kuro Jointed Jerk BC 190 190 cm 99 cm 142 gr 35-80 gr 2 € 48.75

   transp.  werp aantal
Art.no. omschrijving lengte lengte gewicht gewicht delen adviesprijs
24255 PREDOX Kuro Travel 240 240 cm 65 cm 185 gr 35-80gr 4 € 64.50

• Slim shape graphite reel seat
• High modulus carbon blank
• PE resistant concept guides
• Hook keeper
• Divided EVA handle
• Short transportation length
• EVA/aluminium reel lock
• EVA butt

• Slim shape graphite reel seat
• High modulus carbon blank
• PE resistant concept guides
• Hook keeper
• Divided EVA handle
• EVA/aluminium reel lock
• EVA butt

• Slim shape graphite reel seat
• High modulus carbon blank
• PE resistant concept guides
• Hook keeper
• Divided EVA handle
• EVA/aluminium reel lock
• Trigger grip
• EVA butt

Wij zijn roofvissers in hart en nieren. Alles wat een in “ons” zoetwater leeft en jaagt is onze prooi. Wij hebben veel ervaring 
en kennis als het gaat om technieken, materialen en comfort en dat is iets wat we al te graag willen overbrengen op andere 
roofvissers. De nieuwe Predox Kuro series is voortgekomen uit een nauwe samenwerking met ons Predox Pro Staff team. 
Het doel was een serie neer te zetten die alle vismethoden binnen de hedendaagse roofvisserij afdekt en die ook nog eens 
betaalbaar is! Zo compact als de serie mag zijn, zo hoog is de standaard! Oogstrelend zoals de hengels gebouwd zijn! Deze 
nieuwe hengels geven veel roofvissers wederom  een vertrouwd gevoel.
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x-cross put-In pole
De X-Cross Put-in Pole is een vol carbon in-
steekhengel. De X-Crossed is licht, sterk en 
ligt perfect in balans. Door de slanke diame-
ter en zijn strakke actie is deze insteek zeer 
goed te “handelen”. Topdeel ook insteek. 
Makkelijk en snel te wisselen met reeds ge-
monteerde topdelen.

Art.no. omschrijving lengte transp. lengte gewicht delen adviesprijs
30650 X-Cross Put-in Pole 500 cm 115 cm 310 gram 5 €   59,50
30651  X-Cross Put-in Pole 600 cm 115 cm 455 gram 6 €   79,50
30652  X-Cross Put-in Pole 700 cm 115 cm 655 gram 7 €   99,50
30653  X-Cross Put-in Pole 800 cm 115 cm 875 gram 8 € 119,50

energIzer pole putover
Een krachtige composiet Putover met een 
telescopisch topdeel waar gemakkelijk 
eventueel elastiek in de top te monteren is.

Art.no. omschrijving lengte transp. lengte gewicht delen adviesprijs
30970  Energizer Pole Putover 400 cm  118 cm  255 gram 4 € 27,50
30971  Energizer Pole Putover 500 cm  118 cm  320 gram 5 € 32,50
30972  Energizer Pole Putover 600 cm  118 cm  490 gram 6 € 39,75
30973  Energizer Pole Putover 700 cm  118 cm  685 gram 7 € 49,75
30974  Energizer Pole Putover 800 cm  118 cm  960 gram 8 € 59,75

whIteFIsh putover

bonAnzA

Sterke carbon oversteek hengel met een zeer 
luxe uitstraling. Erg strak met mooie actie. 
Ligt heerlijk in de hand en is gunstig geprijsd.

Het vissen op putten wordt met de dag populairder. Vaak zitten er op deze commercials, buiten de aanwezigheid van witvis, ook een bestand van 
kleine karpers. De karper is een zeer sterke vis die met een spurt de lijn en zelfs de hengel kan breken. Daarom heb je een schokdemper nodig 
die de ergste klappen opvangt. Ga je met de vaste stok op karpervissen dan is het dus van belang om top elastiek in je hengel te zetten. Meestal  
gebeurd dit in de eerste twee delen in combinatie met een pullabug, topbus en connector. De Albatros Bonanza is uitermate geschikt voor 
deze vorm van visserij. Deze hengels zijn gebouwd op een mal met korte secties. Elke sectie heeft een ongelooflijke wanddikte en een X-cross 
wikkeling voor nog meer power. Verder is de top al 
voorzien van een grote binnen diameter en hoeft niet 
of nauwelijks te worden versneden.  Perfect voor het 
vissen kort aan de kant op grote vis!

Art.no. omschrijving lengte transp. lengte gewicht delen adviesprijs
30590  Whitefish Putover 500 cm  120 cm  270 gram  5 €   57,95
30591  Whitefish Putover 600 cm  120 cm  350 gram  6 €   74,95
30592  Whitefish Putover 700 cm  120 cm  475 gram  7 €   94,95
30593  Whitefish Putover 800 cm  120 cm  620 gram  8 € 109,95

Art.no. omschrijving lengte transp. lengte gewicht delen adviesprijs
30450  Bonanza Put-in Pole 550 cm  120 cm  300 gram  5  € 84,95
30451  Bonanza Put-in Pole  650 cm  120 cm  445 gram  6  € 104,95
30452  Bonanza Put-in Pole  750 cm  120 cm  610 gram  7  € 122,50
30454  Bonanza Top 2-Kit  226 cm  115 cm    51 gram  8  € 19,90

big hollow tip
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Art.no.  omschrijving  diameter  trekkracht  kleur lengte adviesprijs
21991  Predox Fusion Premium 8-Braid  0,108 mm  3.60 kg / 8 lb  Oilive Green 120 meter € 24,95
21992  Predox Fusion Premium 8-Braid  0,126 mm  5.00 kg / 11 lb Oilive Green 120 meter € 24,95
21993  Predox Fusion Premium 8-Braid  0,153 mm  6.50 kg / 14 lb  Oilive Green 120 meter € 24,95

Art.no.  omschrijving  diameter  trekkracht  kleur lengte adviesprijs
21995  Predox Fusion Premium 8-Braid  0,108 mm  3.60 kg / 8 lb  Fluo Yellow 120 meter € 24,95
21996  Predox Fusion Premium 8-Braid  0,126 mm  5.00 kg / 11 lb  Fluo Yellow 120 meter € 24,95
21997  Predox Fusion Premium 8-Braid  0,153 mm  6.50 kg / 14 lb  Fluo Yellow 120 meter € 24,95

Fusion Premium 8-Braid is de beste PE vislijn binnen ons Predox assortiment voor 
de professionele hengelaars. Het heeft vele uitstekende eigenschappen zoals;  een 
super glad oppervlak dankzij een Teflon coating  die zorgt dat het super makkelijk 
gooit, geen vuil aanneemt en zeer slijtvast is. Door deze coating is de lijn tot wel 8x 
meer schuurbestendig dan andere lijnen in de markt. Verder heeft de lijn een grote 
knoopsterkte, verminderde wateropname en is zeer stil tijdens het werpen. De lijnen 
zijn inzet baar voor zowel werpen, trollen en vertikaal vissen. Ook feedervissers heb-
ben de lijn ontdekt en zijn verbaasd over de goede eigenschappen van deze lijn! Met 
andere woorden “Multi Inzetbaar”

AlmegA premIum brAId
Almega Premium Braid is een goede en betaalbare PE 
braid voor zowel de groot verbruiker als voor de winkelier 
om molens mee op te spoelen. Wordt geleverd op spoe-
len van 1500 meter in de diktes 0.12 mm t/m 0.25  mm. 

Art.no. omschrijving diameter trekkracht  lengte  
42040 Almega Sinking Braid 0,12 mm 5,4 kg / 12,0 lb 100 meter
42041 Almega Sinking Braid 0,14 mm 6,8 kg / 15,0 lb 100 meter
42042 Almega Sinking Braid 0,18 mm 9,0 kg / 20,0 lb 100 meter
42043 Almega Sinking Braid 0,20 mm 11,4 kg / 25,0 lb  100 meter
42044 Almega Sinking Braid 0,25 mm 12,7 kg / 28,0 lb 100 meter
42045 Almega Sinking Braid 0,30 mm 13,6 kg / 30,0 lb  100 meter

sInkIng brAId
Een braid van topklasse. Een zinkende braid met goede trekkracht, makkelijk te knopen en slijt-
vast. Iets wat menig visser zoekt. De Multi-Braid is lekker “zwaar” in gewicht waardoor lussen op 
de werpmolenspoel worden voorkomen. Kortom, vele mogelijkheden met deze braid. Adviesprijs 
€ 15,95

predox vIbes brAId
Een nieuwe snel zinkende, gladde ultra fijn gevlochten 
dyneema lijn met een hoge trekkracht. Deze ultieme lijn 
heeft zeer weinig weerstand waardoor de lijn snel zinkt. 
Door het vlechten van meerdere zachte dyneema stren-
gen is er een sterke, soepele lijn ontstaan. 
Adviesprijs € 22,50

Art.no.  omschrijving  diameter  trekkracht  kleur lengte adviesprijs
46300  Almega Premium Braid  0,12 mm    7,2 kg Green 1500 meter € 135,00
46310  Almega Premium Braid  0,14 mm    7,9 kg Green 1500 meter € 135,00
46320  Almega Premium Braid  0,18 mm  10,5 kg Green 1500 meter € 135,00
46330  Almega Premium Braid  0,20 mm  12,8 kg Green 1500 meter € 135,00
46340  Almega Premium Braid  0,25 mm  15,9 kg Green 1500 meter € 135,00

Art.no.  omschrijving diameter    trekkracht  lengte  
22000 Predox Vibes Braid 0,08 mm     4,6 kg / 10,0 lb 135 meter
22001 Predox Vibes Braid 0,10 mm     6,8 kg / 15,0 lb 135 meter
22002 Predox Vibes Braid 0,12 mm     9,1 kg / 20,0 lb 135 meter
22003 Predox Vibes Braid 0,14 mm 10,5 kg /23,0 lb  135 meter
22004 Predox Vibes Braid 0,18 mm 13,6 kg /30,0 lb  135 meter
22005 Predox Vibes Braid 0,20 mm 14,5 kg /33,0 lb  135 meter 
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Art.no. omschrijving lengte kleur
58395  Swing Impact Fat 17cm / 6.8 inch  416
58396  Swing Impact Fat 17cm / 6.8 inch  418
58397  Swing Impact Fat 17cm / 6.8 inch  483
58398  Swing Impact Fat 17cm / 6.8 inch  484

swIng ImpAct FAt 17cm
Art.no. omschrijving lengte kleur
58405  Swing Impact Fat 19.5cm / 7.8 inch  416
58406  Swing Impact Fat 19.5cm / 7.8 inch  418
58407  Swing Impact Fat 19.5cm / 7.8 inch  483
58408  Swing Impact Fat 19.5cm / 7.8 inch  484

Art.no. omschrijving lengte kleur
58490  Easy Shiner 20cm / 8 inch  416
58491  Easy Shiner 20cm / 8 inch  418
58492  Easy Shiner 20cm / 8 inch  483
58493  Easy Shiner 20cm / 8 inch  484

swIng ImpAct FAt 19,5cm eAsy shIner 20cm

58395
58405

58397
58407

58396
58406

58398
58408

kleur
416

kleur
418

kleur
483

kleur
484

58490

58491

58492

58493

kleur
416

kleur
418

kleur
483

kleur
484

Nieuw dit jaar in het Keitech assortiment de Swing Impact Fat in een 6.8 & 7.8 inch uitvoering als wel de 
Easy Shiner in een 8 inch uitvoering. Extra groot kunstaas om zelfs de grootste snoeken en zeebaarzen 
mee te kunnen verleiden. De shads overtuigen door actie en de materiaal mix. Het kunstaas komt zelfs bij 
een lage inhaalsnelheid al direct in actie. Gekenmerkt door zijn inktvis flavour hebben deze softbaits een 
geweldige vangkracht.

bIg eye joe

22055

22056

2205822057

•  ABS plastic body
•  Polycarbonate lip
•  Ondiep lopend
•  Grote holografische ogen
•  Body met kogels
•  USA design
•  Geschikt voor: Snoek, baars,  
   snoekbaars en andere rovers.
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Art.nr  Omschrijving   kleur  gewicht  adviesprijs
20625  PREDOX Spintexx Double Blade FT  23 gr  € 8.45
20626  PREDOX Spintexx Double Blade SF 23gr € 8.45
20627  PREDOX Spintexx Double Blade  BA 23gr € 8.45
20628  PREDOX Spintexx Double Blade  WF 23gr € 8.45

Art.nr  Omschrijving   kleur  gewicht  adviesprijs
20615  PREDOX Spintexx Double Willow FT  13 gr  € 8.45
20616  PREDOX Spintexx Double Willow RB 13gr € 8.45
20617  PREDOX Spintexx Double Willow  GC 13gr € 8.45
20618  PREDOX Spintexx Double Willow  RP 13gr € 8.45

Art.nr  Omschrijving   kleur  gewicht  adviesprijs
20605  PREDOX Spintexx Mini Single Willow FT  11.5 gr  € 5.30
20606 PREDOX Spintexx Mini Single Willow OT 11.5gr € 5.30
20607  PREDOX Spintexx Mini Single Willow  WF 11.5gr € 5.30

Art.nr  omschrijving  kleur  lengte  gewicht  eigenschap  duikdiepte  adviesprijs
22055  PREDOX Big Eye FT (fire tiger)  11.5cm  45gr floating  0.30-2.00 m  € 10.20
22056 PREDOX Big Joe  OT (orange tiger)  11.5cm  45 gr  floating  0.30-1.50 m  € 10.20
22057  PREDOX Big Joe  MI (minnow)  11.5cm  45 gr  floating  0.30-1.50 m  € 10.20
22058  PREDOX Big Joe  GP (green perch)  11.5cm  45 gr  floating  0.30-1.50 m  € 10.20

Verleid je volgende grote vangst uit de begroeiing met de Spintexx 
Spinnerbait series. Het ultieme wapen voor baars, snoekbaars en 
snoek. De bladen geven een onweerstaanbare reflectie onder wa-
ter, terwijl de zachte skirt een gewonde aasvis nabootst. De dubbele 
bladen zorgen voor zeer veel trilling in het water en draaien zelfs bij 
zeer lage snelheid perfect om de as.  Dit kunstaas is ideaal voor de 
polder en is makkelijk vlak onder het wateroppervlak te bevissen.

Verleid je volgende grote vangst uit de begroeiing met de Spintexx 
Spinnerbait series. Het ultieme wapen voor baars, snoekbaars en 
snoek. De bladen geven een onweerstaanbare reflectie onder wa-
ter, terwijl de zachte skirt een gewonde aasvis nabootst. De dubbele 
bladen zorgen voor zeer veel trilling in het water en draaien zelfs bij 
zeer lage snelheid perfect om de as.  Dit kunstaas is ideaal voor de 
polder en is makkelijk vlak onder het wateroppervlak te bevissen.

Spintexx Mini Spinnerbaits kunnen net zo dodelijk zijn op roofblei 
als het op baars, snoekbaars of snoek is. Uitgerust met een willow-
bled, verzwaard lichaam en omgekeerd gebonden staarthaar welke 
het aas extra flair geven. Deze eigenschappen hebben bewezen om 
meerdere soorten vis aan te trekken.

spIntexx double blAde

spIntexx double wIllow

spIntexx mInI sIngle wIllow

bIg eye joe
De Joe’s zijn verkrijgbaar in zowel een- als tweedelige modellen. Leverbaar vanaf de kleine 6 centimeter lange Little Joe tot en met de 16 
centimeter lange Follow Joe2. Dankzij hun vibrerende actie, realistische kleuren en interne ratelaars triggeren zij iedere roofvis. Nieuw dit 
jaar is de Big Eye Joe. Met zijn lengte van 11.5 centimeter, 45 gram gewicht, en een duikdiepte van 0.30 tot 2.00 meter de grootste in deze 
familie. Ze zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid van onweerstaanbare kleurpatronen en zal de eerste keus zijn van vele succesvolle 
roofvissers!

20625

20615

20626

20616

20627

20617

20628

20618

20605 20606 20607
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Art.no. omschrijving  maat aantal
20406  Predox Stinger Keeper S 10
20407  Predox Stinger Keeper M 10

Art.no. omschrijving  gewicht  adviesprijs
21970  Predox Fluo Ball Float  22 gr € 3.75
21971  Predox Fluo Ball Float  30 gr € 3.85
21972  Predox Fluo Ball Float  34 gr € 3.95

Stinger keepers zijn bijzonder handig om je shad stinger goed vast te zetten. 
De Predox stinger keepers gaan net even verder dan de modellen die er al te 
koop zijn. Ook die van Predox zijn gemaakt van speciaal staal dat zich mak-
kelijk in een shad laat prikken. Het grote verschil met de huidige modellen is 
dat ze voorzien zijn van een loop (oog). Hierdoor kan de dreg en staaldraad 
vrij bewegen welke de actie van het soft bait niet beïnvloed. Ook na een aan-
beet zal de keeper op de lijn blijven zitten zodra deze door de rover uit de soft 
bait is gerukt. Deze kan daardoor eenvoudig worden hergebruikt.

De Fluo Ball Floats zijn speciaal ontwikkeld voor het 
slepen van doodaas. Door de ronde vorm blijft deze al-
tijd  goed zichtbaar ook tijdens het slepen in wat ruwer 
weer in tegenstelling met pencil floats. De extra antenne 
zorgt voor nog meer zichtbaarheid. Leverbaar in drie 
drijfvermogens.

De Predox Mini Planer Board met Ball Bearing Clip System 
maakt vissen op een vast ingestelde diepte een gemakkelijke 
optie voor elke visser. Een planer waar je moeiteloos doodaas 
mee kunt slepen.  Door het formaat van de planer heb je geen 
zware hengel nodig. Ideaal voor de wintermaanden bij zeer 
langzaam trollen.  Ook zeer geschikt om met klein kunstaas te 
gebruiken(shads, pluggen). Een stukje vis gereedschap waar 
je veel plezier mee kunt hebben. Leverbaar in linker en rechter 
model.

Wormproof tackle box met een assortiment van 15 jig-koppen. 
Deze bestaan uit Erie modellen en modellen met ronde kop. 
Worden geleverd in diverse haak grootes.

Rijk gevulde tackle box met een assortiment van 10 Predox 
softbaits en twee jig-koppen. De doos is van worm-proof kwali-
teit. Een must voor iedere roofvisser..

stInger keeper
Fluo bAll FloAts

predox sIde plAnner

jIg heAd box Ass. shAd kIt complete

Art.no. omschrijving  kleur afmeting  adviesprijs
20560  Predox Side Planer Small R Fluo Yellow  13x6 cm € 17,90
20561  Predox Side Planer Small L Fluo Yellow  13x6 cm € 17,90

Art.no.  omschrijving  aantal adviesprijs
20495  Predox Jig Head Box Ass. 15 € 12,50

Art.no.  omschrijving  aantal adviesprijs
20067  Predox Shad Kit Complete 12 € 9,95
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De Snowbee Slingbag biedt de struinende visser het gemak van 
een rugzak maar zonder de beperking welke een normale rugzak 
met dubbele schouderriemen wel heeft. De Snowbee Slingbag 
zit comfortabel op je rug ondersteund door slechts een diagonale 
schouderriem. Door dit systeem heeft de werphand totale vrijheid 
en kan de rugtas simpel door een eenvoudige beweging naar de 
borst verplaatst worden om toegang te krijgen naar de visspul-
len. Beschikt over diverse compartiment van welke verschillen van 
grootte D-ringen voor het bevestigen van Boga-Grips, tangen en 
andere accessoires.  
Afmeting: 42cm x 24cm x 18cm.  Capaciteit: 18 liter. Hoofdvak: 
28cm x 24cm x 13cm 

Om het huidige assortiment van standaard leaderloops te compli-
menteren zijn er nieuwe Micro-Loops aan de range toegevoegd. 
Eenvoudig en snel te monteren op elke vliegenlijn. Gemaakt van 
een dubbele laag premium gevlochten nylon met een dunne silico-
nen sleeve om hem op zijn plaats te houden. Verkrijgbaar in tweee 
maten: • Forel: 20lb breeksterkte. 4 loops per verpakking • Zalm: 
30lb breeksterkte. 3 loops per verpakking

Een nieuw concept vliegendoos voor de vliegvisser die graag licht 
en compact wil vissen met maar één doos op zak! De Slim Line 
Fly Box heeft 2 magnetische compartimenten voor bijvoorbeeld de 
droge vliegen in  op te bergen en vijf rijen split-foam voor het rang-
schikken van nimfen en andere vliegen. Afmeting: 188mm x 103mm 
x 17mm

De Snowbee Line Winder 
met vacuüm zuignap voet 
is een eenvoudig vast te 
zetten op elke vlakke en 
gladde ondergrond. Ide-
aal om de handen vrij te 
hebben wanneer de mo-
len dient opgespoeld te 
worden. Voorzien van 
een dubbel veerspanning 
systeem met klemkegels 
welke eenvoudig qua druk 
valt in te stellen.  De extra 
lange aluminium hoofdas 
is geschikt voor vele maten 
van spoelen. 

Een eenvoudige reparatie kitje voor alle Neopreen producten. De 
kit bevat vijf neopreen reparatie pads in drie verschillende maten, 
een tube neopreen reparatie lijm en volledige instructie.

Een kwaliteit roestvrijstalen clipper uitgerust met een oognaald en 
een knoopbinder die tevens kan functioneren als een onthaker.  De 
ultra scherpe rechte messen knippen gemakkelijk door elk leader 
materiaal en kunnen eenvoudig weer aangezet worden met een 
slijpsteen mochten ze bot geworden zijn.

slIngbAg

snowbee slImlIne unI- Fly box

stormsure neoprene Queen repAIr kIt

stAInless snIps

Art.no.  omschrijving  adviesprijs
37647  Slingbag  € 85,50

Art.no.  omschrijving  adviesprijs
37357  Slimline Uni Fly Box Fly Box  € 12,95

Art.no.  omschrijving  adviesprijs
37605  Stainless Snips  € 7,80

Art.no.  omschrijving  adviesprijs
37543  Micro Loop Connector Trout  € 5,20
37544  Micro Loop Connector Salmon  € 5,20

Art.no.  omschrijving  adviesprijs
37650  Line Winder with Vacuum  € 12,95
 Suction Base  

Art.no.  omschrijving   adviesprijs
37559  Stormsure Neoprene Queen Repair Kit € 11,70

lIne wInder vAcuum 
suctIon bAse

mIcro loop connectors

Leverbaar in trout en 
salmon uitvoering!
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51166

51167

Art.no. omschrijving  adviesprijs
51166  Ready2Fish Trout Kit Float  € 12,95
51167  Ready2Fish Trout Kit Sbirolino € 12,95

Art.no. omschrijving  adviesprijs
51165  Rubber Skirted Jigheads € 9,25

Art.no. omschrijving  adviesprijs
51180  Ready2Fish Pike Kit  € 14,95

Goed gevulde Ready2Fish Pike/Snoek Kit waar men direct mee 
uit de voeten kan. Zo is de box gevuld met pluggen, spinners, 
twisters, staaldraad & takel, stuitjes, dobber, loodjes, wartels en 
een bekspanner.

De Ready2Fish Trout Kit Float & Sbirolino Kit worden compleet geleverd met alle benodigd-
heden welke voor een dobber of sbirolino  montage noodzakelijk zijn. U kunt er dus direct 
mee aan de gang!

Deze 7 grams rubber skirted jigs zijn ideaal voor het hedendaagse 
street vissen. Ideaal kunstaas om baars en snoekbaars mee te 
verleiden. Worden geleverd in een tackle box in vijf verschillende 
kleuren.

reAdy2FIsh pIke kIt

reAdy2FIsh trout kIt

rubber skIrted jIgheAds
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Art.no. omschrijving  adviesprijs
46000  Deep Blue Beach Kit  € 12,95

Art.no. omschrijving 
54090  Spinner Assortiment

Art.no. omschrijving  adviesprijs
54160  Vliegen Assortiment € 5,50

Met deze Deep Blue Ready2Fish kunt u gelijk aan de gang aan 
de waterkant. Wordt geleverd met 3 verschillende populaire pater-
nosters, wartels met clip en twee stuks ankerlood.

Een assortiment met 18x3 verschillende soorten voordelige spinners. 

Assortiment vliegen samengesteld voor de vliegvisser op ruisvoorn 
in de polder, of voor forel op de put. Deze blister bevat 12 verschil-
lende kunstvliegen, stuk voor stuk geweldige vangers.

dp beAch kIt

spInner AssortIment

vlIegen AssortIment
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Om al je visspullen mee naar de waterkant te nemen is het noodzakelijk dat je deze kunt opbergen in 
degelijke vistassen en hengelfoedralen. In de nieuwe Mustang range van Albatros is een ruime keuze aan 
verschillende soorten tassen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Gemaakt van 600D polyester in een 
mooi ogende 3-tone kleurstelling. Buiten het feit dat ze er goed uit zien is ook de aanschafprijs nog eens 
zeer aantrekkelijk.

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03280  Mustang Tackle Box Bag  35x19x19 cm  € 19,50

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03284  Mustang Shoulder Bag  36x16x30 cm  € 19,90

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03282  Mustang Allround Bag  40x26x25 cm  € 17,95

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03286  Mustang Rig Wallet S  13x13 cm  € 4,95

Deze Tackle Box Bag heeft een nagenoeg vierkante van vorm en 
is hierdoor uitermate geschikt om tackle boxen in op te bergen. 
Naast het grote compartiment ook voorzien van twee zijvakken en 
een voorvak. Verder voorzien van verstelbare schouderriem. Ide-
aal als struintas voor zowel roof als karpervissers. Wordt geleverd 
zonder tackle boxen!

Praktische schoudertas gemaakt van sterk en duurzaam mate-
riaal. Deze poldertas/stalkertas biedt voldoende ruimte voor een 
kunstaasdoos en/of accessoires. Ideaal voor een dagje struinen.

De Mustang Allround Bag is voorzien van een groot hoofdvak plus 
2 extra vakken aan de voorzijde. Handgreep met omslagsluiting 
en verstelbare schouderriem. 

De Mustang Rig Wallet heeft 10 hersluitbare mapjes handig om 
alle onderlijntjes in op te bergen. Het etui neemt weinig ruimte in 
beslag en is voorzien van handige klittenband sluiting.

mustAng tAckle box bAg

mustAng shoulder bAg

mustAng Allround bAg

mustAng rIg wAllet s
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03290

03291

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03287  Mustang Rig Wallet L  35x24 cm  € 14,95

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03288  Mustang Keepnet Bag  60x8 cm  € 27,95

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
03290  Mustang Carp Holdall 200/2  200x22 cm  € 31,95
03291  Mustang Carp Holdall 130/2  130x22 cm  € 29,90

De Rig Wallet Large is een multifunctionele opbergmap welke na-
genoeg alle onderlijnen aan kan. Zo heeft het hoofdvak 10 grote 
hersluitbare mapjes van 28x18 centimeter, en de twee losse uit-
neembare mapjes beide met 10 mapjes van 11x11 centimeter 
welke voorzien zijn van een klittenband sluiting. De grote map kan 
worden gesloten/geopend door middel van een ritssluiting. Ideaal 
voor iedere vorm van visserij.

Handige ronde tas voor het opbergen/vervoeren van net leefnet 
en schepnet. Voorzien van een uitneembare, waterdichte binnen-
kant die eenvoudig te reinigen is. 

De Mustang karper foedralen is een must voor de karpervissers 
omdat deze vaak meerdere hengels opgetuigd moeten meene-
men. Zo zijn de foedralen geschikt voor zowel 360/2-delige als 
360/3-delige hengels en bied ruimte voor twee opgetuigde hen-
gels. Deze foedralen zijn niet alleen handig voor transport maar 
biedt ook nog eens bescherming voor zowel je hengels als je mo-
lens. Verder voorzien van ruim voorvak voor het opbergen van 
schepnet of rod pod, en aan de binnenzijde twee pockets voor het 
opbergen van de beetmelders.

mustAng rIg wAllet l

mustAng keepnet bAg

mustAng cArp holdAll
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Art.no.  omschrijving  maat  adviesprijs
03296  DLX Allround Holdall  160x25 cm  € 36,50
03298  DLX Roll Holdall 6 Pockets  170x30 cm  € 24,95
03295  DLX Tube holdall  170x15 cm  € 17,50

03296

03298 

03295

Deze serie bestaat uit een DLX Allround Holdall (03296). Uitgevoerd met een extra opgestikte bergruimte voor een paraplu, lange hen-
gelsteunen of een landingsnet. De foedralen zijn gemaakt van een sterk 600D polyester materiaal met gecoate binnenzijde. Dubbele 
handvatten waardoor dit foedraal ook in de hand kan worden gedragen. De draagriem is voorzien van schouderstuk.  De DLX Roll Holdall 
6 Pockets foedraal (03298) biedt plaats aan meerdere hengels, die door middel van een brede klittenband stevig in het foedraal op hun 
plaats worden gehouden. Verder voorzien van brede verstelbare draagriem. De 
DLX Tube holdall (03295) is uitermate geschikt voor het vervoer van de langde-
lige vaste stokken. ook dit foedraal is van 600D polyester materiaal. Voorzien van 
PVC bodemversterking en een ruime overslagklep met snelsluiting.

Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
02909  Polybox Seatbox Evo  38x27x32 cm  €42,50

De Polybox/Seatbox Evo is een robuuste koffer met een deksel 
wat zowel kan scharnieren als er in zijn geheel kan worden af-
genomen. De koffer heeft aan de binnenzijde een groot compar-
timent en een los bakje met afsluitbare klepjes voor het kleinere 
visgerei. Word geleverd inclusief draagriem.

polybox seAtbox evo
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Art.no.  omschrijving  diameter  lengte
02218  Pole Elastic Threader Disp.  5 cm  1.50meter

Art.no.  omschrijving  aantal  lengte
08603  Top Level Bait Bands assortment 3x100  € 9,95

Art.no.  omschrijving  
02220  Tuigen Elastic  

Albatros Pole Elastic, glad, sterk en zeer 
krachtig top elastiek. In totaal 5 meter 
lengte, mooi gewikkeld op een tuigen-
plank zodat de eigenschappen goed be-
waard blijven en het elastiek makkelijk 
in bijv. een zitkist is op te bergen.

Hulpmiddel om het elastiek door de top te rij-
gen. Komt in handige oprol dispenser om na 
gebruik weer in op te bergen.

Met deze Top Level set aan bait bands kun je eenvoudig alle 
maten van bijvoorbeeld pellets monteren. Komen in buisjes van 
100 stuks in de maten 3.2, 4.8 en 6.4mm

Tuigen Elastiek gemaakt van hoge 
kwaliteit Latex. Sterk, elastisch en 
duurzaam! Voorzien van haakje.

Art.no. omschrijving lengte haak diameter
47760 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 10 0,22
47761 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 12 0,20
47762 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 14 0,18
47763 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 16 0,18

Art.no. omschrijving lengte haak diameter
47780 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 10 0,22
47781 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 12 0,20
47782 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 14 0,18
47783 Fast Mini Stops Hairrigs 10 cm 16 0,18

Art.no. omschrijving lengte haak diameter
47770 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 10 0,22
47771 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 12 0,20
47772 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 14 0,18
47773 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 16 0,18

Art.no.  omschrijving  diameter  lengte
02180  Pole Elastic  0,71 mm  5 meter
02181  Pole Elastic  0,90 mm  5 meter
02182  Pole Elastic  1,05 mm  5 meter
02183  Pole Elastic  1,10 mm 5 meter
02184  Pole Elastic  1,20 mm  5 meter
02185  Pole Elastic  1,40 mm  5 meter
02186 Pole Elastic 1.60 mm 5 meter
02187 Pole Elastic 1.80 mm 5 meter

Art.no. omschrijving lengte haak diameter
47790 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 10 0,22
47791 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 12 0,20
47792 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 14 0,18
47793 Fast Mini Stops Hairrigs 40 cm 16 0,18

Fms hAIrrIgs bArbed 10 cm Fms hAIrrIgs bArbless 10 cm

Fms hAIrrIgs bArbed 40 cm

pole elAstIc

pole elAstIc threAder desp. bAIt bAnds AssortI

tuIgen elAstIc

Fms hAIrrIgs bArbless 40 cm
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Art.no.  omschrijving  gewicht
08290  Speedkorf black 20 gram
08291  Speedkorf black 30 gram
08292  Speedkorf black 40 gram
08293  Speedkorf black 50 gram
08294  Speedkorf black 60 gram

Art.no.  omschrijving  gewicht
08365  Interchangeable feeder  S 15 gram
08366  Interchangeable feeder  S 20 gram
08367  Interchangeable feeder  M 30 gram

Art.no.  omschrijving  gewicht
08300  Afstandkorf black 30 gram
08301  Afstandkorf black 40 gram
08302  Afstandkorf black 50 gram
08303  Afstandkorf black 60 gram

Art.no.  omschrijving  gewicht
08375  TL Method feeder S 20 gram
08376  TL Method feeder S 30 gram
08377  TL Method feeder S 40 gram
08380  TL Method feeder M 30 gram
08381  TL Method feeder M 40 gram
08382  TL Method feeder M 50 gram

Deze voerkorven zijn aan de voorzijde met een gecentreerde 
loodkop verzwaard. Het lood heeft een aerodynamische vorm 
en is in het midden aan de onderzijde van de korf gemonteerd. 
Dit voorkomt dat de korf tijdens de vlucht niet gaat zwabberen. 
Hierdoor wordt onnodige luchtweerstand voorkomen en werpt u 
merkbaar verder.

Deze feeders zijn uitgerust met een unieke verwisselbare tube 
waardoor snel en eenvoudig van gewicht of korfmaat kan worden 
gewisseld.

Deze voerkorven zijn aan de onderzijde met een ring van lood ver-
zwaard. Door de aerodynamische vorm en het lage zwaartepunt 
zal de korf tijden de vlucht niet gaan zwabberen. Het verschil ten 
opzichte van de traditionele speedkorf is dat deze korf makkelijker 
zijn voer lost.

De Top Level In Line Flat Method Feeders kunnen zowel als vrij-
loop systeem als gefixeerd met een wartel gevist worden. De 
platte onderkant maakt deze korven geschikt voor vele situaties 
en tevens laten ze zich erg precies werpen. Leverbaar in verschil-
lende gewichten en formaten.

speedkorF blAck

InterchAngeble Feeder

AFstAndkorF blAck

tl method Feeder

2 stuks per 
verpakking
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top level

top level

Art.no.  omschrijving 
08385  TL Method mold small
08386  TL Method mold medium

Art.no.  omschrijving  maat inhoud
08370  TL Method feeder kit  small 20/30/40 gram + mal
08371  TL Method feeder kit  medium 30/40/50 gram + mal

Een uiterst vernuftige apparaatje dat helpt om op een 
simpele manier pellets of grondvoer rondom je Me-
thod Feeder te kneden. Met de mal creëer je iedere 
keer een zorgvuldig samengestelde voerbal. De bin-
nenzijde van deze mal bestaat uit een niet plakkende 
coating met een flexibele constructie. Dit zorgt ervoor 
dat je keer op keer perfect gevormde, met voer ge-
vulde method feeders kunt maken. 

Het vissen met de Method Feeder is een erg effectieve manier van vissen, niet alleen voor grote witvis maar ook voor karper!  Met deze 
set heb je alles compleet om je method feeder montage te maken. Er zitten 3 feeders in met verschillende gewichten kompleet met een 
mal om je lokvoer stevig erin te drukken. Leverbaar in de maten small & medium. 

method mold

method mold
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0547705478

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
05685  SOUL NERO Rod Pod  2.5 kg  75x22x5 cm  € 149,50

Art.no.  omschrijving
05477  SOUL Quick lock butt rest small
05478  SOUL Quick lock butt rest medium

Deze butt rest quick locks, met hun zelf spansysteem, zorgen ervoor 
dat de hengel goed gefixeerd in de steun ligt. Het plotseling uit de steun 
gerukt worden behoord tot de verleden tijd. Leverbaar in twee maten.

De NERO 3 rod pod is een compact model welke totaal vervaardigd 
is uit lichtgewicht aluminium onderdelen. Zwaar CNC gesneden 
blokken zorgen voor een stevige constructie. De poten als zowel 
het middenrif is traploos verstelbaar en kan in iedere gewenste 
maat worden ingesteld. word geleverd inclusief opberg foedraal.

QuIck lock butt rest

nero rod pod
• Aluminium four leg design
• NERO black
• Geschikt voor 3 hengels
• Buzzerbars respectievelijk 25 en 30 cm breed
• Multi instelbaar
• Inclusief luxe draagtas
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Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
05729  CypriHunt rod pod 1.4 kg  75x15x5 cm  € 29,90

Art.no.  omschrijving adviesprijs
04480  Top Level feeder rest bend  € 13,95

Art.no.  omschrijving adviesprijs
05647  Boat rod holder  € 14,95

Handige feedersteun voorzien van geribbeld EVA met op-
gebogen uiteinden. Door deze ribbels kan de feederhen-
gel perfect op spanning op de steun gelegd worden

Robuuste kunststof bootsteun welke 
zowel horizontaal als verticaal is in te 
stellen. Voorzien van een veiligheid clip 
om te voorkomen dat de hengel uit de 
steun word gerukt. De steun kan wor-
den bevestigd : In de reling van de boot 
als wel aan de buiten/binnenzijde van 
de boot.  Ook is er de mogelijkheid de 
steun op de reling te monteren.

Super compacte rod pod welke snel en eenvoudig in de bijgelever-
de sleeve valt op te bergen. Zowel in hoogte als lengte verstelbaar. 
Verder voorzien van twee buzzer bars met ieder drie koppen.

Feeder rest bend

boAt rod holder

cyprIhunt rod pod

• Aluminium four leg design
• Zwarte uitvoering
• Geschikt voor 3 hengels
• Buzzerbars 35cm breed
• Multi instelbaar
• Inclusief opberg sleeve
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weegklok

• Grote degelijke weegklok
• Betrouwbaar en nauwkeurig
• Weegt grote vissen
• In kilo’s en ponden (LB) af te lezen
• 09040 25 kg / 55 lb
• 09041 50 kg / 110 lb

Art.no. omschrijving max gewicht adviesprijs
09040 Weegklok 25 kg /   55 lb € 27,95
09041 Weegklok 50 kg / 110 lb € 27,95

Art.no. omschrijving  lengte  adviesprijs
08463  SOUL Boilie Thrower DLX S 50 cm € 19,90
08464  SOUL Boilie Thrower DLX L 80 cm € 22,50

Twee robuuste werppijpen voorzien van onderlader. Werppijpen 
zijn het ideale middelen om boilies over een grote afstand bij te 
voeren. Wie behendig is met de pijp kan zelfs heel gericht voeren 
over enorme afstanden. Leverbaar in twee lengtes en geschikt tot 
en met  boilies met een maat van 25mm.

soul boIlIe thrower dlx

Art.no.  omschrijving adviesprijs
08069  CypriHunt Needle Kit DLX € 9,95

Art.no.  omschrijving 
05744  Kunststof Quick Connector

Art.no.  omschrijving adviesprijs
09319  Fluo H-Marker Small € 6,50

Art.no.  omschrijving adviesprijs
09051  CypriHunt Super Bite Alarm € 12,95

De CypriHunt Needle Kit DLX is vier-delig en bestaat uit een: Boor-
tje, baiting needle, stringer needle en splice needle. 

Kunststof quick connector met lip klem welke ideaal zijn voor het 
snel opbouwen of afbreken van beetmelders of steunen.

De H-Markers zijn en 
worden door vele vissers 
gebruikt! Of het nu kar-
per-, roof- of witvissers 
zijn elke sportvisser wil 
weten waar zijn voerstek, 
talud of school met vis 
zich bevindt.  Met deze 
nieuwe H-markers small 
markeer je precies waar 
je moet zijn. De kleine 
kunststof markers zijn 
gemaakt van een helder 
oranje materiaal voor 
een optimale zichtbaar-
heid. Het lichaam heeft 
een sterk drijfvermogen 
en wordt geleverd met 
koord en afzinklood.

De CypriHunt Super Bite 
Alarm is ongelofelijk populair 
geprijsd máár heeft alle func-
ties die gewenst zijn.

• Verstelbaar volume
• Verstelbare toonhoogte
• Verstelbare gevoeligheid
• Nachtlamp functie
• Gecoate elektronica
• Power socket
• Functioneel ontwerp
• Kwaliteit LED’s
• 9V batterij (niet meegeleverd)
• 100% spatwaterdicht
• Drukknop bediening

cyprIhunt needle kIt dlx

kunststoF QuIck connecter

Fluo h mArker smAll

cyprIhunt 
super bIte AlArm
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Art.no.  omschrijving  maat  diepte  maas  adviesprijs
73675  Quick fold landingnet  50x40 cm  35 cm 5 mm  € 24,95

Art.no.  omschrijving  hoepels  lengte  diameter  maas  adviesprijs
79095  TL Keepnet round  5  200 cm  50 cm fine  € 39,95
79096  TL Keepnet round  6  250 cm  50 cm fine  € 44,95
79097  TL Keepnet round  7  300 cm  50 cm fine  € 49,95
79098  TL Keepnet round  9  400 cm  50 cm fine  € 63,50

Art.no.  omschrijving  maat  diepte  maas  adviesprijs
79022  Oval pannet  40x50 cm  30 cm 5 mm  € 9,00
79023  Oval pannet  45x55 cm  30 cm  5 mm  € 11,00

Albatros One Hand Folding met rubber netwerk. Het eenhandi-
ge klapmechanisme is volledig fool-proof en 100% betrouwbaar. 
Er kan dus niets mis gaan! Gemaakt van lichtgewicht aluminium 
materiaal en voorzien van een rubber gecoat net. Het handvat 
heeft een foam grip plus een roestvrijstalen clip om het net aan 
een riem of D-ring te bevestigen. Een ideaal net voor zowel de 
boot, op de put of voor de struinende visser. Specificaties; to-
taal lengte 140 cm., netmaat 50x40x35 en een gewicht van 390 
gram.

Stevige en vooral visvriende-
lijke leefnetten van Top Level! 
De netten zijn respectievelijk 2, 
2.5, 3 en 4 mater lang en heb-
ben een diameter van 50 cm. 
Voorzien van een fijnmazig vis-
vriendelijk doek om verstrikking 
en beschadigingen aan de vis 
te voorkomen. De aluminium 
hoepels zijn aan de buitenzijde 
ingenaaid voor extra veiligheid. 
De netten zijn voorzien van een 
stevig verstelbaar kunststof 
blok om een bankstick op te be-
vestigen.

Pannetten voorzien van een stevig spreidblok en een vaste alumi-
nium beugel. Leverbaar in twee modellen.

QuIck Fold lAndIngnet

tl keepnet round

ovAl pAnnet
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Art.no. omschrijving  lengte gewicht
89954  SF Stainless Steel Priest  23 cm 205 gr

Art.no.  omschrijving kleur adviesprijs
91400  SS Sodafloat Wagller red € 9,95
91401  SS Sodafloat Wagller yellow € 9,95
91402 SS Sodafloat Wagller black € 9,95

Secura Fly deluxe stainless steel priest 
voorzien van foam handgreep en pols 
koord.

Met de Sodafloat kan men vissen en tegelijk voeren op elke afstand die u kunt gooien. In tegenstelling met andere 
(voer) wagglers kan je met de Sodafloat vele aassoorten gebruiken. Of het nu maden, wormen, pellets, groundbait of 
mais is, als het in de Sodafloat past zonder het aan te drukken kan je het gebruiken. Je haakaas zal omringd wordt 
door een verleidelijke aas/voer wolk. De Sodafloat laat het voer vrij nadat hij een paar seconden in het water heeft 
gelegen. Dit geeft uw haakaas tijd om te zakken voordat het voer uit de vlotter vrijkomt. De Sodafloat is verzwaard 
(loaded) en te samen met zijn unieke gestroomlijnde design vliegt hij kaarsrecht door de lucht. Verder door dit unieke 
design heeft het voer geen invloed op het uitloden/drijfvermogen van de waggler. Een uniek design die de meeste 
pellet, bagging and maggot wagglers overbodig maakt

sF stAInless steel prIest

ss sodAFloAt wAgller Voor de fantastische demonstratie ga naar:

www.peejaytackle.co.uk

Of scan de QR-code 



AccessoIres 39

 Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
04975  Pocket Ass. Box 11.5x8x2 cm  € 5,75

 Art.no. omschrijving  maat  adviesprijs
04645  Soak Jar  9x6.5 cm  € 6,95

Art.no. omschrijving 
04962  Molenolie 20ml

Art.no. omschrijving 
02766  Epoxy lak met kwastje 20ml  

Art.no. omschrijving 
02765  Nitro lak met kwastje 20ml  

Compact dubbelzijdig accessoiredoosje voorzien van 6 vakken 
welke individueel kunnen worden geopend.  De rubberen O-ringen 
zorgen ervoor dat er geen vocht naar binnen kan komen. geschikt 
voor al het kleine visgerei.

Met deze handige Soak Jar kan je het aas zoals bijvoorbeeld boilies 
goed in de flavour zetten. Door het binnenbakje welke voorzien is 
van sleuven uit te nemen zal alle overtollige flavour in het buiten 
bakje druipen. Deze kan naderhand weer gebruikt worden.

Speciale olie om de molen mee te onderhou-
den. Tevens bruikbaar om ander draaiend 
visgerei me te smeren. Komt in handig pipet 
flesje van 20ml. 

Epoxy lak is een langzaam drogende lak 
welke een hoog vullend vermogen heeft. 
Ideaal voor het lakken van oogwikkelingen 
en of beschadigingen aan de blank. Deze 
lak is hoog dekkend. Mocht er een meer 
snelle lak gewenst zijn (spoed reparatie) 
adviseren wij Nitro lak. Verpakt in een 20ml 
flesje en voorzien van kwastje.

Nitro lak is een snel drogende lak welke ui-
termate geschikt voor snelle reparaties en 
het opzetten van kikkertjes.
Deze lak is licht dekkend. Mocht er een 
meer dekkende lak gewenst zijn adviseren 
wij Epoxy lak. Verpakt in een 20ml flesje en 
voorzien van kwastje.

pocket AccessoIres boxsoAk jAr

molenolIe

epoxy lAk

nItro lAk



tuIgensets en dobbers40

voor de complete serIe In2FIsh 
zIe pAgInA 206-209 vAn de 
deAler mAnuAl 2017/2018

tuIgen kIt's

pennensets

tuIgen

tuIgensets

Art.no.    omschrijving
98590  IN2FISH TUIG KIT COMPLEET NO.1
98591  IN2FISH TUIG KIT COMPLEET NO.2

Art.no.    omschrijving
98580 N2FISH PENNENSET NO.1
98581 IN2FISH PENNENSET NO.2

Art.no.    omschrijving
98570 IN2FISH TUIGENSET NO.1

Art.no.    omschrijving
98571 IN2FISH TUIGENSET NO.2

Art.no.    omschrijving
98572 IN2FISH TUIGENSET NO.3

Art.no.    omschrijving
98573 IN2FISH TUIGENSET NO.4

NO.1

NO.1

NO.2

NO.2



tuIgen en tuIgensets 41

Art.no.    omschrijving gewicht  lengte haak  lijn
98800 SS Advanced Tuig Telesto  0,30 gram  15 cm  14  0,14 mm
98801  SS Advanced Tuig Telesto  0,50 gram  15 cm  14  0,14 mm
98804  SS Advanced Tuig Venus   0,75 gram  15 cm  14  0,14 mm
98805  SS Advanced Tuig Venus   1,00 gram  15 cm  14  0,14 mm
98808  SS Advanced Tuig Mars   0,50 gram  17 cm  14  0,14 mm
98809  SS Advanced Tuig Mars   0,75 gram  17 cm  14  0,14 mm
98812  SS Advanced Tuig Zenith  0,50 gram  16 cm  14  0,14 mm
98813  SS Advanced Tuig Zenith  0,75 gram  16 cm  14  0,14 mm
98816  SS Advanced Tuig Eros   1,50 gram  17 cm  14  0,14 mm
98817 SS Advanced Tuig Eros   2,00 gram  17 cm  14  0,14 mm
98820  SS Advanced Tuig Uranus  0,30 gram  11 cm  14  0,14 mm
98821 SS Advanced Tuig Uranus  0,50 gram  12 cm  14  0,14 mm
98824  SS Advanced Tuig Neptunes  0,20 gram  14 cm  14  0,14 mm
98825  SS Advanced Tuig Neptunes  0,50 gram  15 cm  14  0,14 mm
98828  SS Advanced Tuig Gemini 0,30 gram  15 cm  14  0,14 mm
98829  SS Advanced Tuig Gemini  0,50 gram  16 cm  14  0,14 mm
98832  SS Advanced Tuig Phobos  0,50 gram  15 cm  14  0,14 mm
98833 SS Advanced Tuig Phobos  0,75 gram  17 cm  14  0,14 mm
98836  SS Advanced Tuig Deimos  0,50 gram  14 cm  14  0,14 mm

Art.no.    omschrijving gewicht  lengte haak  lijn
98837 SS Advanced Tuig Deimos  0,75 gram  15 cm  14  0,14 mm
98840 SS Advanced Tuig Spica   0,10 gram  13 cm  14  0,14 mm
98841 SS Advanced Tuig Spica   0,30 gram  13 cm  14  0,14 mm
98844 SS Advanced Tuig Pluto   1,00 gram  13 cm  14  0,14 mm
98845 SS Advanced Tuig Pluto   1,50 gram  13 cm  14  0,14 mm
98848 SS Advanced Tuig Venus   0,50 gram  13 cm  14  0,14 mm
98849 SS Advanced Tuig Venus   0,75 gram  14 cm  14  0,14 mm
98852 SS Advanced Tuig Jupiter  0,75 gram  15 cm  14  0,14 mm
98853 SS Advanced Tuig Jupiter  1,00 gram  16 cm  14  0,14 mm
98856 SS Advanced Tuig Mercurius  1,00 gram  20 cm  14  0,14 mm
98857 SS Advanced Tuig Mercurius  1,50 gram  20 cm  14  0,14 mm

Art.no.  omschrijving haak lijn
98895  SS Advanced 3 Tuigenset Light 14  0,14 mm
98896  SS Advanced 3 Tuigenset Medium 14  0,14 mm
98897  SS Advanced 3 Tuigenset Heavy 14  0,14 mm

De Advanced tuigen serie is gemaakt van de beste kwaliteit balsa die te koop is. De drijflichamen onder gaan een 
micro polijst proces waardoor deze super glad en zonder oneffenheden afgewerkt kunnen worden. De meeste dob-
bers zijn voorzien van grafiet onderantennes  welke voorkomen dat ze kunnen verbuigen. Ze worden geleverd in een 
variatie van vaste en verwisselbare antennes. Kortom een tuig die vele jaren mee zal gaan en waar u veel visplezier 
van zal hebben.
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trophy kwAlIteIt voer4242
Trophy Baits is een assortiment van producten voor elke discipline, zoals wed-
strijd, feeder, method, forel en karper vissen. Alle producten worden geprodu-
ceerd op volledig geautomatiseerde productielijnen uit kwalitatief hoogwaardige 
ingrediënten die door heel Europa worden verkregen. Het vermogen om op 
deze manier te produceren, biedt ons de mogelijkheid om voortdurend kwali-
teitsproducten te versterken met extra attractors, in de vorm van flavours, krui-
den, kleuren,zaden en essentiële oliën. Trophy Baits is daarom een uniek as-
sortiment producten tegen concurrerende prijzen.

51135

51100 51101 51102

51136 51137 51138 51140

51139

Art.no.  omschrijving  flavour inhoud adviesprijs
51135  Trophy Bait Groundbait Roach  1000 gram € 3.95
51136  Trophy Bait Groundbait Bream  1000 gram € 3.95
51137  Trophy Bait Groundbait Allround  1000 gram € 3.95
51138  Trophy Bait Groundbait Feeder Dark 1000 gram € 3.95
51139  Trophy Bait Groundbait Feeder Light  1000 gram € 3.95
51140  Trophy Bait Groundbait Method  1000 gram € 3.95

Art.no.  omschrijving  mix kleur inhoud adviesprijs
51100  Trophy Bait Method Mix Fish Meal Green 1000 gram € 5.95
51101  Trophy Bait Method Mix Fish Meal Brown/Black 1000 gram € 5.95
51102  Trophy Bait Method Mix Fish Meal Dark Red  1000 gram € 5.95

De Trophy Bait grondvoer range is door en door getest en in dit test-
proces zijn er een hoop opzienbarende vangsten mee gedaan! Alle 
ingrediënten in dit grondvoer zijn op een goede binding en snelle af-
braak afgestemd! Hierdoor is dit voer ideaal te gebruiken in combi-
natie met veel aas zoals: maden, casters, wormen, hennep, mais en 
pellets. Door het brengen van aas zorg je ervoor dat de vis actief blijft 
azen op jouw stek, net zo lang tot ze je haakaas gevonden hebben.

Trophy Bait Method Mix is gemaakt met hoogwaardige ingrediënten, waarvan bewezen is dat ze een enorme aantrekkingskracht hebben 
op karper, brasem, voorn en andere vissoorten. Het lokvoer zit vol met attractoren (vismeel & krill) die door het gehele jaar uitermate ge-
schikt zijn voor het gebruik van de method feeder. Door 
zijn goede kleef kracht blijft het perfect om de Method 
feeder zitten tijdens het werpen.

trophy bAIt groundbAIt

trophy bAIt method mIx



Boilies verkrijgbaar in 15 en 20 mm

trophy kwAlIteIt voer 4343

51010/51020

51011/51021 51012/51022 51013/51023 51014/51024

Art.no.  omschrijving  flavour kleur maat  inhoud adviesprijs
51010  Trophy Bait Boilies Strawberry  Natural Red 15 mm  1000 gram € 8.95
51011  Trophy Bait Boilies Scopex  Natural Yellow 15 mm  1000 gram € 8.95
51012  Trophy Bait Boilies Banana  Nat. Dark Yellow 15 mm  1000 gram € 8.95
51013  Trophy Bait Boilies Krill  Dark Red 15 mm  1000 gram € 8.95
51014  Trophy Bait Boilies Chili Fish  Nat. Dark Orange 15 mm  1000 gram € 8.95

Art.no.  omschrijving  flavour kleur maat  inhoud adviesprijs
51020  Trophy Bait Boilies Strawberry  Natural Red 20 mm  1000 gram € 8.95
51021  Trophy Bait Boilies Scopex  Natural Yellow 20 mm  1000 gram € 8.95
51022  Trophy Bait Boilies Banana  Nat. Dark Yellow 20 mm  1000 gram € 8.95
51023  Trophy Bait Boilies Krill  Dark Red 20 mm  1000 gram € 8.95
51024  Trophy Bait Boilies Chili Fish  Nat. Dark Orange 20 mm  1000 gram € 8.95

Natuurlijke smaken en een uitgebalan-
ceerde samenstelling zorgen ervoor dat 
karpers de Trophy Bait boilies jaarrond als 
voedselbron herkennen en accepteren! 
De gebruikte smaakstoffen komen over 
een lange tijd vrij, waardoor je boilie in het 
water langer dan enkele uren aantrekkelijk 
blijft. Het uitgekiende palet aan stimulanten 
en triggers heeft al voor een aantal opmer-
kelijke vangsten gezorgd! 

trophy bAIt boIlIes



trophy kwAlIteIt voer4444

51060

51080

51105

51061

51081

51106

51062

51082

Art.no.  omschrijving  flavour maat  inhoud adviesprijs
51060  Trophy Bait Halibut Pellets Halibut  2 mm  800 gram € 5.40
51061  Trophy Bait Halibut Pellets Halibut  4.5 mm 800 gram € 5.40
51062  Trophy Bait Halibut Pellets Halibut  6 mm  800 gram € 5.40

Art.no.  omschrijving  flavour maat  inhoud adviesprijs
51080  Trophy Bait Krill Pellets Krill  2 mm  800 gram € 6.30
51081  Trophy Bait Krill Pellets Krill  4.5 mm  800 gram € 6.30
51082  Trophy Bait Krill Pellets Krill 6 mm  800 gram € 6.30

Art.no.  omschrijving  flavour maat  inhoud adviesprijs
51105  Trophy Bait Amino Pellets Amino  2 mm  800 gram € 6.30
51106  Trophy Bait Amino Pellets Amino  4 mm  800 gram € 6.30
51107  Trophy Bait Amino Pellets Amino  6 mm  800 gram € 6.30

Onze Trophy Bait pellets zijn unieke voer- en haakpellets De 
attractieve krachten van deze pellets rijken verder dan karpers 
en meervallen en zijn om die reden verkrijgbaar in veel ver-
schillende afmetingen. Voor elk type visserij is er wel een ge-
schikte pellet te vinden. De geur en smaak blijven onder water 
lang behouden waardoor het mogelijk is om gedurende lange 
tijd effectief met dezelfde haakaaspellet te vissen! Je kunt 
deze pellets los voeren, maar ze zijn ook meer dan prima te 
combineren met grondvoer, of te gebruiken als haakaas. Een 
bewezen visvanger voor de specimen hunters! Maar ook voor 
de match, method en andere visserijen een uitstekende pellet!

trophy bAIt pellets



trophy kwAlIteIt voer 4545

51050

51030

51031

51033

51032

51034

51051 51052

51053

Art.no.  omschrijving  flavour kleur maat  inhoud adviesprijs
51030  Trophy Bait Pop-Ups Strawbery  Mix fluo 10 & 15 mm  70 gram € 7.50
51031  Trophy Bait Pop-Ups Scopex  Mix fluo 10 & 15 mm  70 gram € 7.50
51032  Trophy Bait Pop-Ups Banana  Mix fluo 10 & 15 mm  70 gram € 7.50
51033  Trophy Bait Pop-Ups Krill  Mix fluo 10 & 15 mm  70 gram € 7.50
51034  Trophy Bait Pop-Ups Chili fish  Mix fluo 10 & 15 mm  70 gram € 7.50

Art.no.  omschrijving  flavour inhoud adviesprijs
51050  Trophy Bait Particles Mixed  1500ml € 9.95
51051  Trophy Bait Particles Tiger Nut  1500ml € 9.95
51052  Trophy Bait Particles Hempseed  1500ml € 9.95
51053  Trophy Bait Particles Maize  1500ml € 9.95

De Trophy Bait Fluo Pop-ups worden geleverd in een 
mix van felle kleuren. De hoge visuele aantrekkings-
kracht, in combinatie dat ze gemixt zijn in 10 & 15mm, 
geeft de visser de keuze zijn rig optimaal te beazen. 
Verder hebben de pop-ups een hoog drijfvermogen 
zodat ze ook met zwaardere haken gebruikt kunnen 
worden. Leverbaar in vijf voor geflavourde smaken. 

De kant en klare partikels van Thropy Baits zijn al voor geweekt en gekookt 
en zijn daarom direct bruikbaar. Onder de karpervissers een wel bekende 
aassoort maar ook voor de specimen hunter die op grote brasem, voorn of 
zeelt vist een perfecte aanvulling.  Al deze producten zijn PVA vriendelijk!

trophy bAIt Fluo pop-ups

trophy bAIt pArtIcles
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51125 51126 51127

51110 51111

51129 51130

51128

Art.no.  omschrijving  flavour maat  inhoud adviesprijs
51110  Trophy Bait Soft Hook Pellets Krill  6 mm  100 gram € 5.95
51111  Trophy Bait Soft Hook Pellets Bloodworm 6 mm  100 gram € 5.95

Art.no.  omschrijving  flavour kleur inhoud adviesprijs
51125  Trophy Bait Trout Paste  Honey  White glitter 60 gram € 4.50
51126  Trophy Bait Trout Paste  Garlic  Yellow glitter 60 gram € 4.50
51127  Trophy Bait Trout Paste  Mussel Chartreuse glitter  60 gram € 4.50
51128  Trophy Bait Trout Paste  Salmon Orange glitter  60 gram € 4.50
51129  Trophy Bait Trout Paste  Bloodworm Black glitter  60 gram € 4.50
51130  Trophy Bait Trout Paste  Prawn  Pink glitter 60 gram € 4.50

Foreldeeg is bijna niet meer weg te denken uit het forel-
vissen. Of je nou in Nederland op een forelvijver vist of in 
het buitenland overal word met dit deeg toegepast! Je kan 
het Trophy Bait foreldeeg aanbieden door middel van een 
bombetta of sbirulino of met behulp van een foreldobber. 
Het foreldeeg kan met behulp van een deegvormer  op de 
haak gezet als zowel met de hand. Leverbaar in diverse 
kleuren en flavours voorzien van glitters voor extra aan-
trekkingskracht.

De Trophy Bait Soft Hook Pellets zijn perfect te gebruiken 
als haakaas. De pellets hebben een stevige structuur maar 
voelen toch zacht aan. Hierdoor kan je ze direct op de haak 
gebruiken of in combinatie met een elastiekje of direct op de 
hair. De pellets zijn ontwikkeld uit hoogwaardige bestandde-
len. De pellets zijn verkrijgbaar in een 6mm uitvoering in de 
smaken krill en bloodworm. Om de houdbaarheid te optima-
liseren worden ze geleverd in een handig hersluitbaar potje.

trophy bAIt Forellendeeg

trophy bAIt soFt hook pellets
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51115

51117

51040 51041 51042

51118 51119

51116

Art.no.  omschrijving  flavour inhoud  adviesprijs
51040  Trophy Bait Soak Krill  250ml  € 5.95
51041  Trophy Bait Soak Squid Octopus  250ml  € 5.95
51042  Trophy Bait Soak Scopex Maple  250ml  € 5.95

Art.no.  omschrijving  flavour kleur maat  inhoud adviesprijs
51115  Trophy Bait Mini Boilies (pre drilled) Choclate  White 10 mm  100 gram € 5.30
51116  Trophy Bait Mini Boilies (pre drilled) Fish  Red fluo 10 mm  100 gram € 5.30
51117  Trophy Bait Mini Boilies (pre drilled) Pineapple Yellow fluo 10 mm  100 gram € 5.30
51118  Trophy Bait Mini Boilies (pre drilled) Tutti frutti  Orange fluo 10 mm  100 gram € 5.30
51119  Trophy Bait Mini Boilies (pre drilled) Natural  Mixed 10 mm  100 gram € 5.30

De Trophy Bait Soak is een perfecte liquid om veel verschillende aassoorten in 
te soaken of om het er gewoon door heen te mengen. Zoals door de stickmix, 
boilies of grondvoer. De soak zorgt voor een extra sterke geur aan je voer, 
waardoor de vis het aas sneller opmerkt. Leverbaar in drie flavour in handige 
afsluitbare spuitfles.

De 10mm Trophy Bait Pre-drilled Mini Boi-
lies zijn voorgeboord en ideaal voor de me-
thod feeder visserij. Een stevige maar niet te 
harde structuur zorgt ervoor dat ze eenvou-
dig met een baiting needle bevestigd kunnen 
worden zonder uit te scheuren. Leverbaar in 
vijf kleuren, waarvan vier voor geflavourde en 
een naturel uitvoering. Deze laatste kan naar 
elke gewenste smaak gesoakt worden. Om de 
houdbaarheid te optimaliseren worden ze ge-
leverd in een handig hersluitbaar potje.

trophy bAIt soAk

trophy bAIt pre-drIlled 
mInI boIlIes



spInners48
Art.no. omschrijving maat gewicht
51690 Ondex Buck Gold 5 2,5 gram
51700  Ondex Buck Gold 6 3,5 gram
51710  Ondex Buck Gold Tandem 4/6 5,0 gram

ondex buck gold

ondex buck sIlver
Art.no. omschrijving maat gewicht
51691  Ondex Buck Silver 5 2,5 gram 
51701  Ondex Buck Silver 6 3,5 gram 
51711  Ondex Buck Silver Tandem 4/6 5,0 gram 

ondex buck gold/decore
Art.no. omschrijving maat gewicht
51692 Ondex Buck Gold/Decore  2  2,5 gram 
51702 Ondex Buck Gold/Decore   3 3,5 gram 
51712  Ondex Buck Gold/Decore Tandem    4 5,0 gram

ondex buck sIlver/decore
Art.no. omschrijving maat gewicht
51693 Ondex Buck Silver/Decore     5  2,5 gram 
51703 Ondex Buck Silver/Decore     6 3,5 gram 
51713  Ondex Buck Silver/Decore Tandem   4/6 5,0 gram  

ondex buck neon blAck
Art.no. omschrijving maat gewicht
51694 Ondex Buck Neon Black 5 2,5 gram 
51704 Ondex Buck Neon Black 6 3,5 gram 
51714 Ondex Buck Neon Black Tandem 4/6 5,0 gram

ondex buck FIre tIger
Art.no. omschrijving maat gewicht
51695 Ondex Buck Fire Tiger  5 2,5 gram 
51705 Ondex Buck Fire Tiger  6 3,5 gram 
51715 Ondex Buck Fire Tiger Tandem 4/6 5,0 gram   



All weAther jAcket & spomb

Art.nr  omschrijving  kleur  prijs
08070  SPOMB Mini Black € 14,50
08071  SPOMB Midi Black € 16,00
08072  SPOMB Large Black € 17,50

Art.nr  omschrijving  kleur  prijs
08075  SPOMB Mini White € 14,50
08076  SPOMB Midi White € 16,00
08077  SPOMB Large White € 17,50

Art.no.  omschrijving maat
01105  All Weather Jacket  M
01106  All Weather Jacket  L
01107  All Weather Jacket  XL
01108  All Weather Jacket  XXL

Art.nr  omschrijving  kleur  aantal prijs
08080  SPOMB Floats White 2 € 2,50

De SPOMB is de verbeterde versie van de spod. Hij verliest onder-
weg geen voer doordat hij volledig afgesloten is. Dit in combinatie 
met zijn aerodynamische vorm is het makkelijk om op grote afstand 
te voeren. De SPOMB is leverbaar in drie maten, mini, midi en large. 
Ze zijn verkrijgbaar in een witte of zwarte uitvoering. Ook leverbaar 
zijn de SPOMB floats. Deze zijn bedoeld om het drijfvermogen van 
de SPOMB eventueel te verhogen. De floats zijn voorzien van een 
gat met de juiste diameter en passen op alle maten van de SPOMB. 
Verpakt per 2 stuks in een zwart/wit en rood uitvoering.

Het Commander thermo jack bestaat uit een zwaar gevoerd polyester binnendeel welke ver-
werkt is in een glad maar comfortabel dragend soft nylon binnenvoering. De kraag heeft aan 
de binnenzijde een fleece afwerking welke tijdens het dragen warm en comfortabel aanvoelt. 
De jas is verder voorzien van manchetten in de mouwen om kou of wind tegen te houden. 
De zakken aan de buitenzijde van de jas zijn voorzien van een rits met extra overslag flap 
om inregenen te voorkomen. Aan de binnenzijde heeft de jas een binnenzak welke tevens 
voorzien van een rits. De gevoerde capuchon kan doormiddel van een ritssysteem eenvoudig 
aan of van het pak geritst worden. Een super jas welke de visser warm en comfortabel houdt 
in weer in wind. 

spomb mInI / lArge clIck-In leAdclIp

All weAther jAcket

clIck-In leAdclIp

• Europees fabrikaat
• Verkrijgbaar in 3 maten
• Zwarte uitvoering

49

R



titel

deAler MAnUAl
2017 / 2018

AlbAtros HengelsPort int.b.v. - Jolweg 11 - 1435 Kr riJsenHoUt (nl)
telefoon: 0297 327777 (+31297 327777) - telefAx 0297 342207 (+31297 342207)

eMAil: sAles@AlbAtrosHengelsPort.CoM - website: www.AlbAtrosHengelsPort.CoM
website: www.Predox.eU - website: www.soUlCArP.CoM

SECURA

PESCAVIVAPESCAVIVA

R


