Jan Bassez · Fair Play Hengels
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Ter verantwoording
De nieuwe prijscourant heeft een tijd op zich laten wachten. Dat kon ook niet anders.
Het landschap aan leveranciers en bruikbare materialen evolueert constant, traag maar
zeker. Jan Schreiner stond sinds de laatste wereldoorlog mee aan de bakermat van de
moderne visserij. Een visserij gebaseerd op inzicht in de wetten van de fysica. De oude
visserij, waar vis vooral door de gratie van een nagenoeg onbreekbaar snoer geland
wordt, werd vervangen door een visserij van elegantie. Het continu opvolgen en kritisch
beoordelen van de laatste ontwikkelingen in materialen en technieken is altijd essentieel
geweest om de best mogelijke hengels te bouwen voor deze sport. Dat was toen zo, en
dat is nog zo.
De voorbije tijd, sinds ik Fair Play overnam van John Schreiner, hebben tal van hengels
in het assortiment een update gehad. Geen loze aanpassingen die in feite een manier
zijn om de kosten te drukken en die als “modernisering” verkocht worden. Vele hengels
in het assortiment worden nu gemaakt uit de best beschikbare harsen en vezels van
vandaag. Niet om minder materiaal te gebruiken, zoals elders vaak gebeurt, maar om de
hengels nog uitgekiender te maken dan ze al waren. Waar het bij anderen in het beste
geval vaak stopt bij het technische aspect, begint het bij ons pas: naast technisch perfect,
zijn Fair Play-hengels zonder uitzondering hengels met een ziel. Hengels gebouwd om
van te snoepen.

Cobold of grafiet?
De mens is een vreemd wezen. Ondanks zijn uitzonderlijke capaciteit tot rationeel
en logisch denken, is het diezelfde logica die ons zo vaak misleidt. Telkens er een
nieuwe ontwikkeling opduikt, gaat men bijna automatisch het oude afschrijven. Vaak
duurt het decennia, meestal nadat het oude bijna verdwenen is, voor men beseft dat
het nieuwe niet enkel nieuwe mogelijkheden schiep, maar ook nieuwe beperkingen. Zo
gaat het ook met het verhaal van glasvezel en grafietvezel. Pas recent is men wereldwijd
hengels uit glasvezel terug gaan appreciëren. Fair Play is er trots op om zich in al die tijd
nooit te hebben laten misleiden en als één van de weinigen een compleet assortiment
glasvezelhengels van topkwaliteit is blijven aanbieden. Wij stellen onze uitzonderlijke
expertise op dit vlak dan ook met plezier ter beschikking bij het maken van de juiste
keuze voor uw visserij.
Wat U zal opvallen in deze prijscourant, is dat de nieuwe generatie coboldglas een
flink stuk kostelijker werd. Waar vroeger glas door fabrikanten als goedkoop alternatief
werd beschouwd, is het glas sterk doorontwikkeld sinds de vernieuwde interesse in
dit materiaal. De prijzen van grafiet- en coboldblanks zijn bijna identiek geworden. Het
goede nieuws: je merkt het ook aan de kwaliteit van het materiaal.
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De bussluiting
Een bussluiting is een kostbaar goed. Het juist plaatsen van een bus vereist de nodige
expertise, geduld en toewijding. In ruil daarvoor krijgt men niet enkel een onslijtbare
sluiting, een juist geplaatse bus verbetert ook de gehele hengel om verschillende
redenen.
Een hengel kan beschouwd worden als een soort tapse veer. Om een veer te doen
functioneren, moet deze opgespannen worden. De grootste krachten zitten verscholen
in het dikste uiteinde van de tapse veer, bij het handvat. Om alle krachten in een hengel
vrij te maken bij het werpen, is het belangrijk dat de hengel mooi tot het handvat geladen
wordt. De massa van een juist geplaatste bus helpt de hengel om zich te laden in het
meest krachtige deel en draagt zo bij tot het moeiteloos en precies werpen van het aas.
Een tweede voordeel is dat een bus naar wens gepositioneerd kan worden. Er is
geen andere reden om een tweedelige hengel mooi in de helft te delen, dan om de
transportlengte minimaal te houden. Bij andere sluitingen is men afhankelijk van de door
de fabrikant reeds geïnstalleerde positie. De bus kan geplaatst worden op de meest
gunstige positie voor een bepaald type hengel.
Een derde eigenschap, die een bus met de pensluiting deelt, is dat de blank met
een continu taps verloop gebouwd kan worden, zonder verspringing in binnen- en/of
buitendiameter. Hierdoor is men niet gebonden aan het gebruik van een dunwandig
topdeel dat weliswaar een bepaalde snelheid suggereert als niet opgetuigde hengel,
maar dat sterk onderdoet eens er geworpen moet worden. Een continu taps verloop is
nodig om een tweedelige hengel te laten reageren alsof hij uit één stuk bestaat en om
een optimale verdeling van de massa over de hengel te krijgen. Op die manier is het niet
enkel de bussluiting die de hengel bij het werpen optimaal oplaadt, maar helpt de gehele
constructie van de blank om moeiteloos en precies het aas te plaatsen. Een hengel die
je moet forceren om het aas te lanceren, is ons inziens ongeschikt om met precisie over
enige afstand te vissen.
Dat de bussluiting nog zo zelden voorkomt is een gevolg van de nodige expertise en
arbeidstijd die aan een bus verbonden is. Om deze besparing te verkopen, werden
destijds een heel aantal mythes verspreid over de bussluiting door een aantal grote
spelers in hengelland.
Onze eigen bussluiting is ondertussen zo beproefd dat we er met plezier 30 jaar garantie
op geven.
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Ultralichte Spinhengels
Wie „Fair Play” zegt, spreekt over het ultralichte spinnen. Doordat al onze hengels een
perfecte krachtdistributie bezitten en perfect in evenwicht zijn qua snelheid en massa, is
onze naam onlosmakend verbonden met het vissen met ultradunne lijnen en ultralichte
werpgewichten. Een heerlijke visserij die hoge eisen stelt aan de gebruikte materialen
en de onderlinge verhoudingen.
Hoewel de ultralichte hengels ooit in de eerste plaats met baars op het oog ontworpen
werden, is als snel gebleken dat de mogelijkheden veel verder gaan. Serieuze snoeken
worden regelmatig geland met flinterdunne lijnen, waarbij lijnbreuk een uitzondering
blijft. Daarnaast is gebleken dat vissoorten zoals ruisvoorn, winde en kopvoorn zeer
goed te vangen zijn op kleine spinnertjes, lepeltjes en plugjes. Ook de visserij op forel
verheft zich tot een topsport op dit materiaal.
Wie eens met het ultralicht spinnen is vertrokken, blijft er levenslang naar hunkeren.
Het laat je nooit meer los. We raden je dan ook absoluut af met deze visserij te beginnen,
U bent gewaarschuwd!
Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht

Prijs

Rapier Grafiet Special 2g
10-12
1m99
108g
€ 444,De lichtste spinhengel ter wereld. Een hengel voor ervaren sportvisser die zich kunnen voorstellen hoe snoek en baars zich gedragen op ultralicht materiaal. Een hengel
die het vissen met minuscule lepels en -spinners tot een hoger niveau tilt.
Floret Cobold Special 21/2g

12

1m50

111g

€ 397,-

Floret Cobold Special 3g
12-14
1m60
113g
€ 399,De Floret is altijd al een droomhengel geweest voor de ultralichte kunstaasvisser. Er is
niets spannender dan een mooie vis te drillen met dergelijk hengeltje. Net als de rapier
is de floret een prachthengel voor het kleinste kunstaas om bijvoorbeeld ruisvoorn,
forel of baars te verleiden.

Floret Cobold Special 21/2g 1m50 & Floret Cobold Special 3g
Spin Grafiet Special 4g
14
1m88
105g
€ 414,Een razend snel, enorm gevoelig hengeltje voor het ultralichte spinnen op bijvoorbeeld baars of forel. Een hengel met de nodige massa om het kleine kunstaas netjes
en moeiteloos te plaatsen.
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Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht Prijs

Spinmatic Cobold Special 5g
14-16
1m68
118g € 404,Een uiterst nerveus en vinnig werptuig, dat zich vanwege zijn kortere lengte tot een
ultiem precisie-instrument verheft. Een hengel die van het ultralichte kunstaasvissen
een vanzelfsprekendheid maakt.

Lichte Spinhengels
We noemen het „licht” spinnen, maar de 10-grams-hengel is eigenlijk de meest
courante uitrusting om met kunstaas op pad te gaan. Het vermogen van spinhengels in
deze categorie is ideaal om op een sportieve manier de snoek te bevissen. De uitdrukking
„licht” duidt dan ook vooral op het gebruik van de lichte werpgewichten.
We hebben de voorbije decennia een uitstekende reputatie uitgebouwd op het gebied
van spinhengels. Onze hengels zijn niet enkel gevoelig en snel, ze zijn ook levendig
en hebben karakter. Het lanceren van het aas is iets dat met een moeiteloze beweging
als vanzelf geschiedt. Daarnaast hebben onze hengels een juiste massa om bij een
aanbeet netjes de haak vast te zetten en bij winderig weer niet direct voor aap te staan:
massa overwint weerstand.
Wie het kunstaasvissen serieus neemt, raden we dan ook absoluut aan één van
onderstaande hengels ter hand te nemen.
Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht

Prijs

Spin Grafiet Special 7g
16-18
2m17
121g
€ 439,Een zeer gebalanceerde hengel met een prachtige buiging. Iedere kunstaasvisser zou
deze hengel even ter hand moeten nemen. Een hengel die qua vermogen niet mis is
voor grote baars, maar vooral uitermate geschikt is om onze vriend Esox lekker licht
te bevissen.
Spinmatic Cobold 8g
18
1m74
127g
€ 364,Een lichte spinhengel die voelt als een verlengstuk van je arm. Zoals alle Spinmatics
ontworpen om moeiteloos en zeer precies te werpen.

Spinmatic Cobold Special 5g, Spinmatic Cobold 8g & Spinmatic Cobold Special 10g
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Type
Spinmatic Cobold Special 10g

Lijndikte

Lengte

Gewicht

Prijs

18-22

1m85

138g

€ 379,-

Spinmatic Cobold Special 10g
18-22
1m96
143g
€ 385,Een zeer universele hengel voor het lichte kunstaasvissen, beschikbaar in 2 lengtes.
Een tijdloze klassieker in het assortiment. Voor wie zijn eerste stappen in het lichte
kunstaasvissen waagt, raden we zonder twijfel deze hengel aan. Een hengel die
niet enkel geschikt is voor de waters van de lage landen, maar waar je eveneens de
wereld mee rond kan.
Spingrafic 10g
18-22
2m20
€ 459,Een voorbeeldig, progressief buigende spinhengel, met de nodige snelheid en massa.
Net als bovenstaande hengel te beschouwen als het standaardmodel voor het lichte
spinnen, maar uitgevoerd in dikwandig grafiet en een langere lengte dan voorgaande
Cobold-modellen.
Spingrafic 10g „250”

18-22

2m50

€ 489,-

Een extra lange uitvoering van de Spingrafic 10. Een hengel die zijn nut bewijst als
langs waterplanten tegen de kant gevist wordt of wanneer het kunstaas op grotere
afstand onder controle gehouden moet worden. Een hengel waar snoek, dankzij zijn
lengte, prachtig op overkomt.
Spinmatic Cobold Special 13g

22-24

1m96

155g

€ 395,-

Spinmatic Cobold Special 13g
22-24
2m17
180g
€ 399,Een iets zwaardere spinhengel die toch nog als licht beschouwd kan worden. Wie
graag met een iets ruimer assortiment lepels of pluggen aan de slag gaat, maar
toch nog licht wil vissen, kan deze hengel ten zeerste appreciëren. Beschikbaar in 2
lengtes.
Spingrafic 12g
22
2m30
€ 475,Een razendsnelle, progressief buigende hengel in dikwandig grafiet. Een hengel voor
de snoek die lengte en precisie combineert. Net zoals de andere Spingrafic modellen,
een hengel voor wie graag met de modernste materialen aan de waterkant staat, maar
zonder de aloude vereisten waar een spinhengel aan moet voldoen, te verwaarlozen.
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Universele spinhengels
Spinhengels in deze categorie lenen zich tot het gebruik van een breder arsenaal
aan kunstaas dan met de lichte spinhengels mogelijk is, zonder de finesse die bij een
spinhengel hoort te verliezen. Hun hogere vermogen kan eveneens van pas komen
als het gaat om uitzonderlijke formaten snoek of andere vissoorten die een behoorlijke
kracht bezitten.
Spin Grafiet 16g

24

2m20

150g

€ 480,-

Spin Grafiet 16g „250”
24
2m50
170g
€ 510,Een hengel voor kunstaasvissers die graag een vistuig voorhanden hebben waarmee
ze zowel een plug, lepel als flinke spinner kunnen vissen. In combinatie met een lijn
van ± 24/00 kunnen lepels van ca. 10 tot 20 gram gebruikt worden.
Spingrafic 16g
24
2m50
€ 530,Een spinhengel zoals bovenstaande, uitgevoerd in de laatste generatie grafiet. Wie
een hengel zoekt waar snelheid, lengte en een perfecte buiging samenkomen, hoeft
niet verder te zoeken. Eveneens geschikt voor lepels en pluggen tot ca. 20 gram en
de grotere spinnerbladen.

Spin Grafiet 16g, 2m20

Reishengels
Om tegemoet te komen aan situaties waar een hengel beperkt moet zijn qua
transportlengte, bieden we enkele 3- & 4-delige spin & plughengels aan:
Spin Grafiet 10g 3-delig

80cm / deel

2m15

130g

€ 495,-

Spin Grafiet 15g 3-delig

80cm / deel

2m15

150g

€ 547,-

Plug Grafiet 24g 4-delig

75cm / deel

2m70

180g

€ 599,-

73cm / deel

2m60

Voorzien van oversteeksluiting
Plug Grafiet 30g 4-delig

€ 680,-

Voorzien van versterkte oversteeksluiting
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Plug- en lepelhengels
Vooral op wijd water, maar ook in de polders, levert het vissen met grotere formaten
kunstaas en een langere, tweehandige werphengel, een aparte bekoring. Het haken van
een snoek over grote afstand en/of op grotere diepte is een ervaring apart die de meeste
sportvissers wel weten appreciëren. De langere lengte van deze hengels gunnen de
hengel toch nog de nodige souplesse om van de vangst te genieten, ondanks het grotere
vermogen die deze hengels bezitten.
Op groter en dieper water is een stevig stuk kunstaas, met de nodige zinksnelheid,
soms de sleutel om bij de snoek te komen, voornamelijk als er vanaf de kant gevist
wordt. We beschouwen een plug- en lepelhengel dan ook als een onmisbaar attribuut in
de hengelcollectie van de doorwinterde kunstaasvisser.
Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht

Prijs

Grafiet Extra Light 18g
24-26
2m80
222g
€ 599,Een tweehandige hengel om zo licht mogelijk te vissen met pluggen, lepels, wobblers ea., op het wijd. Wie graag met een langere, tweehandige hengel vist, maar een
24-grammer toch nog te zwaar vindt, moet deze hengel zeker eens ter hand nemen.
Spin-, plug- & lepel Cobold 22g
26-28
2m55
235g
€ 430,Een hengel die moeiteloos werpt voor bv. de zeebaars, roofblei en de plug- en lepelvisserij op snoek, met een prachtige krachtdistributie en een schitterende balans.
Cobold Light 24g
26-28
2m80
295g
€ 459,De courantste plug- en lepelhengel die waarschijnlijk ooit werd gemaakt. Zowel geschikt voor de polder als voor groot en diep water. Eveneens zeer bruikbaar voor dood
aas en menigmaal met succes ingezet waar een extra korte en snelle hengel voor de
karper gewenst was.
Grafiet Light 28g
26-28
2m70
227g
€ 599,Een hengel met pit geschikt voor de courantste maten pluggen en lepels. Ook zeer
geschikt voor de visserij op zeebaars
Grafiet Medium 35g
28-30
3m00
250g
€ 640,Een strakke hengel voor grote pluggen en lepels, dood aas en zwaardere soorten
twisters, uigevoerd met vaste reelhouder.
Heavy 50g
30-35
2m70
450g
€ 499,Een hengel in holglas, geschikt voor extreem grote pluggen en lepels, dood aas en
verschillende manieren van zeevissen. Met vaste reelhouder.
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Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht

Prijs

Cobold Special Heavy 55g
30-35
2m83
385g
€ 577,Eenzelfde hengel als hierboven, maar uitgevoerd in de nieuwste generatie Cobold,
waardoor deze hengel op een nagenoeg gelijk vermogen, een pak lichter in de hand
ligt. Een hengel om met plugs en lepels tot ±55g te vissen, maar die voor de zeevisserij
of de visserij met dood aas flink overbelast kan worden. Vaste reelhouder.
Grafiet Heavy 50g
30-35
3m00
290g
€ 670, Een hengel voor zeer groot kunstaas, doodaas en voor bepaalde soorten lichte
zeevisserij. Een hengel die formidabel werpt en drilt, zonder het idee te krijgen met
een harde dode stok te vissen. Met vaste reelhouder.

Zeeforel
Voor de visserij op zeeforel op het ruimere sop, ontwierpen we in samenspraak met
Ron Smits, 2 speciale hengels. Deze hengels liggen licht in de hand, buigen mooi progressief en zijn uiterst gevoelig.
Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht Prijs

Zeeforel RS Grafiet Light 12g
22-24
2m85
210g € 599,Een hengel speciaal ontworpen voor de visserij met kunstaas zoals wobblers en Tobylepels tot ca. 14g.
Zeeforel RS Grafiet Medium 18g
24-26
2m90
215g € 609,Eenzelfde hengel als hierboven, maar ontworpen voor gebruik met wobblers en lepels
tot ca. 20g.
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Baitcasters
Het vissen met een baitcaser, in combinatie met een draaiende reel, heeft ondertussen
aan populariteit gewonnen. Het is dan ook een boeiende en plezante manier om met
plugs en lepels te vissen. Goede baitcasthengels zijn echter schaars, hetgeen voor ons
een reden was om enkele perfecte types te ontwerpen.
Omdat een gevlochten type lijn zich beter gedraagt op een draaiende reel, wordt de
lijnklasse in ponden aangegeven.
Type

Lijndikte

Lengte

Gewicht

Prijs

Baitcaster Cobold Special Light
4-6 lb
2m15
€ 453,Een tweedelige baitcaster met revolvergreep, voor het vissen met lepels en pluggen
tot ca. 20 gram. Een bijzonder fijne hengel voor oa. het vissen in de polders
Baitcaster Cobold Special Medium
6-8 lb
2m23
€ 472,Een iets zwaardere baitcasterhengel dan voorgaande model, geschikt voor pluggen
en lepels tot ca. 30 gram.
Baitcaster Grafiet Medium
8-10 lb
2m50
180g
€ 584,Een slanke hengel met revolvergreep en met een lengte van 2m50. Geschikt voor het
werpen van gewichten tot ca. 35g.
Baitcaster Cobold Heavy
10-12 lb
3m00
367g
€ 520,Een tweehandige hengel met revolvergreep voor het vissen met zware lepels, plugs en
spinnerbaits, dood aas en shads. ook een bijzonder fijne hengel voor het trollen. Een
ideale hengel voor de zalm, meerval en bepaalde soorten zeevissen. Werpvermogen
tot ca. 50g.
Baitcaster Grafiet Heavy
10-12lb
2m68
216g
€ 669,Een slanke tweehandige hengel met revolvergreep met dezelfde bestemming als de
Cobold Heavy
Jerkbait Grafiet Light
10-12lb
1m85
140g
€ 594,Een model dat we geschikt vinden voor de poldervisserij en waarmee u op groot water
ook nog goed uit de voeten kan. Maximaal werpvermogen van ca. 30g. Eéndelig
uitgevoerd met revolvergreep
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Snoekbaarshengels
Een snoekbaarshengel vraagt om speciale, enigzins tegengestelde, eigenschappen.
Hij moet geschikt zijn om kwetsbaar dood aas op zijn plaats te krijgen, tevens moet de
hengel de gevoeligheid bieden om met bijvoorbeeld een lepel, jig, twister of shad aan de
slag te gaan. Daarnaast moet de hengel in staat zijn om een stevige dril uit te vechten
recht onder de hengeltop, gebruikmakend van een relatief fijne lijn.
Het spreekt voor zich dat dit bijzondere eisen aan een hengel stelt en dat het gebruikte
materiaal van topkwaliteit moet zijn. Met trots presenteren we U de volgende hengels.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Snoekbaars Cobold Special Ultralight
14-16
2m75
190g
€ 510,Een voortreffelijk progressief buigend hengeltje voor het ultralicht vissen op snoekbaars. Een hengel waarmee verassende prestaties verricht kunnen worden met dunne
lijnen. De hengel die we aanraden als een geraffineerde presentatie voorop staat.
Snoekbaars Cobold Special Light
16-18
2m70
175g
Een prachtig progressief buigende hengel voor het vissen met de pen.

€ 497,-

Snoekbaars Grafiet Light
16-18
2m70
165g
€ 540,Een hengel die sneller is dan de Cobold-versie en daardoor ook geschikt is voor het
vissen op gevoel met bijvoorbeeld dood aas, een twister of een lepeltje.
Snoekbaars Cobold Medium

18-22

2m95

230g

€ 445,-

Snoekbaars Cobold Special Medium
18-22
2m95
240g
€ 564,Een snoekbaarshengel die voor het gebruik vanaf een boot niet te lang is, maar die
voor het vissen vanaf de kant zijn gelijke niet heeft.
Snoekbaars Grafiet Medium
18-22
2m68
216g
€ 669,Een hengel geschikt voor het vissen met dood aas, voor het vissen op gevoel en voor
het gebruik van talrijke soorten kunstaas. Een hengel voor de gespecialiseerde snoekbaarsvisser die meer dan één methode prefereert en voor wie het beste nauwelijks
genoeg is.
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Kunstaas
Wij specialiseren ons vooral in spinners en lepels. Deze types kunstaas zijn beperkt
verkrijgbaar in de reguliere handel. Als ze al verkrijgbaar zijn gaat het vaak om lepels of
spinners die enkel geschikt zijn voor stromend water. Met trots presenteren we U een
assortiment lepels en spinners waarmee je op nagenoeg elk water in de lage landen uit
de voeten kan.

Spinners

Spinners voor stilstaand water
Onverzwaarde spinners voor stilstaand water, geschikt voor enkele decimeters tot ca.
2m diepte en voor begroeid water. Te gebruiken in combinatie met een antikinkhulpmiddel zoals onze inhangloodjes.
Harmit-, Diamond- & stompe Terrible-spinners
Deze spinners werden voorzien van een haak met hacklevlieg om minimaal in waterplanten ed. verstrikt te raken.
Blad

Uitvoering

Hengeladvies

Prijs

Harmit 18mm

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,80

Harmit 22mm

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,80

Harmit 25mm

Messing / Nikkel

4g-5g

€ 3,80

Terrible stomp 25mm

Messing

4g-5g

€ 3,80

Harmit 28mm

Messing / Nikkel

6g-8g

€ 3,80

Harmit 34mm

Messing / Nikkel

8g-10g

€ 3,80

Diamond 35mm

Goud / Nikkel

8g-10g

€ 3,80

Harmit 40mm

Messing / Nikkel

10g-12g

€ 3.80

Tandem 2x 25mm Terrible stomp

Messing

8g-10g

€ 5,30

Bullock-spinners
Spinners met een breed blad en flaptail. De kleinste maat (30mm) is uitgerust met een
enkele haak, de grotere maten met een dreg.
Blad

Uitvoering

Hengeladvies

Prijs

Bullock 30mm

Messing / Nikkel

10g

€ 4,20

Bullock 40mm

Messing / Nikkel

12g

€ 4,20

Bullock 45mm

Messing / Nikkel

16g-18g

€ 4,20

Tandem Turbo
22g, 24g, 28g
€ 6,35
Een tandem spinner, speciaal gemaakt voor de 24-grams plug- en lepelhengel
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Ruvo-spinners
Minuscule spinners voorzien van een nimf, speciaal voor de Floret en de Rapier voor
het vangen van oa. grote ruisvoorn.
Blad

Uitvoering

Hengeladvies

Prijs

Ruvo 12mm

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,80

Ruvo 14mm

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,80

Lepels
Onderstaande lepels zijn allemaal geschikt voor stilstaand water. De lepels geschikt
voor dieper water zijn eveneens geschikt voor water met sterke trek of stroming. De door
ons geadviseerde hengel en opgegeven diepte zijn in dat geval niet representatief en
afhankelijk van de stroomsterkte en -richting.
Herter
De Herter is altijd een meer dan voortreffelijke lepel geweest voor baars, snoekbaars
en snoek, maar daarnaast de ideaalste voor forel, zalm en zeeforel. Gedurende 25
jaar visten we er oa. mee in Ierland en Denemarken. Een ideale lepel voor stilstaand
water met een gemiddelde diepte van ongeveer 1,5m tot 3m.
Modellen aangeduid met (S) komen met enkele haak.
Gewicht / maat

Uitvoering

Hengeladvies

Herter 3g / 30mm (S)

Messing / Nikkel

3g-5g

€ 4,50

Prijs

Herter 4g / 33mm (S)

Mess. / Nikkel / Zwart

4g-5g

€ 4,70

Herter 7g / 49mm

Goud / Nikkel

7g-10g

€ 5,40

Herter 10g / 55mm

Goud / Nikkel

10g-16g

€ 6,20

Herter 15g / 72mm

Goud / Nikkel

15g-24g

€ 7,90

Herter 24g / 90mm

Messing / Nikkel

24g-35g

€ 8,90

Herter 35g / 115mm

Messing / Nikkel

35g-50g

€ 11,90

Herter 55g / 115mm

Goud

50g-75g

€ 15,90

Herter-Lento
De Herter-Lento is een dunbladige versie van bovenstaande Herterlepel. Een heerlijke
lepel om traag in ondiep water te vissen. Er zijn twee modellen voor Rapier en Floret
beschikbaar en een model voor de 10- & 12-grammer.
Herter-Lento 11/2g / 30mm (S)

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,90

Herter-Lento 2g / 33mm (S)

Messing / Nikkel

2g-5g

€ 4,00

Herter-Lento 10g / 88mm

Messing / Nikkel

10g-12g

€ 6,00
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Herter Special 1g / 22mm (S)

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,90

De Herter-Special is een minuscule uitvoering van de bovenstaande Herter,
speciaal voor de kunstaasvisserij op ruisvoorn. Uiteraard zijn oa. baars,
forel en snoek er ook niet vies van. Prima in te zetten van zeer ondiep en/of
begroeid water tot ca. 1,5m diep. Uitgerust met een enkele haak.
Dit mini-lepeltje is zeer gemakkelijk ondiep te houden (enkele decimeters)
en behoudt zijn actie op lage snelheid.
Herter Special 1g / 22mm (S)

Messing / Nikkel

Rapier, Floret

€ 3,90

River2Sea Tungsten Taper-Spoon
Een serie mini-lepeltjes uit wolfraam van River2Sea, geschikt voor oa. ruisvoorn en
baars. Door hun hoge soortelijk gewicht zijn deze lepeltjes over grote afstand precies
weg te zetten. De 3 lichtste lepels zijn op relatief ondiep water te vissen en geschikt
voor de ruisvoorn. De 2 zwaarste modellen zijn prima in te schakelen als jig-lepel in
dieper water om bijvoorbeeld baars te belagen.
TT-Spoon 0,8g / 16mm

Nikkel / Zwart

Rapier, Floret

€ 4,75

TT-Spoon 1,0g / 19mm

Nikkel / Zwart

Rapier, Floret

€ 4,75

TT-Spoon 1,6g / 22mm

Nikkel / Zwart

Rapier, Floret

€ 4,75

TT-Spoon 2,4g / 22mm

Nikkel / Zwart

Rapier, Floret

€ 5,70

TT-Spoon 3,2g / 22mm

Nikkel / Zwart

Floret, 4g-5g

€ 5,70

Herter-Sound
Een zwaardere lepel met ingebouwde rammelaar. Functioneert het beste op stilstaand
water met een diepte van 2m tot ca. 4m, of ondieper waar stromiong staat.
Herter-Sound 22g / 72mm

Koper

20g-28g

€ 8,90

Herter-Sound 30g / 90mm

Koper

30g-45g

€ 9,40
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Herter-Polder
De Herter-polderlepels zijn uitermate langzaam en ondiep te vissen. Een serie lepels
die al menig snoek op de kant hielp. Ze komen in 2 kleurschakeringen: oranje/geel &
groen/geel.
Herter-Polder 40mm / 3g

Oranje/g. / Groen/g. Rapier, Floret, 4g-5g

€ 5,35

Herter-Polder 55mm / 6g

Oranje/g. / Groen/g. 5g-10g

€ 5,95

Herter-Polder 68mm / 11g

Oranje/g. / Groen/g. 10-12g

€ 6,75

De Herter-Polder in 3 maten
Bullock-lepel
Een wonderbaarlijke serie lepels, met een vorm en afmeting die hem tot de lichtste ter
wereld maken. Uitermate geschikt om langzaam en secuur te vissen op ondiep en/of
begroeid water. Alle modellen zijn uitgerust met enkele haak en flaptail.
Bullock 2g / 30mm

Messing / Nikkel

Rapier, Floret, 4g

€ 5,15

Bullock 4g / 40mm

Messing / Nikkel

5g-7g

€ 5,55

Bullock 6g / 45mm

Messing / Nikkel

6g-8g

€ 6,10
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Schoppen Aas
Een polderlepel voor de zwaardere spinhengels en de plug- en lepelhengels. Een
brede lepel die zeer ondiep en traag te vissen valt, met een mooie schommelende
beweging.
Schoppen Aas 12g / 55mm

Messing / Nikkel

12g-18g

€ 7,80

Schoppen Aas 15g / 65mm

Messing / Nikkel

15g-24g

€ 8,60

Schoppen Aas 12g & 15g
Schoppen Aas Heavy
Een zwaardere uitvoering van de Schoppen Aas voor een waterdiepte van 1m tot
2,5m.
Schoppen Aas 26g / 74mm

Messing / Nikkel

24g-35g

€ 11,75

Vita
De Vita is een klassiek gevormde lepel voor water van 1m tot 3m met een uitdagende,
schommelende actie.
Vita 14g / 65mm
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Spinstangen, staaldraad, antikink, ea
Fair Play Spinstang

11 cm

Fair Play Spinstang RVS

16 cm

RVS 302

€ 1,60

Ultralichte spinstang

11 cm

ook voor het vliegvissen

€ 1,75

Antikink inhanglood 1/2g

5 stuks

€ 2,95

Antikink inhanglood 1g

5 stuks

€ 2,95

Antikink inhanglood 2g

5 stuks

€ 2,95

Pro Prop

3 stuks

om voor kunstaas te monteren

€ 5,20

Staaldraad 7x7 UL

30 cm, 2 stuks

27/00 mm

€ 4,20

Staaldraad 7x7 L

30 cm, 2 stuks

36/00 mm

€ 3,50

Staaldraad 7x7 M

30 cm, 2 stuks

45/00 mm

€ 3,80

Staaldraad 7x7 H

30 cm, 2 stuks

54/00 mm

€ 4,00

Titanium L

30 cm, 2 stuks

€ 4,80

Titanium M

30 cm, 2 stuks

€ 5,00

Titanium H

30 cm, 2 stuks

€ 5,20

Speld Stay-Loc 1

5 stuks

RVS 302 - 22 kg

€ 3,65

Speld Stay-Loc 3

5 stuks

RVS 302 - 67 kg

€ 4,45

Speld Duo-lock 1

10 stuks

RVS - 7 kg

€ 1,70

Speld Duo-lock 2

10 stuks

RVS - 9 kg

€ 2,10

Speld Duo-lock 3

10 stuks

RVS - 16 kg

€ 2,30

Speld Duo-lock 4

10 stuks

RVS - 20 kg

€ 2,90
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Vliegenhengels
Een goede vliegenhengel stelt hoge eisen aan het materiaal. We bieden een serie
vliegenhengels aan die niet enkel een genot zijn om mee te werpen, maar waar je ook
qua presentatie alle kanten uit kan. Hengels met de nodige massa, om ook in winderige
omstandigheden de vlieg met de nodige precisie te presenteren, ook als het lichtere
lijnklasses betreft. Een snelle actie en een volledige, progressieve buiging en een ruime
keuze in verschillende lengtes en lijnklassen maken dat je met ons assortiment vliegenhengels in zowat alle omstandigheden uit de voeten kan, ongeacht of het nu groot water,
een poldersloot, een buitenlandse rivier of een obstakelrijk beekje betreft.
Type

Lijnklasse

Lengte

Gewicht

Prijs

Grafiet 2-225
#2
2m25
€ 584,Voor de puristen onder de vliegvissers bouwen wij een aftma 2 hengeltje. Een
hengeltje waarmee elegant geworpen kan worden en met voldoende vermogen voor
die mooie poldervoorns en de gemiddelde forel. Ook voor de visserij op oa. kopvoorn,
winde of sneep geeft dit hengeltje een prachtige sport. Een droomhengel die wacht op
de kundige eigenaar.
Flymatic Cobold Special 3
#3
2m18
97g € 494,Een heerlijk hengeltje voor het ultralichte vissen met de vlieg gemaakt in Cobold. Progressief buigend en met voldoende massa om als nodig, de vlieg precies te plaatsen
en dodelijk te presenteren. Bedoeld voor de droge vlieg, nimf en natte vlieg op ruisvoorn, kopvoorn, sneep, forel en vlagzalm, tevens zeer geschikt voor het wadend vissen. Een waar genot om mee te vissen.
Grafiet 3-235
#3
2m35
96g € 580,Een heerlijk slanke en snelle hengel voor een #3-lijn, met iets meer lengte dan de
cobold-uitvoering. Een schitterende hengel voor vliegvissers die weten hoe goed een
kleine nimf kan vangen. Met deze hengel wordt het vliegvissen een waar feest.
Grafiet 3-255
#3
2m55
105g € 614,Een langere uitvoering van voorgaande hengel waardoor verdere worpen en een betere lijncontrole mogelijk zijn. Een prachthengel voor zowel het vissen met de nimf als
de droge vlieg.
Flymatic Cobold Special 4
#4
2m23
103g € 514,Een sublieme hengel, gebouwd volgens de moderne principes, een tophengel. Een
grandioze hengel voor de polder en de ruisvoorn, brasem en zeelt. Een hengel die net
zoals alle Flymatic hengels staat voor moeiteloos werpen en een feilloze presentatie.
Ook een hengeltje voor de forel in binnen- en buitenland.
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Type
Grafiet 4-240

Lijnklasse

Lengte

Gewicht

Prijs

#4

2m40

108g

€ 640,-

Een schitterende hengel om ook op dagen dat er veel wind staat behoorlijk uit de
voeten te kunnen. Een hengel waarmee je kan lezen en schrijven.
Grafiet 4-285

#4

2m85

100g

€ 699,-

Een ideale hengel wanneer de omstandigheden om verdere worpen vragen.
Flymatic Waad Cobold Special

# 4-5

1m80

100g

€ 499,-

Het vliegvissen op een kleine rivier of een beekje is iets wat iedere vliegvisser zichzelf
zou moeten gunnen. In deze omstandigheden is elke stap die je zet een uitdaging.
De vis moet in regel zeer dicht benaderd worden, waarbij je je hart in je keel voelt
bonken. Omstandigheden waarbij succes samenhangt met de trefzekerheid die je kan
bereiken. De juiste hengel is in deze omstandigheden een absolute must.
Sublieme vliegenhengels om wadend te vissen zijn zeer schaars. De hengel moet
snel en kort zijn, maar moet zich daarbij ook als vanzelf op- en ontladen, ook, en
vooral, met korte lengtes lijn. Een juiste presentatie is onontbeerlijk op het kleine water.
Wij bouwen zo’n hengel voor de ware puristen die niet voor blok gezet willen worden.
Flymatic Cobold Special 5

#5

2m27

115g

€ 535,-

Een universele hengel voor de visser die van een vrij korte, snelle hengel houdt. Een
hengel van Coboldglas die garant staat voor moeiteloos en precies werpen. Met dit
type werd reeds karper tot 12 pond, zalm tot 13 pond en snoek tot 22 pond geland
Flymatic Cobold Special 5-244

#5

2m44

120g

€ 575,-

Een langere uitvoering van bovenstaande hengel. Een universele vliegenhengel van
topkwaliteit voor de vliegvissers die de massa en souplesse van het coboldglas niet
kunnen missen, maar graag iets meer lengte voor handen hebben.
Grafiet 5-270

#5

2m70

105g

€ 694,-

De 9-voets aftma 5, samen met de aftma 6 in dezelfde lengte wereldwijd beschouwd
als het standaardgereedschap voor de vliegvisser. Een hengel die behalve voor droge
en natte vliegen, uitstekend geschikt is voor het nimfen.
Grafiet 5-305

#5

2m05

105g

€ 714,-

Een hengel met alle functionaliteiten die zo vaak op een kunstmatige manier aan andere hengels wordt toegeschreven, maar die in dit geval werkelijkheid zijn. Een hengel
die iedere vliegvisser zich eigenlijk zou moeten kunnen veroorloven.
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Type
Flymatic Cobold Special 6

Lijnklasse

Lengte

Gewicht

Prijs

#6

2m60

135g

€ 699,-

Een hengel van Coboldglas voor verre worpen, ruw weer en tevens geschikt voor
grotere vliegen, streamers en vliegenlepeltjes van 15 tot 20mm. Een hengel met de
nodige massa en snelheid om bij stevige wind of vanuit een boot toch nog fijn te kunnen vissen. Een prachtige hengel voor sterkere vis zoals de zeelt, karper, grote forel
en kleinere zalm.
Grafiet 6-270

#6

2m70

115g

€ 714,-

Een snelle hengel voor een torpedolijn die als het basisgereedschap voor elke
vliegvisser beschouwd mag worden. Een hengel waarmee verre worpen mogelijk zijn
met een ruim assortiment vliegen, nimfen, streamers en lepeltjes.
Grafiet 7-310

#7

3m09

180g

€ 760,-

Een vliegenhengel die zijn weerga niet kent. Dit model is speciaal ontworpen voor
het grote water.
Grafiet 9-310

#9

3m09

195g

€ 814,-

Een tweehandige hengel voor de zalm en zeer grote streamers voor de snoek.
Reishengel Grafiet 3 3-delig1

#3

2m55

Reishengel Grafiet 6 4-delig

#6

2m70

110g

€ 599,-

Reishengel Grafiet 9 4-delig

#9

2m70

180g

€ 689,-

2
2

1

3-delig met bus en versterkte oversteeksluiting in de top

2

4-delig met oversteeksluitingen, transportlengte max. 75cm
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Vliegenreels
Een vliegenreel hoeft op zich niet veel te kunnen. Het moet een vliegenlijn kunnen
houden en ze kunnen afgeven. Toch is een goed gebouwde reel niet enkel praktisch,
maar ook een genot om te vissen, zeker in combinatie met een perfecte vliegenhengel.
Niet essentieel maar best handig is als de vliegenreel een fijn af te stellen en regelmatig
slipmechanisme bezit. De large arbor-reels, met een grotere diameter, hebben zich
ondertussen meer dan bewezen als het gaat om een comfortabele viservaring.
Het Franse Mouche De Charette heeft een aantal vliegenreels die niets te wensen over
laten. Voor alle reels zijn extra spoelen verkrijgbaar
JMC Snake & JMC Mamba
Wie een no-nonsense, functionele vliegenreel zoekt, hoeft niet verder te kijken. De
Snake en de Mamba zijn CNC-gefreesd uit hoogwaardig aluminium en uitgerust met
een zeer fijn slipmechanisme. Het zijn lichtgewicht, zeewaardige large arbor-reels,
zowel links- als rechtshandig te gebruiken. De Snake is grijs (gun) geanodiseerd, de
Mamba is hetzelfde model, zwart geanodiseerd.
Model

Diameter/Breedte

Gewicht

Lijn

Prijs

Snake / Mamba 24*

75 mm / 34 mm

110g

#2 - #5

€ 127,-

Snake / Mamba* 46

85 mm / 36 mm

124g

#5 - #7

€ 137,-

Snake / Mamba 68*

94 mm / 42 mm

140g

#7 - #9

€ 143,-

Snake / Mamba 811*

104 mm / 42 mm

182g

#9 - #11

€ 147,-

JMC Apogée
De JMC Apogée bezit dezelfde kwaliteiten als de Snake & Mamba, maar is qua
ontwerp een echte streling voor het oog. De Apogée is zwart geanodiseerd.
Model

Diameter/Breedte

Gewicht

Lijn

Prijs

Apogée 35

84 mm / 32 mm

112g

#2 - #5

€ 197,-

Apogée 68*

94 mm / 35 mm

129g

#6 - #8

€ 197,-

JMC Swing
Een large arbor-vliegenreel met dezelfde bouwkwaliteit als bovenstaande reels, maar
met een cassette om de vliegenlijn op te spoelen. Wie over een ruimere collectie
vliegenlijnen beschikt zal dit mateloos weten appreciëren. De Swing komt met 2 extra
spoelen en een draagtas.
Model

Diameter/Breedte

Gewicht

Lijn

Swing 56*

97 mm / 27mm

174g

#4 - #6

€ 157,-

Swing 69

104 mm / 27 mm

193g

#6 - #9

€ 167,-

Swing 911*

104 mm / 35 mm

211g

#9 - #11

€ 177,-

Extra spoel voor 56/69/911
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* vliegenreels met een * aangeduid zijn niet op voorraad, maar op bestelling verkrijgbaar. Naast bovenstaande gesuggereerde modellen heeft JMC nog een veel ruimer
aanbod aan vliegenreels en ander materiaal. Allen in regel van zeer goede kwaliteit en
doordacht ontworpen. Alles uit de JMC-catalogus kan besteld worden.

Vliegenlijnen
Als er één ding is waar de juiste kwaliteit van enorm belang is, maar waar je niet eenvoudig aan de buitenkant kan zien wat voor mosterd je in huis haalt, is het de vliegenlijn.
Een goede vliegenlijn hoeft niets speciaal te zijn, een „outer-space rocket-tapering”, zoals
je ze bij sommige merken ziet, draagt zelden bij aan een werkelijke functionaliteit. Wat
er wel toe doet is duurzaamheid, drijfvermogen (of het juiste zinkvermogen bij zinkende
lijnen), geheugen van het gebruikte materiaal en een zo hoog mogelijke massa bij een
zo klein mogelijke diameter. Deze eigenschappen maken het in combinatie met de juiste
hengel mogelijk om tot een comfortabele, moeiteloze werpervaring te komen, met een
variatie aan presentatiemogelijkheden. Ongeacht of het nu gaat over het geruisloos,
luchtig laten landen van een droge vlieg op knalhelder water, of om een nimf die attentie
vraagt met een plopje. En ongeacht of je nu oog in oog met de vis over een korte afstand
moet presenteren, of je net die laatste meters extra nodig hebt.
De Franse rivieren staan wereldwijd bekend om hun moeilijke vissen, waar niet zelden
met de juiste presentatie, ultrafijne puntjes en extra lange leaders gevist moet worden
in uiteenlopende omstandigheden. Niet toevallig brengen deze Fransen dan ook een
vliegenlijn op de markt die niets te wensen over laat en die zichzelf niet hoeft te verkopen
met nonsens.
JMC Symbol
Een drijvende vliegenlijn van meer dan uitstekende kwaliteit, beschikbaar als duppeltapse (DT+) of weigt forward-lijn (R2T). Dit is de standaardlijn voor een breed scala aan
waters en omstandigheden, zoals de Nederlandse polders of de Ardeense & Franse
rivieren en eigenlijk elke situatie waar niet op grote diepte gevist hoeft te worden.
Model

Kleur

Lengte

AFTMA

Symbol DT+

olijfgroen

27m

#2, #3, #4, #5, #6

€ 73,-

Prijs

Symbol R2T

honing-geel

27m

#2, #3, #4, #5, #6, #7, #8

€ 73,-

Op bestelling is het mogelijk de R2T weight forward-lijn te verkrijgen in Wit/oranje,
waarbij de witte lijn overgaat in oranje op de plek waar de buik overgaat in het schietgedeelte.
Andere lijnen van JMC zijn eveneens op bestelling verkrijgbaar. Ze bieden eveneens
lijnen aan die zich meer toespitsen op het lange afstand, zinkende en intermediaire
lijnen, lijnen voor zwaardere hengels en specifiek voor het roofvissen met streamers
en dergelijke. Daarnaast zijn ook moderne zijde-lijnen verkrijgbaar.
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Toebehoren voor het vliegvissen
Backing
Dacron backing om de spoel op te vullen onder de vliegenlijn en de nodige extra
lengte lijn te voorzien om die kanjer te landen.
Sterkte

Lengte

20 lb

100m

€ 12,50

Prijs

30 lb

100m

€ 12,50

Connectie tussen vliegenlijn en leader
Ervaring wees uit dat de gevlochten lus die zich over de vliegenlijn spant, de meest
duurzame en comfortabele verbinding is tussen vliegenlijn en leader. Per 2 stuks.
Kleur

Bruikbare lijnklassen

Clear

#2 - #4

Geel

#2 - #4

Clear

#4 - #9

Oranje

#4 - #9

Opmerking

Prijs
€ 4,80
€ 4,80

Hoge drijfkracht

€ 5,80
€ 4,80

Beetverklikkers
Bij het nimfen zijn er vele omstandigheden waarbij het moeilijk wordt de beet waar te
nemen zonder hulpmiddel. Als het zonder kan, heeft dit zonder twijfel de voorkeur,
maar puristen die het gebruik van een hulpmiddel zonder meer afkeuren kunnen we
enkel ongelijk geven.
Type

Beschrijving

Mousse Bicolore

Een klevende foam in geel/roos die snel en
gemakkelijk op elke plaats op de leader kan
bevestigd worden en naar wens groter of kleiner
geplaatst kan worden. Ook bruikbaar als hulpmiddel
voor het vissen met een vrije lijn met bijvoorbeeld
vlok- of karperhengel.

€ 9,75

Indicator-spiraal

Een geel-rood stuk nylon van 30cm met een duidelijk
zichtbare spiraal om tussen de leader te knopen.
Zeer geschikt als permanente beetverklikker op een
leader die je voor een specifiek water voorziet. Per
2 stuks.

€ 9,90

Onderlijnenmap

Een handig mapje in zakformaat waar verschillende
leaders in bewaard kunnen worden

€ 7,70
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Behandelen van lijn en vlieg
Type

Opmerking

Prijs

Jm’z Clean Soie
Synth.

Een vloeistof om een synthetische vliegenlijn (alle
lijnen, buiten de zijde-lijn) te onderhouden zodat
ze proper en glad blijft

€ 14,50

Jm’z Flottant

Om vlieg en leader extra drijfvermogen te geven.
Wordt niet hard bij lage temperatuur en niet
vloeibaar bij hoge temperatuur

€ 9,80

Jm’z Plongeant

Om vlieg en leader beter te laten zinken

€ 9,80

Stormclear Monosink

Ontvetter om nylonlijn en zinkende vliegenlijn
efficiënt te laten zinken

Jenzi Silicon

Om leader en vliegenlijn glad en drijvend te
houden

€ 3,40

Jenzi DryFly Silicon

Vloeistof om droge vlieg te behandelen

€ 4,80

€ 10,75

Vliegbindhaken
Type

Opmerking

Prijs

VMC 9060 BN

Klassieke, universele vliegenhaak van uitstekende kwaliteit, in de maten 10, 12, 14 &
16.
[Black nickel, Vanadium, Made in France] per
10 stuks

€ 3,60

Traun River Streamer 3/0

Een zeer degelijke en duurzame haak voor
grote streamers
[Made in Japan] per 25 stuks

€ 9,50

Traun River Streamer 3/0

per stuk

€ 0,40

Traun River Streamer 6/0

Dezelfde haak in grotere maat, per 20 stuks

€ 9,50

Traun River Streamer 6/0

per stuk

€ 0,50

Czech Body

Een vliegenhaak in lood gegoten voor het
binden van Tsjechische nimfen, maat 8 & 10,
per stuk

€ 0,95

Zie ook de sectie „haken” verderop
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Fair Play vliegen
Ruwe vliegen voor de poldervisserij op voorn zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden en niet iedereen heeft de behoefte om zelf te gaan binden. Daarom lieten we speciaal voor de polder en de kanalen enkele vliegen binden die hun vangkracht reeds
meermaals konden bewijzen
Palmer
De klassieke apenkop. Als de ruisvoorn op de droge vlieg wil toehappen, is deze
vlieg een absolute killer. Desgewenst kan je door het nalaten van droogworpen de
vlieg traag laten zinken. We hebben deze vlieg ook in de Belgische en Nederlandse
driekleur. Niet enkel uit chauvinisme en gevoel voor humor, maar ook omdat je ze in
zowat alle omstandigheden goed ziet liggen... en natuurlijk omdat de voorn er ook niet
vies van is.
Type

Kleur

Maat

Palmer

Zwart

8, 10, 12, 14

€ 1,25

Prijs

Palmer

Bruin

8, 10, 12, 14

€ 1,25

Palmer Tricolore

Belgium

8, 10, 12, 14

€ 1,25

Palmer Tricolore

The Netherlands

8, 10, 12, 14

€ 1,25

Baggermade
Een ruwe, ietwat verzwaarde dub-nimf die enkele decimeters tot een goeie meter
onder het oppervlakte gevist kan worden of tegen de bodem aan in ondiep, stilstaand
water. De eenvoud van het bindpatroon is recht evenredig met de eenvoud waarop
deze nimf gegrepen wordt. De vangkracht van de kleinste maat bewijst dat een voornvlieg niet persé groot moet zijn.
Type

Kleur

Maat

Baggermade

Zwart

10, 14, 18

€ 1,25

Baggermade

Bruin

10, 14, 18

€ 1,25

Baggermade

Wit

10, 14, 18

€ 1,25

Baggermade

Rood

10, 14, 18

€ 1,25
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Penhengels
Op het vlak van hengels voor het vissen met de pen, of desgewenst met de vrije lijn,
hebben we een uitzonderlijke reputatie. Er zijn geen hengels die met hetzelfde gemak
als een Fair Play, een licht pennetje, of kwetsbaar aas, zo gemakkelijk wegzetten. Het
zetten van de haak is een moeiteloos gebeuren met een onze penhengels, ook over
wat ruimere afstand. De prestaties die met soms zeer dunne lijnen gehaald worden zijn
uitzonderlijk. Door hun geperfectioneerde demping en krachtdistributie zijn de Fair Play
penhengels in staat een veel grotere druk te zetten tijdens de dril, dan het gros van de
vissers gewend zijn met een bepaalde lijndikte.

Vlokhengels
Deze hengels zijn speciaal gebouwd voor de actieve visserij op ruisvoorn, maar ondertussen is gebleken dat struinend vissen op blankvoorn, giebel, brasem, zeelt en kleine
karper ook geen gekheid is met dit type hengel. De hengels hebben een lengte die kort
genoeg is om zeer precies het aas te plaatsen en lang genoeg om de lijn onder controle
te houden en de haak te zetten over een afstand. De afgifte van snelheid is voorzien
om ook een natte broodvlok aan de haak te houden bij het werpen. Het vermogen is
uitgekiend om met dunne lijnen maximale prestaties te verrichten. Dunne lijnen die nodig
zijn om ook met een lichte pen, of zonder pen een vlok weg te zetten over een ruime
afstand, als dat nodig blijkt.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Vlok Grafiet 210
8-10
2m10
100g
€ 464,De lichtste en kortste penhengel in het assortiment. De hengel voor wie weet welk
genot en efficiëntie het vissen met extreem dunne lijnen kan betekenen.
Vlok Cobold Special 225
10-12
2m25
140g
€ 404,Al decennia het proto-voorbeeld van wat een vlokhengel moet zijn. Een type hengel
waar naast kanjers van ruisvoorns, menig zeelt, graskarper en kweekkarper aan is
gesneuveld door hengelaars die weten hoe de bijvangst van een onverwacht sterke
vis tot een goed einde gebracht kan worden.
Vlok Grafiet 235
10-12
2m35
128g
€ 490,De grafiet uitvoering van bovenstaande hengel. Voor sportvissers die het vlokvissen
tot hun specialiteit maakten, is er niet beter te koop.

Vlok Grafiet 235
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Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Vlok Cobold Special 270
12-16
2m70
184g
€ 509,Een vlokhengel met een stuk meer lengte en wat extra vermogen. Op water waar
bijvangsten, van bijvoorbeeld zeelt of karper, zeer frequent voorkomen, kent deze
vlok-hengel zijn gelijke niet. Ook grote afstand en zeer begroeide omstandigheden
kan deze hengel de baas. Tevens zeer geschikt voor het brasemvissen vanuit de boot.

Brasemhengels
Oorspronkelijk werd de brasemhengel gebouwd als aanvulling voor de vaste hengel, om op plaatsen te vissen waar het water te diep is om met een vaste hengel weg
te hengelen. Met de tijd is gebleken dat op brasem vissen met een speciaal daarvoor ontworpen werphengel, een apart genot is. Bovendien laat het toe om ook op
uitzonderlijk grote en sterke brasem te vissen met de dunste lijnen. Vooral als het gaat
om het vangen van grote brasem, eerder dan het zo snel mogelijk vullen van een leefnet
bij het wedstrijdvissen, is er geen mooier instrument dan de brasemhengel.
Dit type hengel valt niet te verwarren met de matchhengels die je her en der aangeboden ziet. Een brasemhengel is een instrument dat toelaat om zo geraffineerd en zo
fijn mogelijk met de pen te vissen en dat bovendien toelaat een brasem te drillen. Wie de
brasem beschouwt als een natte dweil, heeft nooit het genot mogen ervaren een brasem
aan één van onze brasemhengels te mogen voelen.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Brasem Grafiet 305
10-12
3m05
150g
€ 614,De langste hengel voor een lijn van 10/00 die ooit werd gemaakt. Een ongelooflijk
evenwichtig instrument waarmee enorm geraffineerd gevist kan worden.
Brasem Cobold Special 305
12-14
3m05
205g
€ 550,Een penhengel voor het vissen met een lijn van 12/00. Het vastslaan en drillen van
een vis op deze coboldhengel behoort tot het hoogste genot dat een hengelaar kan
ervaren. Dikwandig en schitterend progressief buigend, en daardoor tot verrassende
prestaties met dunne lijnen in staat.
Brasem Grafiet Long 375
12-14
3m75
175g
€ 681,Een droomhengel om de brasem te belagen vanuit de kant. Niet enkel een waar genot
om te drillen, maar ook om het aas te water te brengen, ook als het kwetsbaar aas
betreft over een betrekkelijk grote afstand. Wereldwijd is zulke hengel nergens anders
te vinden dan bij ons.
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Zeelthengels
Er is geen vis die een groter mysterie met zich meebrengt dan de zeelt. Het gericht
vissen op zeelt is een tak apart. Hoewel deze vis beschouwd kan worden tot de best
verspreide vissoort van West-Europa, is het aantal vissers dat nog nooit, of maar enkele
malen bij toeval, zeelt aan de haak kreeg, niet te tellen. Sommigen kennen de vis als
een onverwachte bijter die de hengel het water in trekt, zelfs bij gebruik van relatief dikke
lijnen. Toch weet elke doorwinterde zeeltvisser dat voor het gericht vissen op zeelt, net
zo fijn en geraffineerd mogelijk gevist moet worden. Toch als je het niet wil houden bij
een enkel exemplaar af en toe, op de dagen dat ze flink los zitten.
Om het verhaal compleet te maken, toont de zeelt zich als een woeste vechter
aan de hengel en vertoeft hij het liefst in de buurt van sterke begroeiing. Het is de
oerwoudbewoner van de onderwaterwereld.
Voor het ultralicht vissen op zeelt, adviseren wij het gebruik van onze
brasemhengels, voor het zwaardere vissen op de zeelt zijn de lichtste karperhengels geschikt. Als standaardhengel voor de zeelt ontwierpen we de volgende parels. Deze hengels zijn inzetbaar voor de meest courante omstandigheden om op zeelt te vissen, zowel
middelmatige exemplaren als voor forse zeelt, die in en nabij plomp-, leliebedden en
andere begroeing aast. De hengels zijn zo ontworpen dat ook kleinere exemplaren nog
voldoende sport met zich meebrengen, maar met genoeg pit om de kanjers te landen.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

„De Louw” Cobold Special Light 333
14-18
3m33
240g
€ 569,Een langere uitvoering van de Brasem Cobold Special 305, met een stuk extra
vermogen. Deze hengel werd speciaal ontworpen om zo fijn en geraffineerd mogelijk
op zeelt te vissen, maar is tevens geschikt voor de zwaardere brasemvisserij en de ultralichte visserij op karper. Net zoals de Brasem Cobold haalt deze dikwandige hengel
het maximum uit de fijne lijn die bij de zeeltvisserij zo vaak het verschil maakt tussen
wel of niet vangen.
„De Louw” Grafiet ¾ lb
16-18
3m75
190g
€ 671,Een zeer slanke hengel speciaal ontwikkeld voor de zwaardere visserij op brasem,
het ultralichte karperwerk en voornamelijk de zeelt. Een hengel waar een fijn pennetje
moeiteloos over ruime afstand weggezet kan worden. Een hengel om verliefd op te
worden.
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Karperhengels
Een penhengel voor de karper is een bijzonder instrument. Een aantal tegengestelde
eigenschappen moeten gecombineerd worden in één hengel. De hengel moet lichte
gewichten en kwetsbaar aas kunnen wegzetten, maar moet toch een behoorlijk vermogen bezitten. Aangezien vaak onder de hengeltop gevist moet worden, met de hengel
een perfecte demping bezitten, maar heeft hij ook de nodige snelheid nodig om onmiddelijk genoeg druk op de karper te zetten. Een bepaalde massa en lengte is onmisbaar
in de meeste omstandigheden, maar vaak moet er toch vlot gestruind worden, waardoor
een gewichtige hengel niet altijd wenselijk is.
Daarnaast zijn er zo veel verschillende omstandigheden waarin karper voorkomt, en
is er zulke variatie in kracht en formaat binnen deze vissoort, dat er beslist geen hengel bestaat die volledig universeel genoemd kan worden voor de penvisserij op karper.
Daarom bieden we u een breed scala aan mogelijkheden aan om de karper te
belagen. Van de -op lange lengte wat gewichtigere- Winston drilmachines in cobold, tot
onze slankere grafietserie die desgewenst de hele sessie in de hand gehouden kunnen
worden.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Winston Special Light 333 - 1 lb
18-22
3m33
253g
€ 556,Een hengel voor cultuurwater en kweekkarper of voor groter en ruimer water, arm aan
obstakels. Een hengel die met een lijndikte van 20/00 tot uitzonderlijke prestaties in
staat is. Werpvermogen tot ±15g
Grafiet Special Light - 1 lb
18-22
3m20
200g
€ 654,Een slanke, snelle hengel van grafiet, met een prachtige buiging en voldoende massa
om probleemloos de haak te zetten. Een heerlijke hengel voor het vissen met een
pennetje. Een hengel die vanwege zijn kortere lengte toelaat om nog relatief precies
te werpen.
Grafiet Special Light Long - 1 lb
18-22
3m75
215g
€ 666,Een langere, mooi slanke struinhengel voor een lijndikte van 20/00. Het ideale instrument voor het vissen onder de top.
Winston Special 340 - 1¼ lb
20-24
3m40
290g
€ 561,Een karperhengel voor de penvisserij met iets meer vermogen en lengte dan de Winston Special Light 333 en die daarom een iets stevigere lijn mogelijk maakt. Een drilmachine met een zeer mooi progressieve buiging. Werpvermogen ±25g

Winston Special Light 333 - 1lb & Winston Special 340 - 1¼ lb
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Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Grafiet Special Long - 1¼ lb
22-24
3m75
220g
€ 669,Een zelfde type hengel als de Grafiet Special Light Long, maar met iets meer vermogen.
Winston 2000 Medium - 1½ lb
22-26
3m95
315g
€ 642,Een relatief universele hengel, inzetbaar in een breed scala aan omstandigheden. In
ruimer water waar op afstand gedrild kan worden, zal de grootste vis zijn meester in
deze hengel erkennen. Enkel uit te voeren met reelhouder. Werpvermogen ±30g
Winston 2000 Special Medium - 1½ lb
22-26
3m96
340g
€ 735,Het summum van wat mogelijk is in het moderne Cobold. Een prachtig progressieve
buiging en een vermogen dat in een groot aantal omstandigheden inzetbaar is, zowel
wanneer onder de top gevist wordt, als wanneer een pen of korst over ruimere afstand
weggezet wordt. Vanwege zijn slankere bouw is deze hengel wel uit te voeren met
reelringen, in tegenstelling tot bovenstaande standaarduitvoering.
Winston Special Medium Long - 1½ lb
24-26
3m70
370g
€ 599,Een zwaardere hengel in cobold, gebouwd met 25% meer materiaal. Hiervan
maken we een schitterende hengel met een arbeidsvermogen van ±1,5 pond.
Door zijn hogere massa is deze hengel naast het penvissen ook geschikt voor het
afstandsvissen met lijndiktes van 24 à 26/00. Een uiterst snelle hengel speciaal voor
liefhebbers van progressief buigende hengels in glasvezel. Werpvermogen ±35g
Grafiet Special Medium - 1½ lb
24-26
3m75
220g
€ 671,Net zoals de Grafiet Special Long een prachtige, slanke en vederlichte hengel om te
struinen, maar in omstandigheden waar iets meer vermogen en lijndikte wenselijk is.
Grafiet Special Medium Long - 1½ lb
24-26
4m15
258g
€ 770,Een sublieme penhengel voor wie graag met een langer model vist en drilt. Of het nu
gaat over het subtiel laten zakken van een pennetje onder de kant, of het lanceren van
een broodkorst over tientallen meters water, deze hengel kent zijn gelijke niet.
Winston Special Heavy - 2 lb
28-30
3m30
350g
€ 633,Voor de liefhebbers van glasvezel (Cobold) hebben wij een 2 ponds karperhengel
met een lengte van 3m30 in het assortiment. Zijn hoger vermogen, kortere lengte
en voorbeeldig progressieve buiging, maken van deze hengel het ultieme instrument
voor moeilijke omstandigheden op relatief korte afstand, waarbij de karper onmiddelijk
onder druk gezet moet worden.
Winston Special Heavy Long - 2 lb
28-30
3m70
370g
€ 688,Een hengel met een behoorlijk vermogen voor het vissen onder of nabij de hengeltop
met de pen in moeilijke omstandigheden. Tevens geschikt voor de afstandsvisserij.
Werpvermogen ±45g
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Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Grafiet Special Heavy Long - 2 lb
28-30
3m96
Een zeer snelle penhengel voor moeilijke omstandigheden.

277g

€ 788,-
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Afstandshengels
Karperhengels - GrafiNox
De serie GrafiNox-hengels onderscheidt zicht van alle andere bestaande hengels
van grafiet door een wanddikte die 50% hoger ligt. Het gevolg is dat met hetzelfde
werpgewicht grotere afstanden bereikt worden. Bovendien buigen de GrafiNox-hengels
volmaakt progressief en hebben daardoor een unieke actie, waarbij de gehele hengel
zijn werk kan verrichten. Ze werpen en drillen op een unieke wijze. De zwaardere types
in deze serie -vanaf 2 lb- zijn behalve voor de zwaardere karpervisserij, uitermate
geschikt voor het vissen met dood aas, en niet te vergeten, voor de jacht op grote
meerval. GrafiNox hengels zijn op vele punten absoluut uniek te noemen en wij prijzen
ons gelukkig u deze serie aan te kunnen bieden. Uiteraard zijn deze hengels voorzien
van een extra versterkte metalen bussluiting en vaste reelhouder. En uiteraard worden
ze ook geleverd met dertig jaar garantie.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

GrafiNox Light - 1¾ lb
24-28
3m70
345g
€ 615,Een sublieme hengel voor het vissen op ruim water en redelijk zware karper.
Werpvermogen ±50g
GrafiNox Medium - 2¼ lb
28-35
3m70
375g
€ 630,Een uitstekende hengel voor het vissen op grote afstanden in moeilijk water op zeer
grote karper. Werpvermogen ±65g
GrafiNox Heavy - 2¾ lb
30-40
3m70
395g
€ 650,Een gigantische hengel die alle Frankrijk-gangers willen bezitten. Vooral wanneer ze
de karper van hun leven vast hebben. Werpvermogen ±80g
GrafiNox Extra Heavy Long - 3½ lb
30-40
4m00
435g
€ 714,De specialist voor het vissen op afstanden groter dan 175 meter en water waar de
stroming nogal eens om zwaar lood vraagt en de vis iut de stroom getrokken moet
worden. Werpvermogen ±100g
GrafiNox Ultra Heavy Long - 4 lb
35-50
4m00
465g
€ 714,De hengel die geschikt is om op giga afstanden van ongeveer 300m nog een haak
te kunnen zetten en de vis gemakkelijk bij de boei weg weet te houden, maar die ook
onder het kantje de zware klappen nog goed kan opvangen. Werpvermogen ±120g
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Swing- & quivertiphengels
Als het gaat over het op en nabij de bodem vissen over een ruimere afstand, zonder toe
te geven op raffinement, komen de swingtiphengels op het toneel. Ze laten toe uitermate
geraffineerd te vissen op een complexloze manier. Niet enkel kan er met uiterst dunne
lijnen mee gevist worden, dit systeem zorgt voor een beetregistratie waar zelfs het fijnste
pennetje moeilijk tegen op kan. Bovendien bevindt de beetregistratie zich vlak voor u,
ongeacht de afstand die je vist.
Onze serie swingtiphengels laat bovendien toe om met genot te vissen op voorn,
brasem en zeelt. Dit in tegenstelling tot de feedervisserij, waarbij poken van hengels
ingeschakeld worden om met zware korven, zo snel mogelijk het leefnet te vullen. Al
onze swing- & quivertiphengels hebben een voorbeeldig progressieve buiging en een
vermogen dat is afgesteld op de beoogde lijndikte. Net zoals onze penhengels stellen
onze hengels u in staat om het maximale rendement te halen uit de gebruikte lijndikte.
Type

Lijndikte Lengte

Gewicht

Prijs

Cobold Special Ultra Light
10-12
2m20
120g
€ 421,Een hengeltje voor zeer dunne lijnen en werpgewichten van 3-5g. Een hengel voor alle
types stilstaand water. Prachtig van buiging en actie.
Grafiet Ultra Light
10-12
2m40
135g
€ 525,Een swingtiphengeltje dat uivoerig werd getest alvorens het op de markt te brengen.
Het fijnste hengeltje vandaag op de markt om volop van de voorn en de brasem te
kunnen genieten. Het is een hengel waarbij elegantie en raffinement hand in hand
gaan. De „Porsche” onder de swingtiphengels. Werpgewicht 3-5g
Grafiet Extra Light
12-14
2m40
125g
€ 510,Een juweeltje van een swingtiphengel, voor vissers die ultralicht net iets te licht vinden.
Werpgewicht 3-7g
Cobold Special Light
12-16
2m60
185g
€ 535,De meest universele swingtiphengel in het assortiment, gebouwd in dikwandig
Cobold. Een hengel die het prima doet in stilstaand water, maar tevens ingeschakeld
kan worden in zwakstromend water. Deze hengel laat je niet enkel volop genieten van
de brasem en de grotere voorn, door zijn dikwandige bouw temt hij zonder problemen
sterke zeelt en kleine kweekkarpers. Werpgewicht 3-10g
Grafiet Light
14-16
2m65
150g
€ 534,Een hengel met een werpvermogen van 10g. We zijn niet snel bereid een hengel
universeel te noemen, maar voor deze hengel maken we een uitzondering. Deze lichte
hengel buigt prachtig progressief en maakt ook van de vangst van een betrekkelijk
kleine vis een vreugdevol gebeuren.
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Type
Cobold Special Medium

Lijndikte Lengte
14-18

2m68

Gewicht

Prijs

177g

€ 486,-

Een hengel die kan worden gebruikt met alle maten swingtips en de lichtere quivertips.
Een hengel met iets meer vermogen dan de light-hengels en daardoor iets meer
mogelijkheden. Werpgewicht 5-15g
Grafiet Medium

14-18

2m90

163g

€ 574,-

Een hengel die geschikt is voor alle soorten swingtips, plus de drie quivertips die
Superpicker, Dutch Long en Dutch Normal worden genoemd. Een hengel voor
stilstaand en licht stromend water, die eventueel gebruikt kan worden met een zeer lichte
swim-feeder. Werpgewicht 5-15g
Cobold Special Heavy

16-20

3m00

230g

€ 584,-

Een zwaardere swingtiphengel met een behoorlijke lengte. Zeer geschikt voor
stromend water, eventueel in combinatie met een swimfeeder. Ook geschikt voor
karper en zeelt. Geschikt voor de zwaardere swingtips en alle quivertips. Werpgewicht
7-20g
Cobold Special Heavy K

18-22

3m00

240g

€ 594,-

Een uitvoering van voorgaande hengel met iets meer vermogen. Speciaal ontworpen
voor de swingtipvisserij op karper in combinatie met een molen met vrijloop.
Werpgewicht 10-25g
Grafiet Extra Heavy

20-26

2m80

195g

€ 614,-

Een hengel die nog net binnen ons assortiment past en naar een lichte feederhengel
neigt. Geschikt voor het vissen in stilstaand en stromend water en geschikt om een
lichte feeder weg te zetten. Ook geschikt voor het vissen op zware vissoorten, moeilijke
omstandigheden, diep water en/of extreem lange afstanden. Werpgewicht 15-35g
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Swing- & quivertips
Nederlandse swingtips van glasvezel en grafiet

Speciaal voor de visserij in de lage landen, door Schreiner ontworpen. Schitterend
afgewerkt, goed in balans en op de juiste wijze gemonteerd, met niet-inslijtbare oogjes.
De grafiet-swingtip vist enorm gevoelig vanwege zijn laage hoekweerstand en grote
uitslag.
De basculetips bezitten een verschuigbare verzwaring, zodat de hoekweerstand eengrote variatie kan worden gegeven zonder dat afgetuigd hoeft te worden.Het is een
revolutionaire tip die het mogelijk maakt in de meest bizarre weersomstandigheden te
kunnen vissen en die bruikbaar blijft bij gebruik van zwaardere lijnen. Wanneer het gewichtje in de hoogste stand staat, blijft de hoekweerstand vrijwel gelijk aan die van een
gewone tip, in de laagste stand verkrijg je een behoorlijk toegenomen hoekweerstand.
Type

Lengte

Hoekweerstand

Uitslag

Prijs

Swingtip Grafiet

50 cm

0,8g

32 cm

€ 22,95

Swingtip Glasvezel

20 cm

1,0g

14 cm

€ 19,95

Swingtip Glasvezel

25 cm

1,2g

16 cm

€ 19,95

Swingtip Glasvezel

30 cm

1,9g

19 cm

€ 19,95

Swingtip Glasvezel

35 cm

2,1g

22 cm

€ 19,95

Swingtip Glasvezel

40 cm

2,2g

26 cm

€ 19,95

Swingtip Glasvezel

45 cm

2,5g

29 cm

€ 19,95

Swingtip Glasvezel

50 cm

2,9g

32 cm

€ 19,95

Basculetip

40 cm

2,8g - 9g

26 cm

€ 22,95

Basculetip

50 cm

3,4g - 12g

32 cm

€ 22,95

Lengte

Buigweerstand

Prijs

36 cm

9g

€ 19,95

Type
Super Picker

De Super Picker is de enige quivertip die bruikbaar is voor het vissen op stilstaand
water. Hij is vele malen lichter dan de gebruikelijke tip die op een winklepicker worden
gebruikt en registreert daardoor en stuk fijner.
Quivertip Dutch Long

34 cm

14g

€ 19,95

Quivertip Dutch Normal

29 cm

20g

€ 19,95

Quivertip Dutch Heavy

29 cm

30g

€ 19,95

Quivertip Dutch Extra Heavy

29 cm

50g

€ 19,95

Op aanvraag kunnen afwijkende modellen swing- of quivertip gemaakt worden. Naast
variaties in buigweerstand en/of lengte is het ook mogelijk om Contra-Quivertips te
maken. Een Contra-Quivertip is een tip die omgekeerd geconstrueerd is en daardoor
enorm gevoelig vist. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
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Toebehoren
Enkele Haken
Type

Opmerking

Prijs

Camel

Een extra sterke, gesmede en vlijmscherpe
limerick in de maten 2 - 20 voor de visserij op
witvis, brasem, zeelt en karper.
[Bled, Brons, Made in France] Per 10 stuks

€ 1,95

Lancet Limerick

Een meesterlijke, fijne haak voor de made in
de maten 10 - 20.
[Bled, Made in France] Per 10 stuks

€ 1,95

Lancet Wide Gape

Een formidabele reversed, round bend met
brede bocht, uitermate geschikt voor broodvlok, deeg en de lichte karpervisserij. In de
maten 1/0 - 12.
[Bled, Blauw, Made in France] per 10 stuks

€ 1,95

VMC 9287

Een round bend, reverse, gesmede haak
met oog. Geschikt voor karper, kunstaas &
streamers. In de maten 6/0, 4/0, 2/0, 1/0, 1
&2
[Oog, Brons, Made in France] per 10 stuks

€ 1,95

Franse dreggen
Vlijmscherpe gebronsde dreggen. Made in France. Prijzen per stuk
Type

Opmerking

Prijs

Franse Dreg

Fijndradig, maat 10 - 2

€ 0,40

Franse Dreg

Standaard, maat 1

€ 0,50

Franse Dreg

Standaard, maat 1/0

€ 0,62

Franse Dreg

Standaard, maat 2/0

€ 0,66

Franse Dreg

Standaard, maat 3/0

€ 0,75

Franse Dreg

Heavy, maat 4/0

€ 1,00

Zie ook de sectie vliegbindhaken bij het vliegvismateriaal
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Pennen

We laten een zeer bruikbaar assortiment pennen speciaal voor de werphengel bouwen. Alle pennen, uitgezonderd de schuifpennen, snoekbaarspen en de vlokdobber met
centraal gat, zijn uitgerust met een oogje onderaan en worden geleverd met een stukje
siliconenslang op de antenne. Ze kunnen naar wens vast (met siliconenslang) of al dan
niet schuivend door het oogje gemonteerd worden.
De schuifpen heeft twee oogjes om de lijn door te laten schuiven, de snoekbaarspen
dient gecombineerd te worden met een adapter
Type

Beschrijving

Eipen

0,8g, dunne antenne

€ 3,75

Eipen

0,8g, dikke antenne

€ 3,75

Eipen

1,3g, dunne antenne

€ 3,75

Eipen

1,3g, dikke antenne

€ 3,75

Eipen

1,6g, dunne antenne

€ 3,75

Eipen

1,6g, dikke antenne

€ 3,75

Karperpen

10 cm

€ 3,75

Karperpen

13 cm

€ 3,75

Karperpen

17 cm

€ 3,75

Brasempen

18 cm, standaard

€ 3,75

Brasempen

18 cm, stabilisator

€ 3,75

Brasempen

18 cm, schuifpen

€ 3,75

Brasempen

25 cm, standaard

€ 3,75

Brasempen

25 cm, stabilisator

€ 3,75

Brasempen

25 cm, schuifpen

€ 3,75

Vlokdobber met centraalgat

Compact

€ 3,75

Vlokdobber met centraalgat

Medium

€ 3,75

Vlokdobber met centraalgat

Groot

€ 3,75

Snoekbaarspen

exclusief adapter

€ 3,75

Adapter voor pen

per 2 stuks

Stuitjesgaren

5 stuks op buisje
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STILON - de lijn voor de werphengel

In de loop der jaren -we ervaren het bijna dagelijks- hebben we begrepen dat de
sportvisser vrijwel doorlopend op zoek is naar een goede lijn. Dit omdat hij daar, terecht,
grote waarde aan hecht. Onze ervaring is dat de zogenaamde ‘extra sterke’ lijnen in de
praktijk net sterk tegenvallen. Ze vertonen ongewenste bijverschijnselen: ze zijn niet
knoopvast, stug, hard en ze kinken vooral erg snel.
Wij ontdekten Stilon: een zachte, soepele lijn, heel kinkvrij en enorm slijtvast. Een
eerlijke lijn die een juiste treksterkte opgeeft, die behouden blijft na het knopen en die
niet dikker is dan op de spoel is vermeld. We zullen niet in de bekende overdreven
bewoordingen een duur verhaal ophangen over Stilon, wij raden u aan hem eens te gebruiken. We bevelen u deze lijn niet aan omdat we hem toevallig verkopen, we verkopen
hem omdat hij zo goed is.
Lijndikte

Prijs

Lijndikte

Prijs

10/00 mm

€ 6,20

24/00

€ 7,60

12/00 mm

€ 6,60

26/00

€ 7,90

14/00 mm

€ 6,80

28/00

€ 8,30

16/00 mm

€ 6,90

30/00

€ 8,90

18/00 mm

€ 7,10

35/00

€ 9,50

20/00 mm

€ 7,30

40/00

€ 9,95

22/00 mm

€ 7,40

50/00

€ 10,50

Protex hengelwas

Protex is een speciaal ontwikkelde hengelwas voor alle hengels: splitcane, glasvezel,
grafiet, carmida, dyneema en boron. Niet alleen maakt Protex de hengel stark waterafstotend, de enige manier om te voorkomen dat de lijn gaat plakken. Protex beschermt
ook in hoge de laklaag door deze taai en soepel te houden. Het voorkomt uitdroging van
de lak.
Protex kan u veel geld helpen besparen.
Protex hengelwas

€ 7,50

Lak

Voor wie zelf onderhoud of reparaties aan zijn hengel wil uitvoeren, bieden we onze
lakformules aan
Wikkelingenlak
Aflak voor composiethengels
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Bussen service

Wanneer je hengels bezit met een pen- of oversteeksluiting en deze zijn versleten,
kan je door ons een bussluiting in metaal laten monteren. Dezelfde als we op de Fair
Play-hengels gebruiken. Tevens kunnen wij de bus voor u blauwen (chemisch kleuren)
en aflakken.
Ook (visueel) beschadigde bussen van oude hengels kunnen wij terug mooi maken
door ze te blauwen en af te lakken.
Losse bus tot 18 mm, met centerpen

€ 65,-

Losse bus groter dan 18mm, met centerpen

€ 75,-

Montage van een bus

€ 20,-

Blauwen van een bus

€ 15,-

Aflakken van een bus

€ 10,-

Het verwijderen van oude laklagen is exclusief de prijs van het blauwen. Dit wordt
aangerekend aan € 55,-/uur.

Stofdoppen

Voor al onze bussen kan een stofdop geleverd worden
Stofdop

€ 23,95

Vitamo

Vitamo is inmiddels bekend over geheel Nederland, België en daarbuiten. Het is een
hulpmiddel dat de eetlust van alle soorten vis opwekt en daarmee één van de weinige
reukstoffen die ook echt werkt
Je kan de handleiding terugvinden op de website van Vitamo: http://www.vitamo.nl/
Vitamo
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Jan Bassez · Fair Play Hengels
Kloosterakker 1C
2960 Sint-Lenaarts
België
Tel: +32-(0)486-578 202
www.fairplayhengels.be
Email: jan@fairplayhengels.be
Betaalrekeningnummer:
BE40 9730 8677 9163 (BIC: ARSPBE22)
Openingstijden:
Donderdag & Vrijdag: 10u00 - 17u30
Zaterdag: 10u00 - 16u30
Alle hengelmateriaal met een maximum verzendlengte van 2m kan per post besteld
worden via het bovenstaande emailadres.
Verzendkosten zijn voor rekening koper
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