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Al 20 jaar goed bezig

De mooiste visdagen beginnen bij Poseidon

Poseidon - vliegvissen voor iedereen
www.poseidonflyfishing.nl
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Voorwoord
Het Poseidon assortiment is met deze 2017 editie van de catalogus wederom fors uitgebreid met nieuwe
merken, producten en/of nieuwe kleuren en maten, aangegeven met het gele ‘new additions’ markertje: New
Additions
Onze Bestsellers ! staan ook als zodanig gemarkeerd. Bij twijfel kan dit je keus vergemakkelijken.
We hebben ons best gedaan alle producten zo overzichtelijk mogelijk te groeperen. Producten staan
meestal soort bij soort, maar soms is gekozen voor het bij elkaar plaatsen van artikelen van één merk.
De inhoudsopgave hiernaast en de index op de laatste pagina's helpen je de artikelen snel te vinden.
Kom je er desondanks toch niet uit, of heb je vragen: bel of mail, en we helpen direct.
Prijzen (alleen voor dealers): onze prijslijst wordt uitsluitend digitaal aangeleverd, in Excel format.
Deze catalogus is ook vanaf onze website te downloaden: www.poseidonflyfishing.nl
Voor consumenten: voor prijsinformatie, neem contact op met onze dealers, te vinden op onze website.

Over Poseidon
Poseidon importeert en distribueert kwaliteitsproducten voor het vliegvissen en vliegbinden. Wij leveren
aan winkeliers en professionals zoals hengelbouwers en visgidsen. Wij leveren niet aan particulieren.
Wij bieden eerste klas producten tegen gunstige prijzen.
Vrijwel alle artikelen worden direct uit voorraad geleverd.
Ruim 95% van de orders wordt binnen 48 uur uitgeleverd.
Omdat wij zelf toegewijde vliegvissers zijn kunnen we met
verstand van zaken adviseren. Zoek je ‘onvindbare’ producten,
laat het ons weten en bijna altijd vinden wij ze voor je.
We zetten ons in om samen met onze dealers een langdurige en
voor beide partijen positieve handelsrelatie te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,

Bert Vosters

Leveringsvoorwaarden:
(International terms and conditions upon request)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Eigendomsvoorbehoud. Alle geleverde goederen blijven 100% eigendom van Poseidon totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden.
Prijzen. Alle prijzen genoemd in onze prijslijst zijn in Euro, ex. BTW en verzendkosten en in het algemeen geldig tot uitgave
van een nieuwe prijslijst of catalogus. Tussentijdse prijswijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van wisselkoersschommelingen
of prijsverhogingen door leveranciers moeten wij ons echter voorbehouden.
Betalingscondities. Bij levering op factuur: betalingstermijn 14 dagen. Levering op factuur is alleen mogelijk als u met ons
een incasso-overeenkomst heeft gesloten. In alle andere gevallen leveren wij uitsluitend tegen vooruitbetaling op basis van
pro forma factuur of offerte, of tegen contante betaling / e-bank overmaking direct bij levering of afhalen van de goederen.
Verzendkosten. Bij zendingen onder 300,00 € netto factuurbedrag worden verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzekering van de zending draagt Poseidon de kosten.
Back orders. We doen ons best om uw orders zo snel en compleet mogelijk uit te leveren, en meestal lukt dat, maar back
orders blijken in de praktijk helaas onvermijdelijk. Back orders worden zodra ze leverbaar zijn, automatisch na geleverd bij
uw volgende order. Bij een back order bedrag boven 300,- worden de back orders desgewenst apart franco na geleverd.
Vervallen facturen. In geval van betalingsachterstand behouden wij het recht voor verdere leveringen op te schorten totdat
de vervallen facturen voldaan zijn. Over vervallen facturen (2 x de betalingstermijn) wordt 1,5 % rente per maand in rekening gebracht. In geval van langdurige betalingsachterstand, bij voorbeeld door voortdurende stornering van de incasso,
kan incasso van de vorderingen, na formele aanmaning en ingebrekestelling, overgedragen worden aan derden. Onze administratiekosten, alle redelijkerwijs bijkomende kosten (ook gerechtelijke) voor deze incasso door derden, alsmede wettelijke rente gerekend vanaf de vervaldatum, zijn dan ook voor rekening van de koper.
Reclames. Reclames dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, anders is de koop definitief.
Retouren. Wij nemen in principe geen goederen retour, uitgezonderd (garantie) goederen met een terechte klacht, welke
worden gerepareerd of vervangen, dit ter beoordeling van Poseidon, rekening houdend en in overeenstemming met de
garantiebepalingen van de fabrikant. Andere retouren uitsluitend na voorafgaand overleg en schriftelijke goedkeuring, en in
ieder geval onder de volgende bepalingen: - er vindt geen terugbetaling plaats, - er worden vervangende goederen geleverd
voor het aankoopbedrag van de retourgoederen, verminderd met 15% magazijnkosten. Artikelen met prijsstickers of zichtbare resten daarvan, alsmede artikelen die niet meer in perfecte nieuwe staat verkeren worden onder geen enkele voorwaarde retour genomen.
Bestelhoeveelheden: Dealers dienen voorraad te houden van artikelen die ze als Poseidon dealer aanbieden. 1 op 1 doorzetten van klantorders wordt niet geaccepteerd. Houd u aan de normale bestelhoeveelheden (doorgaans 5 / 6 of 10 / 12;
duurdere items zoals hengels, reels, vises, kleding etc. kunnen uiteraard wel per stuk worden besteld).

Akkoordverklaring. Door een bestelling te plaatsen bij Poseidon gaat de koper automatisch
akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

Contactgegevens:
Poseidon, Bert Vosters
Veerstraat 1
6621 AE Dreumel
Nederland

tel 0487 571 910
fax 0848 820 122
email info@poseidonflyfishing.nl
website www.poseidonflyfishing.nl
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UNI-Thread binddraad
Binddraad, tinsel e.d. UTC, Danville, Hends, Semperfli,
Grey Matzo vliegbind haken, Hends 'Czech' haken
Daiichi haken
Veren: Keough hackles
Veren, hackles, etc: vervolg
Haarmaterialen: hairs, tails, zonkers
Dubbings, wax, picker
Dubbing boxen, Lead, foam, eyes
Popper koppen, rubber legs, rattles etc
Back en body materialen, egg yarn
Chenilles, tubing, yarn, wol, tails, cautery tool
Streamer materialen en flash
Flashabou, body wrap
Streamer materialen: Just add H20
H2O materialen vervolg, easy shrimp eyes
Kralen, beads, coneheads, tubes: Bidoz
Eumer: tubes & cones, tools, kits, boxes
Eumer spintubes en spintube kits, pike wires, pike tubeflies, pike hooks
Flymen: Fish Skull / Surface Seducer producten
J:son Realistic tools, materialen, haken, vliegen
Lijm, epoxy: Zap, Z-poxy, Aquasure
Loon Outdoors: Ergo Tools
Rite Bobbins, Stonefly gadgets
Anvil vises en scissors, RRC foam cutters
Peak vises en tools
Tools: Dr. Chique schaartjes en tangen
Tools: Basic india tools
Tools: Columbus Compact fly tying kit, Squizzers
Tools: fly dryer, tool station, fly rack; Boeken, DVD's, Vliegen, Vliegen display
Vliegen, nimfen, lures, streamers etc
Vliegendozen: Poseidon, Wychwood, Cliff’s
Frog Hair: Tippet materialen, leaders, indicators
Monomaster, tippet materiaal, leaders: Poseidon, Hends, ASSO
Fly reels, fly lines, backing, indicators
Accessoires: sleeves, rings, amadou, floatants, mucilin, net magnet, hook sharpener etc
Fishing systems, vest, accessoires, flip focal, flexistripper, waadstok
Boomerang tools, snoekonderlijnen, sink tip, accessoires, knot tool
Knot 2 Kinky (Aquateko) Titanium, leaders, invisaswivels
ALFA reels
Leeda fly rods
Leeda Reels, fly boxes, leaders, backing; Volare waders en waadschoenen
Wychwood game - fly rods
Wychwood game - fly rods, fly reels
Wychwood game: fly lines, luggage, bags, drogues
Wychwood game: kleding & Gear Traps
Wychwood game: waadpakken, waadschoenen, boot bag, car seat cover
Cortland: fly lines
Cortland: fly lines, backing, indicator mono, pike leader
Cortland: fly rods, kits, reels
Teeny: fly lines, Teeny TFO fly rods
Peche à Soie: natural silk fy lines
Loon Outdoors: vliegvissen, vliegbinden, lanyard, indicators etc.
Gear Keeper retractors
Poseidon waadnetten en landingsnetten
Brodin nets: Streambase, Stealth, Carbon, Phantom, Paragon, net bags
Handy-Pak Insta-Nets
Cocoons overzetzonnebrillen, Flip-ups, Clip-ons, Quattro zonnebrillen
Hengelbouw: Kurk, Epoxy, reelhouders, hengelogen;
Verpakkingen, stickers, sleutelhangers, promo

82, 83
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UNI thread. UNI is marktleider in binddraad, tinsels, garens e.d. voor het vliegbinden.
De eerste keus voor alle professionele en hobby binders. Een uitgebreide producten range in zeer veel
aansprekende kleuren, waaronder vele insect-specifieke tinten. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
UNI-6/0 waxed
Standaard binddraad

UNI-8/0 waxed
Dunne binddraad

UNI-3/0
Dikke binddraad

Black, Camel, Chartreuse,
Dk.Brown, Doctor Blue, Fire
Orange, Gray, Green, Iron
Gray, Light Olive, Lt.Blue,
Lt.Cahill, Olive, Olive Dun,
Orange, Pink, Purple, Red,
Royal Blue, Rusty Brown,
Rusty Dun, Tan, White,
Wine, Yellow

Black, Camel, Chartreuse,
Dk.Brown, Doctor Blue, Fire
Orange, Fl. Orange, Gray,
Green, Iron Gray, Light Olive, Lt.Cahill, Olive, Olive
Dun, Orange, Pink, Purple,
Red, Rusty Brown, Rusty
Dun, Tan, White, Wine,
Yellow

Black, Brown, Dk.Brown, Fl.
Chartreuse, Gray, Green,
Iron Gray, Lt.Blue, Lt.Cahill,
Olive, Orange, Pink, Red,
Rusty Brown, Tan, White,
Wine, Yellow

UNI-8/0 unwaxed
Dun, zonder wax
Black, Camel, Gray, Olive,
Red, White, Yellow

Bestsellers !

UNI-Big Fly
Dik, extra sterk.
Voor streamers

UNI-17/0 (‘Trico’)
Extra dun (40 Denier)
Alleen in White

Black, Chartreuse, Dk.
Brown, Fire Orange, Gray,
Olive, Orange, Pink, Red,
Tan, White, Yellow

UNI-Caenis
20 Denier.
Het allerdunste draad
voor de allerkleinste
vliegjes

UNI-Kevlar
Vrij dik (200 D) en
supersterk
Natural
(strogeel)

Black, White

Bestseller !
UNI-Mono
Doorzichtige nylon
mono draad voor zoutwatervliegen

UNI-Nylon
Splitsbare draad in
twee diktes:
210 D
White, Black

Medium Clear, Fine Clear

70 D

UNI-Neon 1/0
Voor felle kleuraccenten, tags en koppen
Burnt orange, Chartreuse,
Green, Orange, Red, Yellow

White, Black

UNI-Mylar tinsel
Plat tinsel in diverse
maten. Twee kleuren
dus aan twee kanten te
gebruiken.
XS, S, M en L
Gold-silver
Red-green
Copper-blue
Peacock-orange

UNI-French wire
Metaaldraad in drie
kleuren en diverse
maten.
Copper
S, M, L
Silver
S, M, L
Gold
XS, S, M, L

UNI-Mylar tinsel Holo
Holografisch plat tinsel
in 3 maten: S, M, L
Silver, Red, Black, Orange,
Gold, Light blue, Chartreuse

New

UNI-Mylar tinsel Pearl
Paarlemoer plat tinsel
in 4 maten.
XS, S, M, L

Additions

Pearl

Bestsellers !
UNI-French Oval
Gelakt ovaal tinsel
Gold XS, S, M, L
Silver XS, S, M, L
Copper L
Pewter L

UNI-French
Embossed tinsel
Klassiek tinsel voor
klassieke zalmvliegen.
Maten S (.04) en M (.05)
Gold, Silver, Copper

UNI-Flat braid
Prachtig plat gevlochten materiaal voor
streamer bodies etc.
Green, Gold, Holo Fuchsia,
Holo Purple, Holo Silver,
Pearl, Pearl-green, Pearlred, Red, Silver

UNI-Soft wire
Koperdraad, zacht en
soepel, bodies en ribs.
3 maten, 6 kleuren
S, M, L
Gold, Copper, Orange, Red,
Green, Black

Bestseller !
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UNI Thread vervolg
UNI-Soft wire Neon
Gecoat zacht koperdraad in felle kleuren
S, M, L, in Silver, Yellow,
en Olive

UNI-Dubbing Brush
Wire
RVS draad voor het
maken van dubbing
brushes.

UNI-Micro tinsel
6/0, round
Voor het ribben van
erg kleine vliegen

Small .003
Medium .006
Large .009

Blue, Bronze, Copper, Fuchsia, Gold, Gray, Green, Multicolor, Old Gold, Pearl, Pink,
Purple, red, Silver

UNI-Floss Neon
Trilobal polyester floss,
2 strands, 600 D, extra
felle kleuren
Bestseller !

UNI-GLO Tinsel
Luminescent Glow-inthe-dark plat tinsel in 6
kleuren

UNI-GLO
Diverse Glow-in-the
dark materialen in
Glow-white

Chartreuse, Chinese Red,
Hot Green, Hot Orange, Hot
Pink, Hot red, Lt. Orange

Green, Light Blue, Orange,
Pink, White, Yellow

GLO Yarn
GLO Thread
GLO Floss

UNI-Stretch
Stretch nylon floss,
270 D. Sterker en
handiger te verwerken
dan ‘echte’ floss

UNI-Yarn
2-strand polyester yarn
voor fly bodies. Makkelijker dan dubben, mooi
strak en net resultaat

UNI-Mohair
Ruige draad, ideaal
voor Woolly Buggers
en ruige nimfen.

Aqua Blue, Beige, Black, Br.
Yellow, Brown, Camel, Chartreuse, Chinese Red, Fuchsia, Green Highlander,
Green, Hot Pink, Lt.Gray,
Lt.Olive, Olive, Orange,
Pumpkin Orange, Purple,
Shrimp Pink, Soft Pink,
White, Wine, Yellow, Red

Fluo Chartreuse, Fluo Chinese Red, Fluo Green highlander, Fluo Lt Pink, Fluo
Orange, Fluo Yellow
Black, Bronze, Brown, Burnt
Orange, Cream, Dk Brown,
Dk Grey, Gold, Grey, Green
Olive, Insect Green, Khaki,
Kelly Green, Lt Yellow, Magenta, Olive, Orange, Pale
Yellow, Purple, Red, Sun
Yellow, White, Wine

UNI-Store cabinet
Voor overzichtelijk opbergen en presenteren in de
winkel. Ruimte besparend. Nieuw ontwerp, nu van
plastic ipv hout. Lichter en makkelijk schakelbaar.

UNI-Floss
100% Rayon, single
strand, 600 Denier
Beige, Black, Bright Yellow,
Brown, Burnt.Orange, Charcoal, Cream, Dk.Blue,
Dk.Brown, Dk.Green,
Dk.Rust, Doctor Blue, Emerald Green, Gold. Brown,
Gray, Green Highlander,
Light Blue, Light Green,
Olive, Orange, Pink, Pumpkin Orange, Purple, Red,
Royal Blue, Rust, Rusty
Orange, Tan, White, Wine

Bestseller !

UNI-Tray II
Opbergsysteem met
dubbele foam inlay
voor 36 spoelen

Beige, Black, Brown, Charcoal, Cream, Dk. Olive,
Dk.Brown, Fluo. Green,
Fluo. Orange, Fluo. Red,
Fuchsia, Gold, Gold.Olive,
Gr.Highlander, Gray, Kelly
Green, Lt. Cahill, Lt. Gray,
Maroon, Olive, Orange, Purple, Red, Rusty Brown,
White, Wine

UNI-Foam inlays
2 x 18 sp, alleen het foam.

UNI-Boekje
How to Choose & Use
Fly-tying Thread van
Paul Marriner.
Informatief en UNI-verkoop
bevorderend.

Bestellen:
UNI producten zitten
per 20 in een doos:
4 rijen van 5.
Graag per hele (20 st.)
of halve doos (10 st.)
bestellen.
(eventueel per 5 st.)
Dat maakt het voor
iedereen makkelijk.
Bedankt!
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Binddraad en gespoelde producten overige merken: UTC, Danville, haken-verzamel dozen

UTC GSP 50 D
GSP ofwel dyneema,
de sterkste draad ter
wereld en de dunste
van UTC. Midge draad.

UTC GSP 100 D
GSP ofwel dyneema,
in 100 Denier, ideaal
voor zoutwater patronen. Nieuwe kleuren

50 Denier, White

White, Yellow, Orange, Red,
Black, Fluo chartreuse

UTC GSP 200 D
GSP ofwel dyneema,
dikkere uitvoering dus
nog sterker, perfect
voor streamers en
werken met hertenhaar
200 Denier, White

UTC 70 D
Gewone binddraad,
dun (vgl 8/0) en makkelijk splitsbaar, nylon.
Black, White, Yellow, Blue
dun, tan, brown, red, olive,
brown olive, watery olive,
flu yellow, flu green, flu fire
orange, flu shell pink,
flu chartreuse

Bestsellers !
UTC Mirage tinsel
Plat tinsel in de pakkende mirage opal
kleur. Heel speciaal!
Small
Medium
Large

Haken / kralen
verzamel dozen
20 vaks opvouwbaar.
Clear. Voor o.a. haken,
kralen, vliegen, etc.

Wapsi ‘utility box’ 20
vaks voor o.a. haken
en kralen. Afgeronde
vakken voor makkelijk
items eruitpakken

UTC tinsel Ice Blue
Plat pearl tinsel in de
kleur ice blue oftewel
UV pearl. Populair
product, veel gebruikt
voor buzzers.
Small
Medium
Large

Danville
Flat Waxed Nylon
Ideale binddraad voor
streamers en het werken met o.a. deer belly
hair. Ligt plat, is ook
makkelijk te splitsen en
snijdt haren niet door.
Black, red, fluo orange, yellow, white, grey, tobacco
brown, olive, peacock green,
beige, fluo red, fluo yellow,
fluo green, fluo fire orange,
fluo white, fluo blue, fluo pink

New
Additions

UTC Antron Yarn
Veel gebruikt product
voor chucks, spinner
wings en bodies
White, cream, yellow, nurnt
orange, lt grey, copperbrown, tan, brown, red, caddis green, black, PMD shuck
olive, medium olive, olive
green, flu red, flu yellow, flu
orange, flu bright white, flu
chartreuse, flu pink

Danville
Acetaat Floss
Bijzondere soort floss
die na behandeling
met aceton samensmelt en uithardt.
Unieke toepassingen!
Red, Yellow, Lt. Orange,
Brown, Black, Olive, Burnt
orange, Apple green, Fluo
green, Dark brown

UTC
Midge sparkle braid
Een dunne sparkle
braid (gebreide mylar).
Geschikt voor midges,
nimfen, caddis pupa,
zoutwater vliegen en
streamertjes.
Cream, tan, root beer, red,
olive, purple, black, lt pink,
pearl grey, sand, peacock,
pearl, dark olive, flu yellow,
flu fire orange, flu chartreuse
flu pink, flu cerise

Danville Spiderweb
DE draad voor de
Klinkhamer en andere
parachute vliegen.
Zeer dun en enigszins
rekbaar voor een goede grip. 17/0, wit
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Binddraad en gespoelde producten: Hends, Semperfli.
Hends color wire
Gecoate koperdraad in
felle kleuren. 0,18 mm
0 Silver, 1 gold, 2 copper,
3 red, 6 yellow, 7 green,
13 orange, 15 olive, 16 pink,
19 lt turquoise blue, 21 chartreuse, 30 black

Hends rod winding
thread
Wikkelgaren voor de
hengelbouw
Black, green, brown,
wine red

Hends holo tinsel
Prismatic ‘holo’ tinsel.
1 maat, 6 kleuren.
1 red, 2 silver, 3 gold, 5
green, 6 blue, 7 black

Hends bodyquills
Translucente, platte
draad voor mooie
transparante lijfjes.
3 yellow brown, 6 yellow, 8
red, 13 beige, 14 grey, 22
red brown, 32 olive brown,
39 lt olive, 41 fluo pink, 94
fluo orange, 96 fluo chartreuse, 99 fluo yellow, 20
green, 98 fluo hot orange, 10
brown, 34 dark olive

Hends Synton
Zeer dunne draad bestaande uit 2 draden
van 30 D elk, dus zeer
makkelijk te splitsen,
ideaal bij kleine vliegen
en b.v. CDC hackles
100 y (91 m) per spoel
white, black, dk brown, dun,
khaki, khaki dark, sandy
brown, red, fluo orange,
golden yellow

Semperfli
Killer Bug Wol
Uitstekende substituut voor
de Chadwick 477 wol voor
de Killer Bug, de simpelste
en beste vlagzalmvlieg ooit.
Essentieel materiaal !!

New

Hends buzzer body
Soortgelijk materiaal
als bodyquills, niet zo
transparant. Ook geschikt als rib en tag
Buzzer kleuren.
1 Yellow Fluo, 2 Orange
Fluo, 3 Red Fluo, 4 Pink
Fluo, 5 Green Fluo, 6 Khaki,
7 Black, 8 dk. Brown

Cobbler's wax
De traditionele wax
voor o.a. de greenwells
glory. Perfect in combinatie met de pure silk

Additions

New
Additions

Nano Silk 50 D - 12/0 en
Nano Silk ULTRA 30 D - 18/0

Semperfli UV STRAGGLE
STRING micro chenille

Geen gewone GSP maar een
hoge kwaliteit, netjes gespoeld
en leverbaar in maar liefst 10
kleuren. 50 D is de standaard
dikte voor kleine vliegen.
De 30 denier is de allerdunste
GSP binddraad die er te koop
is, voor de kleinste midges.

Fuzzybug-achtige chenille met
UV. Prachtige mix kleuren, vele
toepassingen: nimfen, shrimps,
lures, saltwater etc.

Black, White, Copper, Olive, Grey,
Yellow, Pink, Red, Brown, Orange

flu white (1000fl), cream (1350),
live shrimp (1500), pale pink (8000),
coral (4450), black (0050), copperbrown (2050), red-brown (3050),
peacock (7800), olive (6200),
light olive (6150), red (3300),
flu yellow (5150fl), flu orange (4150fl),
flu chartreuse-green (7250fl),
flu pink (8350fl)

Semperfli BLOB chenilles
In Translucent en Solid kleuren.
15 mm, super dichte structuur.
Plush Translucent
Felle kleuren, met glittertje:
Black, chartreuse, coral, fl green, fl light
pink, fl pink, fl red, fl orange, fl yellow,
bl;ue, peach, pale orange, sunburst,
white, Wimbledon yellow

Solid colours, zonder glitter:
Black, blue, brown olive, brown, claret,
gold olive, med olive, olive, red

New

Bestsellers !

Semperfli Pure Silk: Echte zijden binddraad voor de
liefhebbers van traditionele materialen en patronen, zoals
North Country Spiders. Twisted Silk in de klassieke
kleuren range van Edmonds & Lee:
#2 Straw / #4 Danica Primrose / #6A Vintage Orange / #7 Blue /
#8 Purple / #9 Black / #11 Golden Olive / #11A Red / #16 Pale Olive /
#17 Brown / #18 Dark Olive

Additions

New
Additions

Bestellen: Semperfli,
UTC, Hends en
Danville spoeltjes:
per 12 stuks p. kleur/
maat (evt. per 6)
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Poseidon ‘GREY MATZO’ Vliegbindhaken. Een overzichtelijk en compleet assortiment.
Onze Grey Matzo haken zijn van Japanse makelij en gemaakt van zeer hoogwaardig staal. De zoutwater
haken zijn van roestvrij staal. Door hun uitgekiende hardheid zijn ze loeisterk, waardoor uitbuigen of breken
nauwelijks voorkomt. De weerhaak is zeer klein en de 'needle point' is chemisch geslepen, kortom een topklasse haak voor de veeleisende binder en visser. Alle verpakkingen dezelfde eenheidsprijs.
Kleurgecodeerde verpakkingen: snel herkenbaar en makkelijk in de verkoop.
Grey Matzo
Dry Fly
Maten 10 tm 18

Grey Matzo
Dry Fly Barbless
Maten 12 tm 20

Grey Matzo
Nymph
Maten 8 tm 16

Grey Matzo
Nymph Barbless
Maten 10 tm 18

Bestseller !

Bestsellers !

Grey Matzo
Shrimp / Czech
Maten 8 tm 16

Grey Matzo
Shrimp Barbless
Maten 12 tm 20

Grey Matzo
Lure
Maten 6 tm 14

Grey Matzo
Lure Barbless
Maten 8 tm 16

Grey Matzo
Streamer
Maten 6/0 t/m 2

Grey Matzo
Saltwater streamer
Maten 1/0 tm 12

Bestseller !

Grey Matzo
Sedge / Emerger
Maten 8 tm 16

Grey Matzo
Emerger Barbless
Maten 8 tm 16

Bestseller !

Hends Czech barbless fly hooks Hi-Carbon, chemisch geslepen, black nickel.
Nu in verpakkingen van 25 stuks, prachtige Tsjechische wedstrijdhaken, uiteraard weerhaakloos,
Hends BL400
dry fly, standard wire

Hends BL554
pupa, nymph, heavy

Hends BL599
universal standard wire

Hends BL120
jig, standard wire

Maten
10 - 18

Maten
8 - 16

Maten
8 - 16

Maten
8 - 16

Bestseller !
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Daiichi haken, de wereld top.
Daiichi is Japans voor ‘de nummer één’ en dat is voor deze vliegbindhaken
een goed gekozen naam. Zowel in Japan als de VS is dit merk de onbetwiste
marktleider. De kwaliteit is onovertroffen. Daiichi biedt een zeer breed assortiment haken aan, waar we voor de Benelux markt de onderstaande keuze
uit hebben gemaakt. Andere modellen en maten kunnen we uiteraard ook speciaal voor u bestellen.

Daiichi 1100
Wide gape dry fly hook
Maten 18 tm 24

Daiichi 1180
Standard dry fly hook
mini barb
Maten 8 tm 16

Daiichi 1280
2 x long dry fly hook
Maten 8 tm 16

Bestseller !

Daiichi 1130
Wide gape scud hook
Maten 10 tm 20

Daiichi 1120
Heavy wide gape scud
hook
Maten 8 tm 18

Bestseller !

Daiichi 1160
Klinkhamer hook
Maten 8 tm 20

Daiichi 1560
Traditional nymph
hook
Maten 8 tm 18

Daiichi 1710
Standard nymph hook
2X long
Maten 8 tm 18

Bestseller !

Daiichi 1730
Stonefly nymph bent
hook, 3X Long
Maten 8 tm 10

Daiichi 1760
2 x heavy curved
nymph hook
Maten 8 tm 18

Daiichi 1750
Straight eye streamer
hook
Maten 4 tm 12

Daiichi 2461
Aberdeen Long Shank
streamer hook, black.
Maten 1/0 tm 6

Daiichi 1770
Swimming nymph hook
Maten 6 tm 16

Daiichi 1870
Larva hook
Maten 4 tm 14

Daiichi 2421
Low water salmon
hook, Maten 4 tm 12

Daiichi 2051
Alec Jackson Spey
hook, black.
Maten 3 tm 7

Daiichi X510
X-point steelhead hook
Maten 4 tm 10

Daiichi X452
X-point saltwater hook
(white saltwater finish)
Maten 4/0 tm 8

New
Additions

Bestseller !

X-point haken zoals de X510 en de X452 hiernaast, hebben een speciale punt, met vier getrokken groeven, die zorgen voor een veel snellere
penetratie. De X-punt blijft ook aanmerkelijk langer
scherp en is oersterk.
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Veren: Keough Hackle
Topkwaliteit genetic hackles van een van Amerika’s toonaangevende fokkers.
De beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt!
Keough Cock Cape Masters grade
De allerbeste hackle skins voor droge vliegen.
Voor de profs en veeleisende binders.
Zeer veel veren, maat range van 6 t/m 24.

Keough Cock Cape Tyer’s grade
Heel mooie droge vliegen skins voor binders die de
beste prijs-kwaliteit verhouding zoeken.
Kleuren: zie Master’s grade

dk blue dun, med blue dun,
lt blue dun, black, brown, ginger, cream, grizzly, brown grizzly,
olive grizzly, dun grizzly, ginger variant, cree

Bestsellers !

Keough Hen Capes
Hele mooie hen necks
voor natte vliegen en
nimfen.
Grizzly, brown, dun, black,
cream, olive
Meer kleuren op bestelling

Keough Hen Saddles
Zeer webby veren voor
o.a. Matuka’s, zalm en
steelhead patronen,
soft hackle flies en b.v.
als sedge wings.
Grizzly, brown, dun, black,
cream, olive

Keough HALF Saddles
Super kwaliteit en prachtig geverfd
Natural kleuren: Blue dun, black, brown, cream, grizzly.
Geverfd over wit en geverfd over grizzly:
Red, orange, yellow, chartreuse, pink, teal blue, purple

Leverbaar in grade 2 (hele mooie streamer grade)
en grade 1 (meer veren, dunner, langer: absolute
topklasse dry fly en streamer kwaliteit)

Meer kleuren op bestelling

Beperkt leverbaar - sla je slag als ze er zijn!
Links grade 1, rechts grade 2

New
Additions

Grades en kwaliteit:
Hackle skins en veren zijn natuurproducten.
Kleuren en maten variëren per individu en zijn niet
constant, maar door optimaal te kruisen wordt
voortdurend gewerkt aan kwaliteitsverbetering.
Saddles zijn zeer veel gevraagd en blijven helaas
beperkt leverbaar. Let op onze nieuwsbrieven en
informeer of bestel tijdig!

Bestsellers !

Keough Saltwater Skins - capes of saddles
Alleen op speciale bestelling
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Veren: eend, fazant
Poseidon CDC 1 gr.
Franse topkwaliteit,
gemengde formaten,
dus er zit voor elke
vlieg een geschikte
maat in.

Hends CDC Extra
select 25 pc
geselecteerde veren,
mooie kwaliteit,

Silver Mallard
Grote flankveren van
de wilde eend, grijs/wit
gestreept.

1 natural, 2 white, 4 olive, 8
nat. brown, 9 black,
14 lt yellow olive

Naturel, yellow, olive,
summer duck, pink

Naturel

Naturel (med. grey), white,
black, olive, nat. brown, slate
dun (donkergrijsbruin), fluo
yellow, golden yellow, bright
orange, chartreuse, Khaki
campbell (nat. beige), pink

Bestsellers !

Peute veren
Borstveer van vrouwtjes eend voor o.a. de
Peute vlieg.
Helaas niet altijd even
goed leverbaar.

Bestseller !

CDC en fazantenstaart zijn
basismaterialen voor vele
bekende, vangende vliegen
zoals F-fly en Sawyer nymph

Bronze Mallard Extra large Spey select
De grootste en mooiste bronze mallard veren,
maar liefst 24 veren (12 links en 12 rechts) per
verpakking ! Voor zalmvliegen en wet flies.

Fazant haan staart.
losse veren:
Naturel per 2 verpakt
Geverfd per stuk
Ook gebleekt-geverfd
voor felle kleuren
Naturel, black, insect green,
claret, orange, olive, red,
cream, bright yellow

Bestseller !

Fazant hen staartveer
Voor vleugels van
diverse natte vliegen
Naturel, 2 veren per verp.

Zoekt u andere
fazant- of
eendenveren?
Waarschijnlijk
kunnen we u
helpen. Vraag
het ons!
Teeny fazant veren
O.a. geverfd over gebleekt. Mooie felle
kleuren. 2 veren per verpakking.
Fluo orange, insect green, black, antique gold,
hot green, chili red, purple, hot pink, ginger

Goudfazant haan
Diverse veren leverbaar
Kraag: tippet
Kuif: topping
Kop: tippet + topping
Staart: hele staart
Skin: hele body skin (exc. kop & staart)
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Veren: Chicken, marabou, turkey, goose
India Cock Capes
Mooie A kwaliteit voor de droge vlieg.
White, brown, ginger, badger, dyed black, grizzly
variant, brown variant (cree), dyed blue dun

India Hen Capes
A kwaliteit, voor natte vliegen
en nimfen. Beperkt leverbaar

Hends dry fly hackle
5 veren per verpakking,
op maat geselecteerd.

White, brown, ginger, badger, black,
grizzle variant, brown variant, blue dun

M (12-14) of S (16-20)
Brown, grizzly, blue dun, black,
olive grizzly

Helaas beperkt leverbaar

Marabou Strung
Turkey marabou blood fluffs in vele kleuren.
Basismateriaal voor vele lures & streamers
black, white, cream, yellow, peach, tan, pearl grey,
shad grey, fluo chartreuse, fluo green, fluo yellow, pink,
fluo pink, fluo fire orange, fluo red, red, fluo lt blue,
peacock blue, purple, yellow olive, olive, sculpin olive,
fluo tl orange, sand, brown, coral

Mini Marabou
Kleine marabou veren voor
nimfen, emergers, bonefish
vliegen etc.
Black, white, hot orange,
hot pink, olive, purple, red,
yellow, chartreuse, brown

Grizzly Marabou
Voor o.a. nimfen, lures en
bonefish patronen.
Natural, tan, brown, olive,
burnt orange, sand

Bestseller !

Coq de Leon
Prachtige veren voor
staartjes droge vliegen
Light / Medium / Dark

Woolly bugger
gebonden met
marabou en
saddle veren

Goose Quill
Slagpennen gans, 1
paar. Diverse body's
en zalmvliegen.

Goose Biots
Korte kant van slagpennen van de gans.
Staartjes, lijfjes, pootjes, sprieten etc.
Black, white, olive, red, gold,
brown, grey

White, yellow, orange, grey,
red, highlander green, blue,
olive, black

Saddle Hackle strung
Mooie lange saddle
veren van 15-18 cm

Turkey Biots
Korte kant van de
slagpennen van een
kalkoen. O.a. lijfjes van
nimfen en droge vliegen. Groter en meer
translucent dan Goose
Biots

Basis materiaal voor
snoek streamers.
Hackle voor grote buggers en zalmvliegen.
white, pearl gray, black, fluo
yellow, fluo chartreuse, silver
doc blue, dark blue, yellow,
fluo lt orange, shrimp pink,
fluo hot pink, fluo fire orange,
purple, red.

White, blue dun, tan, rusty
brown, red, olive, lt cahill,
black, amber, sulphur
orange, bluewingolive,
hendrickson pink, suplhur
yellow, flu chartreuse, march
brown, mahogany brown

Bestseller !

13
Veren: Peacock, ostrich, chicken, turkey, guinea fowl. Vliegbindkits.
Pauwfibers, strung
Peacock herl, basis materiaal
voor zeer vele toepassingen
XL Naturel

Pauw zwaardveren
Zwaardveren voor o.a.
Alexandra en Zug Bug

Ostrich Herl
Struisveren in diverse kleuren.
Voor nimfen en streamers.
1/2 veer per verpakking

Marabou & soft hackle skins
Grote skins met veel verschillende typen soft hackle veren.
Vele toepassingen.

Natural grey, tan, ginger, brown, olive,
black, white

Grizzly, grizzly tan, grizzly brown, grizzly orange, grizzly pink, yellow, red,
orange, chartreuse, black, salmon pink

Naturel, 2 paar per verp.

Bestseller !

Spey plumes
Geselecteerde kleine struisvogel
veren, te gebruiken als Spey
hackles in zalm- en steelhead
vliegen.
Black, flu orange, fuchsia, hot pink, kingfisher blue, purple, shrimp pink,
chartreuse, heron grey, red, flu yellow,
green highlander

Turkey wing quill mottled oak
Kalkoen veer voor muddlers,
zalmvliegen en nimfen
Naturel, grade 1 (zalmvliegen kwaliteit)
Grade 3 (kleinere veren voor nimfen)

Guinea fowl, strung
De bekende gestippelde parelhoenveren, o.a. zalmvliegen
Natural, silv.doc. blue,
Highl. green, orange, red

White tipped mottled
turkey # 1
Kalkoen veer met witte
tip voor o.a. muddlers,
zalmvliegen en nimfen
Naturel, grade 1

Wapsi fly tying kits
Twee versies: de STARTER kit, met tools, handboek en materialen om 10
vangende patronen te binden, en uitgebreidere DELUXE kit, met alles wat je
nodig hebt om 17 vangende patronen te binden.

NB: Veren zijn een natuurproduct. Kleuren en maten variëren per individu en zijn niet constant. Het aanbod
is beperkt en soms zijn bepaalde producten of kleuren tijdelijk niet leverbaar. Wij vragen u hiervoor begrip.
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Haren: Deer, elk, calf, hare, squirrel, fox, goat, etc.
Bucktail, Large
Basismateriaal voor
(snoek) streamers
White, black, fuchsia, fluo
hot orange, fluo lt orange,
fluo lt blue, dk blue, yellow,
fluo yellow, hot pink, lt pink,
purple, red, fluo chartreuse,
fluo green, grey, brown, tan,
olive, kelly green, fluo red

Hends Deer Hair
Voor bodies en vleugels van diverse droge
vliegen, o.a. sedges.

Elk Hair
Voor de vleugels van
de Elk Caddis series.

Deer Belly Hair
voor spinnen van
muddler koppen etc.

Bleached

white, fluo chartreuse, fluo
orange, red, yellow, fluo
yellow, hot pink, purple,
black, fluo lt blue, dk blue,
olive, grey, tan

1 natural, 3 olive, 5 orange
brown, 10 black, 11 dkbrown

Bestseller !

Bestseller !

Calf Body Hair
Voor parachute wings
White

Arctic Goat Hair
Streamers, snakeflies,
zalmvliegen, tubeflies

New
Additions

Hare Mask
Naturel Grade 1

Deer Hair short & fine
Speciaal geselecteerd
voor b.v. comparaduns

Arctic Foxtail (Hends)
Poolvos staart delen

Naturel, Bleached, Gray

Squirrel tails
Voor o.a. zalmvliegen
en nimfen

nat. white, yellow, orange,
red, highlander green, purple, black, flu red, flu yellow,
flu fire orange, flu chartreuse
flu pink

0 white, 14 black, 2 chartreuse, 4 fluo orange, 6 red,
7 blue, 13 grey, 5 dk pink,
3 yellow

Squirrel skin
Heel eekhoornvel in
natuurkleuren
Mol Natural
Heel vel, voor spiders,
en de Iron Blue Dun.

Nat. Gray, nat. Fox

Natural brown (fox), Natural
grey, black, green, orange,
red, yellow, blue

Fitch Tail (Polecat)
als stoats tail in zalm
vliegen. Natural

Calf Tail
Voor o.a. wings & tails
50/50 white-black,
White, tan, black, pink,
brown, rootbeer

Bestseller !

FFF Arctic Fox tail
3XL (Eumer)
Poolvos staart stukken
met de langste haren.

Sculpin Wool
Voor sculpins en woolhead streamers.

black, red, yellow, chartreuse, mallard, morrum
orange, kingfisher blue, pink,
orange, purple, green, brown

nat white, yellow, orange,
red, black, fl chartreuse,
fl pink, tan, shad gray,
sculpin olive

White en salmon pink
(alleen in 2XL)

Snowshoe rabbit
'Hair CDC', voor droge
vliegen. Duurzamer
dan CDC
2 stuks (1 paar) per verp.
cream, tan, lt dun, nat. white,
dk dun, black, rust, olive

Icelandic Sheep
Streamer hair
Prachtig lang, dun en
translucent haar voor
allerlei streamers
White, black, fluo orange,
red, fluo chartreuse, fluo
yellow, fluo pink, silver grey,
purple, saltwater blue

Bestseller !
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Haren: Zonkers, van klein tot groot. Rabbit, squirrel, muskrat, mink, finn raccoon, arctic fox.
Rabbit Half Skins, gezonkerd
De beste prijs-kwaliteit-kwantiteit verhouding, deze
halve skins. In effen of dwars gestreepte (barred)
kleuren, in twee maten: Regular (4 mm: 32 à 38
strips) en Magnum (6 mm: 20 à 26 strips)
15 Effen kleuren: White, nat ginger, nat brown, nat chinchilla,
nat charcoal grey, yellow, golden brown, olive, black, flesh, fluo
red, fluo yellow, fluo orange, fluo chartreuse, fluo pink.

Texas Cut Strips
De aller-allerbreedste
zonker strips. 9 mm !!
White, nat brown, yellow,
olive, black, fluo red, fluo
yellow, fluom orange, fluo
chartreuse, fluo pink

Pine Squirrel skin,
gezonkerd
Hele eekhoornvellen,
in strips van 4 mm
Natural, crawdad orange,
red, olive, black, chartreuse

10 Barred kleuren: black barred over: white, yellow, tan, light
olive, shad gray, fluo red, fluo yellow, fluo orange,
fluo chartreuse, fluo pink

Bestsellers !

Hends rabbit zonkers
3 strips per verpakking.
Standard (4 mm)
Magnum (6 mm)
Furry Band (crosscut 4 mm)
1 white, 2 yellow, 3 fluo orange, 4 red, 5 natural beige,
6 natural brown, 7 dk brown,
8 brown olive, 9 black, 10
brown beige, 11 chinchilla,
12 rusty brown, 13 hot pink,
132 chinchilla yellow,
89 chartreuse

Hareline rabbit strips
Ontbrekende kleuren
in de Hends range.

Black Barred Strips
Dwars gestreepte
zonkerstrips

Tiger Barred Strips
Tweekleurige zonkers,
dwars gestreept

Standard of Magnum

Standard of Magnum

Standard of Magnum

Fluo chartreuse yellow, fluo
chartreuse green, Salmon
pink, Baby blue, bright red.

Chartreuse, white, yellow,
hot orange

Tiger: oranje over geel
Cree: oranje oper tan
Minnow: Blauw over wit
Mahi: groen over chartreuse

FFF Finn Raccoon
Zonkers (Eumer)
De mega zonkers met
de langste haren, voor
écht grote streamers
en zalm vliegen

FFF Arctic Fox
Zonkers (Eumer)
Net iets minder lange
haren dan finn raccoon

Bestsellers !

Konijn zonkers laten zich
prima combineren met fish
skull baitfish heads, blz 29

Hends Muskrat
Zonker strips
In 2,5 mm en 1,5 mm.
6 Natural, 7 olive,
8 olive brown, 9 black

Wapsi Mink Zonkers
Extreem dun gesneden
nerts zonkers voor
kleine beweeglijke
streamers en lures
MICRO: white, natural
brown, grey, fluo chartreuse,
black, tan, olive, dark olive

black, white, yellow, olive,
red, purple, orange, pink,
kingfisher blue, chartreuse,
brown, grey, salmon pink

Bestseller !

black, white, yellow, olive,
orange, chartreuse, red,
pink, brown, purple, kingfisher blue, salmon pink
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Dubbing: Fly-Rite, Hends
Fly-Rite extra fine
poly dubbing
Aanbevolen door de
experts vanwege de
fantastische kleuren en
het drijfvermogen.

Fly-Rite dubbingmap
Handige map met alle
46 extra fine poly dub
kleuren netjes op rij

Bestseller !

Fly-Rite Dilly Wax
Dubbing wax, floatant
en line dressing in één

Hends rabbit dubbing
Basis dub materiaal,
werkt erg makkelijk

Hends hare dubbing
Ruigere dubbing, in
natuurlijke kleuren

1 white, 30 black, 3 dk yellow brown, 4 lemon yellow,
6 hydropsyche, 8 hot orange
9 burnt orange, 10 red, 11
fluo purple, 13 march brown,
14 lt blue dun, 16 iron dun,
18 olive grey, 19 slate grey,
20 grey, 24 brown orange,
26 dk khaki brown, 27 purple, 28 rusty brown, 29 old
pink, 33 wine red, 34 yellow

1 natural light, 2 natural
dark, 3 iron dun, 4 gold olive,
5 dk ginger, 6 cinnamon, 7
thistle, 8 rusty brown, 9 red,
10 olive, 11 brown olive,
12 dk brown, 13 brown beige
dk, 14 coachman brown,
15 black, 18 yellow olive

Hends UV Blend
Dubbing mix van
konijn en UV materiaal

Hends Spectra
dubbing
Zeer populaire glitter
dubbing, iriserend. Met
multicolour pearl effect.
Absoluut essentiële
dubbing !

Leash & Retractor
Handig: speciaal houdertje
voor Dilly Wax, aan rolspeld

1 white, 2 black, 3 dark olive,
4 bright yellow, 5 rust, 6
chocolate brown, 7 dark
grey, 8 golden olive, 9 golden yellow, 10 blue wing olive, 11 orange, 12 cream, 13
claret, 14 golden amber, 15
light olive, 16 chartreuse, 17
golden brown, 18 rusty orange, 19 light tan, 20 dark
tan, 21 light grey, 22 cahill
tan, 23 olive sulphur, 24 tiny
blue wing olive, 25 cream
variant, 26 adams grey, 27
speckled dun / lt Hendrickson, 28 dark reddish brown,
29 western olive, 30 march
brown, 31 pale morning dun,
32 rusty olive, 33 orange
sulphur, 34 quill Gordon /
brown drake yellow, 35 inchworm green, 36 ginger
cream, 37 grey drake / grey
fox, 38 pale watery yellow,
39 medium brown / dun
variant, 40 caddis pupa
green, 41 pale olive, 42 dark
olive brown, 43 camel, 44
ecru, 45 mottled caddis /
pale yellow olive, 46 dun
olive, Clear antron
NB bestellen per 5

Hends CDC dubbing
In enkele prachtige
natuurlijke kleuren
1 nat grey, 13 march brown,
34 olive, 35 cinnamon

Hends Blend dubbing
Mix van konijn en een
beetje glitter, erg mooi
voor Czech Nymphs
1201 march brown lt, 1501
brown beige, 1301 march
brown, 2822 rusty brown,
534 hydropsyche, 1834 olive, 2015 blue dun, 2532
olive brown, 3046 black, 219
pink, 1107 fluo purple, 802
hot orange, 1095 red, 3215
slate grey

17 grey, 18 march brown, 19
olive, 30 black, 2 yellow, 6
orange, 9 pink, 13 red

Hends deer hair
dubbing
Grove dubbing van
Hertenhaar met synthetische fibers voor de
thoraxen van nimfen

2 orange, 96 green, 93 fluo
yellow, 94 fluo orange, 6
yellow, 19 pink, 7 violet, 89
chartreuse, 45 peacock
bronze, 46 peacock green,
32 olive brown, 33 cinnamon, 34 lt olive, 15 grey, 98
dk yellow, 11 lt blue, 92 pearl
blue, 97 pearl UV, 91 pearl
green, 22 red brown, 35
rusty brown, 95 red, 235
dark cinnamon, 335 dark
brown

1 natural, 2 black, 3 olive,
11 dark brown

Bestseller !
Hends UV ice
dubbing
Glitter ice dub met UV
accenten in de mix.
1 white, 2 fluo yellow, 3 fluo
chartreuse, 4 hot orange, 5
salmon orange, 6 pink, 8
red, 10 wine red, 14 violet,
15 black

Hends gleamy dubbing
synthetische seals fur vervanger.
1 white, 2 fluo yellow, 3 fluo green, 4 fluo hot
orange, 5 burnt orange, 6 red, 7 purple, 9
olive, 10 black, 12 copper, 13 beige brown,
14 brown, 16 claret, 19 pink
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Dubbing: Wapsi, Hends, Senyo; wax, teaser
Angora Goat dubbing
Prachtige natuurlijke
seals fur vervanger,
translucente kleuren
white, cream, yellow, hot
orange, dun, ginger, brown,
red, lt olive, highlander
green, olive, brown olive,
black, fiery brown

Metallic dubbing
Dubbing in metaal
kleuren.

Holo Dubbing
Idem, in holografische
uitvoering

2 gold
3 silver
4 bronze

1 gold
2 silver

Dubbing wax (Hends)
Harde wax, staaf vorm
Vloeibare wax, runny

Wapsi Dubbing Wax
Stift Deluxe
De dubbing wax in de
bekende draaitube.

Dubbing teaser mini
Om lijfjes mee op te
ruwen en dubbing uit
een box te picken

Dubbing Wax Block
(Wapsi)
Harde wax, blok vorm

Bestseller !
SLF dubbing ('Davy Wotton')
Standaard dubbing, zeer veel gebruikt, deze SLF,
heeft een soortgelijke translucency en stugheid
als seal, en is dus een prima vervanging daarvan.
bright green, green highlander, insect green, dark green, medium olive, dark olive, green olive, light olive, olive dun, golden
olive, brown olive, dark claret, fiery claret, light claret, hot orange, fiery orange, crimson, fiery red, fiery yellow, yellow, light
blue, kingfisher blue, dark blue, teal blue, magenta, purple,
violet, gray, iron gray, blue dun, dark gray dun, summer duck,
gold, brassy gold, fiery brown, dark brown, rust brown, cinnamon, beige, ginger, black, white, flu yellow, flu red, flu orange,
flu lime green, flu pink, natural imitation seal

SLF saltwater dub
Kleuren range speciaal
voor zoutwater vliegen.
Burnt orange, tan, ginger,
rootbeer, pearl gray, sand,
pearl, softshell, smokey
olive, watery olive, fl red, fl
yellow, fl orange, fl shell
pink, fl chartreuse

Bestseller !

Senyo's laser yarn dub Een prachtige dubbing mix met flash, die ook zeer
geschikt is voor o.a. wings en streamerkopjes. Een onmisbaar materiaal!
black, brown, dk tan, fl blue, fl chartreuse, fl fuchsia, fl hot orange, grey, green chartreuse, hot pink,
lavender, lt olive, olive, pale blue, pale pink, purple, red, rusty bronze, sculpin olive, shrimp pink,
silver minnow belly, tan, white, yellow

Wapsi natural fur
dubbing

Bestseller !

Senyo's shaggy dub
Dubbing van micro silicone fibers, zeer beweeglijk, lijkt levend!
Prachtig op nimfen,
gebruik in dubbingloop.
black, chartreuse, gray, hot
orange, hot pink, medbrown,
olive, PTbrown, purple, red,
tan, lt white, yellow

Hare’s Ear Plus
dubbing (Hareline)
De originele en meest
gebruikte Hare’s Ear
dubbing / antron mix
nat. hare's ear, dk. hare's
ear, insect green, black,
reddish brown, olive, tan,
chocolate brown, golden
olive, olive brown, dk. olive,
rusty orange

New
Additions

Bestseller !

New

Additions
Diverse soorten
moeilijk te vinden,
100% pure, 100%
natuurlijke dubbings.

Wapsi SUPERFINE
dry fly dubbing
De allerfijnste voor de
kleinste droge vliegjes.
black, adams grey, amber,
blue dun, bwo, brown, caddis
green, callibaetis, cinnamon
caddis, dark tan, golden
olive, grey olive, hendrickson
pink, light cahill, mahogany
brown, olive, pale evening
dun, olive brown, pale morning dun, pale yellow, rusty
brown, sulphur orange, tan,
white

Olive Hare's mask, Natural
black squirrel, muskrat,
beaver, camel, fox squirrel
belly, gray squirrel, fox
squirrel, pine squirrel, light
hare's mask, dark hare's
mask, mink, coyote mask,
australian opossum.
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Dubbing boxen, Lood , Foam, Eyes
DUBBING BOXEN Vele soorten, o.a.
Wapsi dispenser leeg 12 vaks
Lege box plat 12 vaks
Haas dubbing
Konijn dubbing
Antron cube 30 vaks
Antron # 1 en Antron # 2
Life cycle caddis dubbing
Ice dubbing # 1 en # 2
Hareé ice dubbing
Hare’s ear plus dubbing
Scud dub
Superfine dubbing # 1 en # 2
Angora goat
Hareé wiggle dubbing
SLF saltwater
New
SLF dubbing # 1 en # 2
Additions
Czech Nymph dubbing
Spectra box plat nat colours
Spectra box plat bright colours

Looddraad bulkspoel
50 gram op grote spoel

Looddraad standard
Standaard spoel
Inch / mm
.010 / 0,25
.015 / 0,38
.020 / 0,50
.025 / 0,76

Lead free wire
Zachte loodvrije draad
voor het milieuvriendelijk verzwaren van uw
nimfen.
.010 (0,38 mm), .015 (0,50),
.020 (0,76 mm)

New
Additions

Bestseller !

Twist-ons Plat lood
voor het verzwaren
van leaders (of nimfen)

Looddraad small
12 kleine spoeltjes in
een box (india setje)

Lood folie zelfklevend
10 gr en 25 gr verpakkingen

0,40
of
0,60
mm

Furry Foam 2 lagen
Harige foam matjes
voor mooie nimf lijfjes.

Razor Fly Foam
Het dunste foam. Twee
sheets van 0,5 mm en
twee van 1 mm per
verpakking

Cream, rust, yellow, black,
tan, brown, dk olive, lt olive,
green

Red, tan, white, orange,
pink, yellow, brown, olive,
gray, black, chartreuse

Wapsi Fly Foam
Closed cell foam,
super kwaliteit. Maar
liefst 4 sheets in elke
verpakking: 2 x 1,5 mm
en 2 x 3 mm
Chartreuse, yellow, red,
black, olive green, brown,
tan, white, peach, khaki,
gray, damsel blue

Booby eyes (Hends)
Foam cylinders voor
makkelijke booby eyes.
3 maten, nu in maar
liefst 9 kleuren!
4 mm, 6 mm, 8 mm
White, yellow, orange, red,
green, black, olive,
chartreuse, pink

Bestseller !

Bestseller !
Eye Tags
Zowel voor het maken
van nimf oogjes, het
vormen van brede thoraxen, als het ankeren
van parachute hackles

Mono Nymph Eyes
Lichte plastic oogjes
voor o.a. nimfen en
zoutwater vliegen

Flat Lure Eyes
Platte streamer oogjes
40 st. per verpakking
Silver holo, gold holo,
fluo yellow, fluo orange

Small, medium, large: Black

XS 3 mm / S 4,6 mm
M 6,2 mm / L 7,8 mm

3D Holo Eyes
Zelfklevend. 20 st.
Silver, gold, red, chartreuse

Painted lead eyes
Zware nimf oogjes.

Bead chain eyes
Kettingoogjes
Small, medium, large
Silver, black

XS 3 mm / S 4,6 mm
M 6,2 mm / L 7,8 mm
XL 11 mm / XXL 15,6 mm
(XL en XXL: silver en gold)

Small, medium, Red, Pearl

Meer oogjes:
Crab/Shrimp eyes,
3D dumbells: blz 25
Living eyes: blz 30

Bestseller !

Dragon eyes: blz 30
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Popperkoppen, Rubber Legs, Rattles etc
Popperkoppen Hard
Foam met haken
(Wapsi)
Mooie popperkoppen!
Keihard, met slit voor
het plaatsen van de
haak. Verpakt 10 + 10
Bestsellers !
Alleen in wit.
Pencil poppers & hooks # 1
Pencil poppers & hooks # 2

Boilermakers
Popperkoppen
De echte Edgewater
boilermakers en andere foam popperkoppen.
Zeer taai en duurzaam
en bijzonder hoog drijvend. Verpakt per 3 st.
Alleen in wit. Maten in mm
Boilermakers 2/0S 16 x 39
Boilermakers 2/0M 19 x 43
Dinks # 2 14 x 18 mm
Dinks # 4 12 x 15 mm
Dinks # 6 9 x 10 mm

Foam Cylinders
(Wapsi)
Makkelijk bewerkbare
(snijden, schuren)
cilinders van popper
foam voor zelf gemaakte popperkoppen.
Alleen in wit.
3/8”: 40 x 10 mm, 6 stuks
1/2”: 40 x 13 mm, 4 stuks
5/8”: 40 x 16 mm, 4 stuks

Foam Block
Plastazote foam block
om zelf allerlei vormen
te creëren, zoals popperkoppen.
Werkt makkelijk en is
met schuurpapier af te
werken.
White, yellow, green (chart),
red, black

Andere kleuren op bestelling

UITLOPEND ARTIKEL
Saltwater poppers/hooks 2/0
Saltwater poppers/hooks # 2

TCS poppers & hooks # 1
TCS poppers & hooks # 4
TCS poppers & hooks # 6
TCS poppers & hooks # 8

Meer popperkoppen:

BIG Fly Rattles
Extra grote fly rattles
voor meer herrie

Black, red, white, brown

New

Sili Legs Fire Tip
Platte silicone pootjes
in diverse kleuren met
fel fluorescerende tip.
Voor zeeforel en andere zoutwater vliegen.
Clear - fire orange
Chartreuse - fire orange
Black - red
Purple - hot pink

Additions

Squirmy worm body
Zeer beweeglijke body
sliertjes voor forel
(vijver) vliegen.
San Juan red, bloodworm
red, earthworm,
New
hot pink, glow blue

Barred Round rubber legs
Dwarsgestreepte rubber pootjes

Small:
white/black

New
Additions

Nymph sili legs small
Extra dunne silicone
pootjes, gestreept.
Yellow barred, orange barred, olive barred, chartreuse
barred

Additions

Barred Crazy Legs
Platte silicone pootjes
met strepen en glitter
effect. Met name voor
zoutwater vliegen.

Medium:
Red/black
Yellow/black
Black/silver
Chartreuse/black
Orange/black

Micro, mini, standard

Bij de Flymen items
Zie blz 31

Rubber Legs Fine
Round
De standaard rubber
pootjes voor o.a.
Chernobyl ant, Madam
X en diverse caddisen mier patroontjes

Fly Rattles
Pyrex fly rattles voor
extra streamer-herrie

Clear - pearl flake
Orange - gold flake
Chartreuse - peal flake
Olive - green flake

Centipede legs
De ALLER dunste!
Super beweeglijk,
grizzly gestreept
White, yellow, tan, red, olive
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Back & Body materialen, Egg yarn
Sow-scud back (Wapsi)
Het ultieme material voor dekschildjes en shrimp
backs, maar ook zeer geschikt als body materiaal
voor diverse nimfen. Mooie translucente kleuren.
3 mm breed
Clear, golden stone,
dead orange, lt gray,
tan, brown stone, red,
lt olive, olive, black,
bighorn pink, amber,
dark gray, flu chartreuse, shrimp pink,
sow bug, bighorn
orange, dark olive

Embossed Flashback
Pearl
sheet, met structuur.
Pearl

Pearl Scudback
Back-body materiaal
met structuur. 3 mm
breed, pearl kleuren.

Spectra Flash
Back-body materiaal
met structuur. 5 mm
breed, pearl kleuren

1 pearl white, 30 black, 34
olive, 220 dk green, 6 yellow,
19 pink, 2 orange, 8 red,
10 gold

1 pearl white, 30 black, 34
olive, 220 dk green, 6 yellow,
19 pink, 2 orange, 8 red

Thin Skin (Wapsi)
Iets dunner dan
flexibody. Kleuren die
niet meer leverbaar
zijn in flexibody, komen
erbij in thin
skin.

Hends Cheek
voor buzzer cheeks.

Bestseller !

Flexibody
De enige echte Hans
de Groot flexibody.
3 vel per verpakking.
De laatsteM op = op!
Oliver edwards (3 kl.)
Lt olive, dk olive, caddis
olive, amber, brown, fluo
yellow, fluo orange, fluo pink

Bodyglass
Voor mooie translucente bodies op nimfen en
buzzers

Clear,
chartreuse,
shrimp pink,
red

Spanflex (Flexifloss)
Voor nimf- en buzzer
bodies, maar ook zeer
geschikt als pootjes.

1 clear, 2 orange, 6 yellow,
10 lt brown, 15 grey, 31
khaki brown, 32 rusty brown,
30 black, 39 lt olive, 93 deep
red

Medium

Ribbing band
Brede rib of body
materiaal, glimmende
felle pearl kleuren

Egg Yarn
De echte Egg Yarn.
Het materiaal voor de
zalm eitjes.

1 pearl white, 99 fluo yellow,
34 olive, 30 black, 8 red, 19
pink

fluo yellow, fluo chartreuse,
peach, salmon egg, fluo
orange, fire orange, flame
red, pink, cerise, white, black

Bestseller !

1 white, 2 fluo yellow, 3 fluo
orange, 4 fluo pink, 5 fluo hot
orange, 6 fluo chartreuse, 7
holo gold, 8 holo silver, 9
holo red, 10 holo chartreuse

Ook leverbaar met
‘bustard’ patroon, mooi
voor nimf bodies en
dekschildjes
Mottled Bustard: natural,
orange, olive, yellow

Bestseller !

Reel Eggs
Net echte zalmeitjes
Egg Veil
Voor het imiteren van
hom aan egg flies.

white, black, yellow, chartreuse, olive, dk olive, grey,
brown, ginger, orange, red,
fluo pink

UITLOPEND ARTIKEL
red, fluo orange, chartreuse
green, yellow chartreuse,
brilliant pink, glow in the dark

Mayfly Body (Hends)
voor bodies van Meivliegen. Smalle strips
in 12 variaties.
- Kleuren: cream-brown,
yellow-brown, Beige-brown
- Maten : S en M
- Met of zonder gold rib

Milky white

Dringend verzoek: bindmaterialen per 5 stuks
per kleur / maat bestellen. Dank u.
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Chenilles, tubing, yarns, wol, tails, Cautery tool
Wapsi Ultra Chenille
Topkwaliteit chenille in
grote verpakking van
maar liefst 4,5 m

Wapsi Pearl Chenille
Tinsel chenille 'pearl' in
3 maten en 14 kleuren.
3 m per verpakking.

Micro (1 mm)
Standard (2 mm)
Medium (3 mm)

Micro (1 mm)
small (4 mm)
medium (8 mm)

Black, white, yellow, dk tan,
tan, brown, red, light olive,
caddis green, purple, sculpin
olive, fluo red, fluo yellow,
fluo orange, fluo fire orange,
fluo shell pink, fluo chartreuse, fluo hot pink

pearl white, black, peacock,
olive, golden olive, grey,
brown, fluo yellow, fluo chartreuse, orange, light pink,
fluo pink, fluo fire orange, red

Krystal chenille
Glitter chenille van
Hends voor (snoek-)
streamers
10 mm:
1 white, 2 fl yellow, 3 fl chartreuse, 7 orange, 8 hot orange, 9 red, 11 yellow, 15
pink, 16 hot pink, 18 purple,
20 olive, 24 rusty brown, 27
opal, 29 blue, 30 black

Flash / Blob Chenille
Felle fluo kleuren o.a.
voor kleine blobs.
5 mm, 1,5 m per verp.
5001 fluo yellow, 5002 fluo
chartreuse, 5003 fluo orange
5004 fluo pink, 5005 fluo red

Onderstreepte kleuren ook in
15 mm leverbaar

Bestsellers !

Wapsi Tinsel Chenille
Flash Chenille in solid /
metallic kleuren.
In 2 maten: M en L
Silver, gold, copper

New
Additions

Poly yarn
De enige echte poly
propylene yarn voor
o.a. vleugels van de
klinkhamer en andere
parachute vliegen

Gold, silver, pearl,
holo silver, mirage
Maten: S, M, L
(Holo silver en mirage alleen
in maat M leverbaar)

EZ body tubing
Soortgelijk materiaal
maar dan rond.

501 pearl white, 534 pearl
olive, 522 pearl grey,
543 pearl lt blue

Alleen in Pearl white

Fluo Tag wol
Felle kleuren voor
tags, tails en hot spots,
en bodies van nimfen,
lures en zalm vliegen

Microfibbets
Mayfly tails, mooie getaperde staartjes voor
de droge vlieg

white, fluo yellow, light yellow, black, tan, light grey,
orange, red, light pink,
chartreuse, med brown

Bestseller !
Mylar tubing
Standaard materiaal
voor streamer bodies

Flat pearl tubing
Voor streamers en
zeebaars vliegen.

Killer Bug Wol
Substituut voor de niet
meer verkrijgbare
Chadwick 477, voor de
Sawyer ‘Killer Bug’.

Fluo red, fluo yellow, fluo
orange, fluo green, fluo pink

Onze versie is goed
bevonden door de
Sawyer familie!
Bestsellers !

Cautery / cautery tip
Soldeer tool met
verwisselbare tip voor
clean afbranden van
diverse materialen.
Losse tip ook leverbaar.

1 White, 15 grey, 33 brown,
34 olive, 30 black
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Streamer materialen & Flash
Long Chenille
Soft brush voor mini
streamertjes (fissies)
1 white, 15 grey, 33 brown,
30 black

Nylon Blend
Mix van zeer fijne
nylon fibers met flash,
perfect voor mini
streamertjes
1 white, 15 grey, 34 olive,
8 red, 35 brown

Superflash
Ons eigen merk flash,
al jaren een bestseller.
Lengte plm 40 cm.
Ook super in prijs !!

Big Fly Fiber, Curly
Veelgevraagde fibers
voor grote snoek streamers. De krul zorgt
voor extra volume

clear white, silver, holo silver,
holo gold, holo dk blue, red,
green, fishback green, rainbow, pearl white, pearl yellow, pearl lt blue, pearl pink,
pearl salmon, black, fluo
yellow, fluo orange, fluo pink,
glow in the dark, holo black,
copper, gold,
pearl UV, pearl peacock,
blue peacock

White, yellow, orange, copper, red, green, blue, purple,
black, silver grey, hot pink,
flu yellow, brown, honey,
gold, lavender

Nieuw: Curly Blends
gemengde kleuren met
flash: Golden olive, Green
hornet, Fire tiger, Arctic blue,
Black/white, Pink/purple,
Sunrise, Sunset

Large krystal hackle
Synthetische hackle
voor shrimps en kleine
streamertjes
white, shrimp pink, bonefish
tan, olive brown, red

Krystal Flash (Hends)
Hele mooie krystalflash
voor een leuke prijs
1 pearl white, 99 fluo yellow,
20 green, 34 olive, 15 grey,
30 black, 11 sky blue, 19
pink, 8 red, 94 fluo orange,
233 brown, 111 lt blue, 220
dk green, 2 orange

Krystal Flash
Rainbow

UV Polar chenille en
Polar chenille
Synthetische hackle
UV pearl, UV hot orange, UV
hot pink, UV olive copper,
UV rusty copper, claret, olive
brown, light pink, amber, red,
hot orange, tan, clear

Extra select craft fur
Mooi materiaal voor
shrimps & streamertjes
Chartreuse, white, salmon
pink, tan, red, yellow, med
olive, black, bright orange,
cream, fiery hot red, fluo
orange, hot pink, kingf. blue,
golden olive, med. brown,
med. dun gray, purple

New
Additions

1 rainbow white

Krystal Flash Double
Tweekleurig.

Bestseller !

230 gold-black,
330 silver-black

Krystal Flash Tinsel
Metaalkleuren
2 silver, 3 gold

Bestseller !

Pseudo hair barred
Gestreepte craft fur
voor streamertjes en
shrimp patronen.
chartreuse, peach, sand,
white

New
Additions

Baitfish emulator
Flash Giga streamer
hackle, synthetisch
Pearl white
maat: standard of mega

Ultrasuede tails
Gebruik in combinatie
met fly wobblers of
magic heads.
S, M, L, in white en grey

Uitlopend product

Flash-a-go-round
Houten draaimolen voor
flash en alle andere
materialen die met een
tye-wrap vast gemaakt zijn.
Werkt heel handig:
kiezen, knippen, binden.
Voor een opgeruimde en
overzichtelijke bindtafel!
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Streamer materialen en Flash: Flashabou, body wrap
Voor nog mooiere (Niklaus Bauer type) streamers en
Blane Chockletts game changer type fish-spine visimitaties.
Flashabou
De echte Flashabou,
in standard en ook in
MAGNUM: dubbele
breedte en dubbele
lengte. Veel gevraagd
voor de Niklaus Bauer
tubes en andere grote
(snoek)streamers

Flashabou Holo
De holografische versie van de flashabou.
De glitters spetteren je
tegemoet !

Saltwater Flashabou
4 x zo breed als
standaard flashabou
en super sterk voor het
ruigere / grotere werk

Regular of Magnum

Copper, red, purple, black,
ice blue pearl, gold, zilver,
pearl, salt&pepper, red pearl

Yellow, orange, copper, red,
green, purple, black, chartreuse, gold, silver, fire tiger,
pink, brown, fuchsia, cranberry, blue, teal blue, rainbow, silver-ice blue, sunrise,
sunset, moonlight, olive

Regular of Magnum
Copper, red, green, purple,
black, dark blue, ice blue
pearl, gold, silver, pearl,
light (sky) blue, mint

Flashabou Mirage
blend
Standaard Flashabou,
gemengd met Mirage
opal voor schitterende
kleureffecten.
Opal-copper, opal-red, opalkelly green, opal-purple, opal
-black, opal-ice blue, opalsunburst, opal-gold, opalsilver, opal-holo silver

New
Additions

Flashabou dyed pearl
Regular size, mooie
paarlemoer kleuren

Bestsellers !

Lateral scale
Met 'schub'krinkel,
Silver, pearl, pearl orange,
pearl black, pearl pink, pearl
fl. yellow, pearl fl. blue, pearl
fl. chartreuse, red, black,
gold

Bestseller !

MIRAGE FLASH
Mirage Accent Opal
Krystal flash met uitzonderlijk felle pearlopal kleureffecten
Flashabou Mirage
Opal Platte flash met
de zeer speciale pearl
opal kleur.

p. yellow, p. orange, p. light
blue, p. olive, p. purple, p.
black, p. pink, p. dark blue,
p. peacock, p. lavender, p.
flu yellow, p. flu chartreuse

New
Additions

Pearl white, UV white

Saltwater Mirage
Opal idem, extra breed
BARRED Flashabou
Gestreepte flash, wow!
clear-black, flu yellow-black,
flu orange-black, flu blueblack, flu pink-black, flu redblack

Regular of Magnum
New

Chocklett's Filler Flash
Additions
Extreem brede Flash Chenille voor grote
streamers. Vult op, geeft veel flash en veel actie.
Black, grey, hot pink,
olive, orange, pearl,
purple, yellow,
brown, chartreuse

Minnow body wrap
Hèt basismateriaal
voor de game changer
streamer gemaakt met
de Fish-skull fish-spine
shank materialen.
(zie blz. 29)

(red alleen in magnum)

New
Additions

Chockletts body
wrap
Verbeterde versie van
de Minnow wrap. Dichtere fibers, aan beide
kanten gestikt. Twee
kanten te gebruiken bij
taps doorknippen.
Black, chartreuse, minnow
grey,pearl white, tan, UV
white

Bestseller !

24
‘Just add H2O’ Zoutwater & Streamer materialen
Kunststof streamer materialen. Duurzaam en consistent in kwaliteit en kleur.
Neemt geen water op, dus werpen blijft makkelijk. Zeer realistische imitaties voor
o.a. zeebaars, fint, zeeforel, bonefish, maar ook roofblei, snoek, snoekbaars etc
Polar Fibre

Slinky Fibre

Gliss ‘n glow

Zacht en dun kunsthaar op een matje.
Prachtig voor kleine en
middelgrote imitaties

Kinky en volumineus
streamer materiaal,
ook een heel goede
Bucktail vervanger in
grote streamers!

Prachtige glitter met
reflectie als van echte
schubben. Gekrinkeld,
dus extra veel actie.

white, electric yellow, chartreuse, olive, red, hot orange, sea blue, royal blue,
off white, champagne,
shrimp, gold, black, pink, hot
pink, brown, camel, steelhead silver, grey, purple,
misty black

white, sea blue, royal blue,
electric yellow, grey, yellow,
pink, red, orange, chartreuse, purple, olive, brown,
black

pearl, liveglow, silver, gold,
MOP chartreuse, purple, red,
electric blue, MOP green

Shiner
Soort van Angel Hairachtige glitter, zeer fijn
en extreem flashy.
Mother of pearl, UV pearl,
herring back, peacock,
liveglow, chartreuse, electric
yellow, prawn pink, red

Bestsellers !

Baitfish Blend
(voorheen slinky blend)

Fluorofibre
Voor felle kleur accenten, zoals bij kieuwen
of kop van streamers.
Denk ook aan b.v.
steelhead vliegen

Als slinky fibre, in
gemeleerde kleuren
misty blue, natural, silverback, aquamarine, shaded
chartreuse

Fish Scale
Mix van DNA-achtige fibers met krystal flash.
Uiterst beweeglijk en precies de juiste dosis flash
zorgen voor een fantastisch resultaat!
white, shrimp, grey, orange, red, pink, yellow, sea blue, wild
olive, chartreuse, dark purple, black

chartreuse, hot pink, purple,
red, hot orange, yellow

Fuzzy Bug
Soort ‘krystal chenille met anorexia’ op spoel.
Flashy en beweeglijke lijfjes en pootjes in één.
Prachtig voor allerlei
Nimfen en mini lures.
Nu meer kleuren!
white, black, peacock,
bloodworm red, insect
green, olive, brown,
bright red, orange, tan,
pink, lemon

Super UV Flash
UV flash is een bekende
fish trigger en verhoogt
het aantal aanbeten
aanmerkelijk!
Alleen in UV Pearl

Bestseller !
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‘Just add H2O’ Zoutwater & Streamer materialen, (vervolg), Shrimp & crab eyes
Mirror image
Zeer populair materiaal
Vrijwel identiek aan EP
fibers. Dun en iets gekrinkeld. Volumineus
maar toch licht.
white, nat belly, steelhead
silver, electric yellow, yellow,
misty green, shaded chartreuse, chartreuse, rainbow,
mullet brown, misty camel,
green, wild olive, aquamarine, turquoise, misty blue,
sea blue, dark purple, light
purple, redfish, blood red,
hot orange, hot pink, light
pink, misty black, black

SF Blend
Een mix van Slinky en
Angel Hair. Prachtig
flash effect, onweerstaanbaar voor de vis!
Zeer populair in snoek
streamers 'nieuwe stijl'

Sculpting Flash fibre
Het nieuwste H2O materiaal. Dit lijkt erg op Mirror
Image, maar is gemengd met flash. Dat werkt heel
makkelijk, want Mirror Image zelf mengen met
flash is best een gedoe. De kleuren range is ook
iets verschillend, zodat de materialen elkaar goed
aanvullen. Dit wordt geheid weer een bestseller!

white, shrimp, grey, rainbow,
yellow, chartreuse, wild olive, camo, light pink, red,
orange, misty blue, herring
back, violet night, midnight
blitz, redfish, UV shrimp,
bleeding black, UV white,
bleeding red, bleeding
mackerel, anchovy, dark
green, aquamarine

white, UV white, silver grey, yellow, wild olive, shrimp, bucktail
white, mullet brown, herring back, violet night, midnight blitz,
chartreuse, electric yellow, pink, orange, green, tan, peacock
blue, bronze, hot orange, bleeding black, bleeding red, silver
scale white, bleeding sunset frenzy

New
Additions

Bestsellers !

3D lightweight dumbell eyes
Super realistische 3D oogjes op dumbells. Binden
makkelijk in, kunnen niet los raken, en geven een
schitterend levensecht effect.
Kleur 'rainbow ghost' , maten: 6, 8, 10, 12 mm

Shrimp-Crab eyes
H2O, ogen op steeltjes
Black, in Small en Large

Flashblend baitfish brush 5 inch
Dit is een prachtige brush met heel lange fibers en
een schitterende flash. Ideaal voor het binden van
koppen van grote zoutwater streamers, maar kan
ook gebruikt worden voor roofblei streamertjes: 2 à
3 wikkelingen is genoeg, je vlieg is al bijna klaar!
2 brushes van 5" breed
(13 cm) en 30 cm lang
per verpakking.
UV white, light pink,
shrimp, chartreuse,
electric yellow,
mackeral, bleeding red,
bleeding orange,
bleeding grey, anchovy,
aquamarine, UV black.

Easy shrimp eyes
Garnalen / crab oogjes, per 2 op een
steeltje. Dat werkt veel makkelijker.
Ontwikkeld voor Deense zeeforel
maar veel breder inzetbaar: bonefish,
permit, zeebaars etc.
Black, transparent clear, transparent brown,
transparent red, fluo orange, fluo chartreuse,
fluo yellow, fluo white, glow-in-the-dark,
fluo pink

Crab & shrimp eyes
Transparent (hareline)
Translucente oogjes,
zwarte pupil. Erg mooi!
New

Pink, yellow

Additions

Bestseller !

Easy shrimp legs
Beweeglijke pootjes voor garnaal
imitaties, werkt super makkelijk.
Maten: small en medium
Kleuren: clear en orange
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Kralen, beads, coneheads, tungsten, eyes, etc: Bidoz
Topkwaliteit kralen etc. Coating blijft schitterend mooi (want is echt goud!). Verpakt of in bulk (per 1000).
Brass Beads
Messing kralen Top
kwaliteit, taps gat.

Fluo Brass Beads
Hoge kwaliteit coating
met extra laklaag

Maten: 1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,8 /
3,3 / 3,8 / 4,6 / 5,5 mm

Maten: 2,3 / 2,8 / 3,3 / 3,8 /
4,6 / 5,5 mm

Gold, Silver, Black, Copper,
Titan (= Black Nickel), Pearl

Fluo orange,
Fluo yellow chartreuse

Per 20 verpakt of
per 1000 in bulk

Per 20 verpakt of
per 1000 in bulk

New
Additions

Tungsten Beads
Heavy Metal! De allerzwaarste kralen voor
het diepe nimf werk.
2,0 / 2,3 / 2,8 / 3,3 / 4,6 mm

We schakelen over naar
verpakkingen van 20 ipv 25
kralen. In de overgangsfase
kan het zijn dat je van de
ene maat 25 en van de andere 20 in een zakje krijgt.
Dit is een tijdelijk issue, daar
is even niks aan te doen.

Gold, Black
Per 10 verpakt

Fluo Tungsten Beads
Heavy Metal kralen, in
felle fluo kleuren.
2,3 / 2,8 / 3,3 / 3,8 / 4,6 mm
Fluo orange, Fluo chartreuse
Per 10 verpakt

Bestsellers !
Tungsten off-beads
Om jig flies te maken
zonder jig haken. Het
nadeel van jig haken is
de kleinere haak opening. Met off-beads
behoud je de grote
opening. Ideaal voor
Klinken's leadheads.

Twin Eyes
Mooi afgewerkte
zware nimf oogjes
Maten: 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
Gold, Silver, Black
Per 25 verpakt

Bestsellers !

Salmon tubes
Bottle type tubes in
aluminium of messing
15 of 22 mm, Alu of brass
Per 10 verpakt

Tubefly tubing
Inner tube (siliconen):
voering, transparant
Outer tube (pvc):
voor fixeren van de
haak, rood

Verwacht in maart

50 cm per verpakking

Coneheads
Voor diep te vissen
streamers en tubeflies
New
Additions

Maten: 4 / 4,5 / 5 / 6 mm
Gold, Per 25 verpakt

Sea Eyes
Platte zijkant voor het
opplakken van 3D of
platte oogjes
Messing of Aluminium

Tube extensions
Verlengen en/of verzwaren van tubeflies
15 mm, Alu of Brass
Per 10 verpakt

Tungsten Fly humps
Ideale verzwaring voor
zeer zware vlokreeften
en Czech nimfen

Messing (zilverkleur):
4 / 5,7 / 7 mm
Alu: 4 / 5,7 / 7 / 9 mm

Tungsten Teardrops
Thorax drops voor zeer
zware nimfen

Verpakt per 10

Goud, XS / S / M / L

S / M / L / XL

BESTELLEN:
Kralen zijn echte hardlopers en we verzoeken u dan ook per 10 verpakkingen
per maat / kleur te bestellen. Dat maakt het voor iedereen makkelijk.
De tungsten producten mag u ook per 5 per maat / kleur bestellen. Bedankt!

Bead boxes
Enkele (7 vaks)
of dubbele (10 vaks)
doos voor opbergen
van kralen, haken etc.
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Eumer tubefly producten
Tubeflies zijn in opkomst. Ze hebben een aantal voordelen boven ‘normale’ vliegen
en streamers, o.a. minder lossers, makkelijk een haak te verwisselen, koppelbaar etc.
Eumer uit Finland is de marktleider op dit gebied met een zeer groot assortiment
waarvan wij een deel geselecteerd hebben voor de Nederlandse / Benelux markt.
Plastic tube
Voor lichte tubeflies. Mooi te
combineren met coneheads

Hard Plastic tube
Dikke en harde plastic tube voor
o.a. grote snoek streamers.

Silicon tube
Hook retainer tubing voor de
grotere haakmaten.

XS, S, M, L

De XX(X)L cones passen op
tubemaat L
de XL tube dient als hook tube.

Small 2 x 4 / Large 3 x 5
Clear, glowing orange, glowing pink

Red, orange, yellow, green, black, clear,
assorti

New
Additions

L en XL; clear

Bestsellers !

Eumer Coneheads Brass
Voor de afwerking van standaard
(plastic) tubeflies

Monster Coneheads
Conehead variant: platte schijfjes
die voor extra actie zorgen.

Tungsten Coneheads
Heavy Metal cones voor dieper
water en / of snelle stroming

Medium, Large
black, yellow, orange, green, red, silver,
pink

Medium, Large
gold, black, fluo orange, green, pink

S-tube coneheads: S / M / L
orange, green, yellow, fluo red, fluo pink,
black, silver, copper, gold

Bestsellers !
L-tube coneheads:
voor snoek streamers e.d.
XXL : Silver, gold, black, fl. red, fl. green
XXXL: Black, silver, gold

Ballhead tube (brass)
Brass bead en tube in één.
17 x 4 mm: Gold, black, orange, green,
fluo red, yellow, assorti

INFO: We hebben standaard de S-tube coneheads en L-tube coneheads op voorraad.
S-tube coneheads passen op de plastic inner tube maat S (de bijbehorende maat outer
tube is maat L).
De L-tube coneheads passen op de maat L Hard Plastic tube, met evt. de XL tube als
outer tube. Voor grotere haken kan de silicon tube als hook tube gebruikt worden.
Bij de brass tubes hieronder zit de bijbehorende inner en outer tube al in de verpakking,
deze hoeft u dus niet apart erbij te bestellen

Teardrop tube (brass)
Meerdere inbindpunten
Mooi uitgebalanceerde actie
15 x 4 mm: Gold, black, green, fluo red,
yellow, assorti

Crayfish tube (brass)
Voor shrimp patronen en meer
22 x 4 mm : brass, orange, green, pink,
fluo red, assorti

Micro Ballhead tube (brass)
Voor mini ‘goudkop’-tubeflies

Micro Teardop tubes (brass)
voor nimf patronen en lures

Micro Crayfish tube (brass)
Voor mini shrimps en nimfen

7 x 3 mm: gold, black, copper, silver

10 x 3 mm: gold, black, copper, silver

10 x 3 mm: gold, black, copper, silver

Bindvoorbeeld: stonefly nimf
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Eumer: vises, tools, box, kits, tinsel
Tubefly vise
Speciale vise voor,
inderdaad, het binden
van tubeflies.

Eumer quick release
vise
Uitstekende kwaliteit
spanhevel vise.
Verbeterde rotary
‘regal’ imitatie.

Tubefly tool
Een adapter met 5 verschillende naalden
voor het binden van
tubeflies.
Past in elke vise

Tubefly starter kit
De ideale manier om met tubeflies te beginnen.
Alles wat je nodig hebt in één voordelig pakket.
Met o.a: tubefly tool, vele brass en plastic tubes,
cones en monster cones

Tubefly tool (needle)
Een eenvoudige tapse
naald met een houder
voor in een gewone
vise. Werkt perfect!
3 maten:
XS/S, S/M, L

Bestsellers !

Tubefly flybox
Box met pinnetjes
voor overzichtelijk
opbergen van je
tubeflies.
De pinnen klappen
omhoog zodat je de
tubeflies er makkelijk
uit kunt pakken.

Micro tubefly kit

Tubefly / Spintube / Fly tying Tool kit

Starter kit met micro tubefly materialen & tool

Deze voordelige tool kit bestaat uit een eenvoudige
maar degelijke vise, een standard bobbin holder,
schaartje en een klosje binddraad.
Super voor beurzen en beginners workshops.

Bestseller !
Pike tubefly kit
Assortiment hard tubing en coneheads voor pike
tubeflies. Ideaal voor beginners en workshops.
New
Additions
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New
Additions

Eumer Spintubes: vliegvissen met een spinhengel
Terug van weg geweest: De Eumer spintubes. Snoekvissen met streamers is
vaak effectiever dan met andere vormen van kunstaas. Maar het werpen met
een vliegenhengel van zulke grote vliegen kan best een gedoe zijn. Deze
spintubes zijn prima te werpen met de spinhengel. Wat een goed idee!

Eumer Tubeflies for Pike, wire en haken: nieuw voor 2017, mooi spul voor een aantrekkelijke prijs!
Eumer spintube PIKE (inc. wire & hook)
Niet voor de vliegenhengel (daar zijn ze te zwaar
voor) maar voor de spinhengel. Super degelijke
tubefly streamers, gebonden in Finland met topkwaliteit FFF bontmaterialen zoals Finn Raccoon.
Piketube Slow Sink
L 25+ cm / 35 gram
M 20+ cm / 23 gram

Eumer spintube PIKE DISCO (inc. wire & hook)
Piketubes gebonden met uitsluitend flash- en glitter
materiaal. Super voor randmeren snoek. Geeft veel
actie en de vonken springen er vanaf!
Slow Sink 35 gram / Fast Sink 55 gram
Black / Silver, Green / Yellow, Yellow / Gold, Pearl / Purple
(Meer kleuren mogelijk, op speciale bestelling)

Black / Orange / Yellow
Black / Chartreuse / Yellow
Red / White
Pink / White / Pink

Piketube Fast Sink
L 25+ cm / 55 gram
M 20+ cm / 45 gram
Black / Orange / Yellow
Black / Blue / White
Black / Chartreuse / Yellow
aangegeven gewichten gelden
als de spintube NAT is.
(Meer kleuren mogelijk, op
speciale bestelling)

Eumer pike wire
Diverse wires, 20 kg trekkracht
Zonder haak, 30 cm: per 3 stuks verpakt
Met haak 6/0, 30 cm: per stuk verpakt
Zelf maken: Spintube body kits
Bevat onderdelen om 6 spintubes te maken:
Bodies, tubes, coneheads (geen bont of flash)
Spintube plastic body kit 15 g
(Voor Pike tubes L)
Spintube plastic body kit 8 g
(Voor Pike tubes M)
Spintube plastic body kit 5 g
(Voor North tubes L)
Spintube plastic body kit 3 g
(Voor North tubes M)
Spintube plastic body kit Fast
Sink (voor North Fast Sink)

Eumer Tubefly Pike Streamers
'Bauer type' streamers met veel flash en de toegevoegde Eumer twist van een Raccoon bontkraag.
Inclusief pike wire met 6/0 haak.
Kleuren: red / white, orange / yellow, olive / gold,
black / silver, chartreuse / yellow

Eumer large tinsel
Extra grove flashabouachtige flash. Ideaal om
te gebruiken in Piketubes
maar ook in 'gewone'
streamers. Voordelige
keus!
Pearl white, pearl yellow, pearl
blue, pearl red, holo silver,
black

Eumer Steel Wire
Soepel staaldraad, 49
strand, geplastificeerd,
bruin, op 10 m spoelen

Eumer Pike Hooks
Aberdeen snoekhaak
verpakt per 25 st.
Maten 4/0 en 6/0

40 lbs en 60 lbs

New

New

New

Additions

Additions

Additions
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Fish-skull products van Flymen Co: baitfish heads, fish-spines, living eyes, etc.
Met deze revolutionaire producten van The Flymen maakt u de mooiste streamers nòg
mooier. Met de metalen Sculpin Helmets en Baitfish heads verfraait en verzwaart u
de vlieg en verbetert u de actie. De fish-mask is voor onverzwaarde streamers, en met
de living eyes kijken ze helemaal alsof ze leven. De fish-spine laat uw streamers
nèt echt zwemmen. Zo'n levensechte actie is nog nooit vertoond, dat moet je zien!
Baitfish head
Lichtmetalen kop voor streamer.
Imiteert kop, ogen, kieuwplaat,
zorgt voor een goed profiel en
waterverplaatsing. De bulk van
het gewicht zit onderin. Dit houdt
de vlieg rechtop en 'op koers'.
Incl. 3D ogen in de verpakking

Sculpin helmet
Kenmerkend voor sculpins
(muddlers, grondels) is de brede
kop, en dat ze op de bodem
leven. Deze koppen zorgen voor
een optimale imitatie van deze
twee essentiële kenmerken.
Incl. 3D ogen in de verpakking

4 maten:
S (0,5 g, 10 st.), S-M (0,8 g, 8 st.),
M (1,3 g, 8 st.), L (2,4 g, 6 st.)
kleuren: coppertone, gold chartreuse,
dk grey, silver, tan

3 maten:
Mini (0,55 g),
Small (1,4 g),
Large (3 g)

Fish mask
'Gewichtsloze' glasheldere
streamer koppen, veel sneller en
makkelijker dan epoxy!
6 maten: 5, 6, 7, 8.5, 10, 15
Deze maten komen overeen met de
maten (in mm) van de bijbehorende
Living Eyes.

Bestsellers !

3 kleuren:
olive, brown, black

New
Additions

Articulated shanks
Koppelstukjes voor het
maken van extended
body nimfen en streamers, voor een mooie zwem-actie. RVS
3 maten: 20 mm, 35 mm, 55 mm (20 st. per pakje)

Articulated Big
Game shanks
idem in grovere
uitvoering voor
grote zoutwater vliegen en snoekstreamers.
Uiteraard roestvrijstaal.
3 maten: 28 mm (20 st), 40 mm (16 st), 80 mm (12 st)

Living eyes
Voor de perfecte afwerking
van zulke goede imitaties
wil je ook de allermooiste
oogjes hebben.
Deze ogen zijn gebaseerd
op echte visogen en maken
je streamer nòg net een
stukje echter. Dat kan het
verschil maken tussen wel
of niet vangen!
4 kleuren:
Earth, wind, fire, ice.
6 maten:
5, 6, 7, 8.5, 10, 15 mm

Articulated Fish-spine
Koppelstukjes voor het binden van visimitaties met
een flexibele ruggengraat. Dit levert een levensechte
zwem-actie op, dat moet je zien om te geloven!
Zie de video op onze website!
Starter pack: 6 sets van 4 maten (voor minstens 6 'spines')
Size packs: (24 stuks) 10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm

Bijbehorende body wraps vind je op blz 23

Bestsellers !

Dragon Eyes
Speciaal voor de Double barrel poppers gemaakte ogen, maar je kunt ze natuurlijk ook op
andere streamers plakken
4 maten:
3, 4, 6 en
8.5 mm
kleuren:
Volcanic
red,
Tropic
yellow,
Oceanic
green,
Arctic
grey

New
Additions

New
Additions
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Flymen Co: Chocklett's tubing, popper bodies, crawbodies, cray tails etc.
Wegens succes uitgebreid: nog meer fantastische Flymen streamer producten.
Maak je streamer visserij nog gevarieerder en interessanter met deze nieuwe artikelen.
Fly Tester
Een blikvanger / crowdstopper op elke beurs; een
must voor iedere vliegviswinkel; een wanna-have
voor alle serieuze binders[ Met de Fly Tester kun
je de actie en gedragingen van je zelf ontworpen
droge vliegen, nimfen en streamers uitproberen of
laten zien. Eenmalige oplage, nog maar enkele
over[ dus op = op. Grijp nu je kans!

Faux Bucktail
Deze kunst-bucktail heeft dezelfde tapering en minimale krinkel als het natuurproduct maar is sterker
en beter bestand tegen snoektanden. Het heeft
een uniforme lengte van 15 cm, is 100% kleurecht,
en constant in kwaliteit. Is net zo soepel als echte,
en neemt geen water op. Het ruikt niet en komt
verpakt in gelijmde
bundels, als giga
scheerkwasten.
Dat is makkelijk!
Wie wil er nou nog
echte bucktail...
12 Kleuren: White,
chartreuse, olive,
black, yellow, flu pink,
red, grey, orange,
blue, tan, purple

Double barrel Popper Bodies
Door de brede vorm met dubbele
cup maken deze popperkoppen
nog meer ploppende en blurpende herrie dan ‘gewone’ popperkoppen. Hoog drijvend en bijna
niet kapot te krijgen.

Pop-n-fly Rig
Een popperkop die je een
klein stukje voor je vlieg monteert. Deze lokt de vis naar
boven. Jouw net onder het
oppervlak gevoerde streamer
wordt beter gezien en gepakt!

4 maten: S, M, L, XL en 4 kleuren:

Leverbaar in small en large. 2 st. per
verpakking, 1 oranje en 1 chartreuse.

white, flu green, chartreuse yellow, black

Chockletts Body Tubing
Deze tubing wordt gebruikt voor
streamer koppen, gesegmenteerde
lijfjes en om materialen te laten uit
staan. Zo wordt meer water verzet dus valt je streamer meer op - terwijl
de vlieg toch licht en makkelijk te
werpen blijft. Ideaal!
2 maten: 6 en 12 mm doorsnee.
Clear, yellow, orange, pink,
chartreuse, black, red, purple.

Crawbodies
Kunstsuède, voorgevormde bodies om realistische
imitaties van (rivier)kreeftjes en garnalen te maken.
Leuk voor permit, bonefish, zeebaars - maar zeker
ook voor b.v. baars en snoekbaars. Combineren
heel mooi met Cray Tails en Sculpin Helmets

Shrimp & Cray Tails
verzwaarde staartstukjes voor garnaal- en kreeftachtigen. De vorm is net echt en de tails geven bij
het binnen vissen extra actie aan de vlieg. Stop je
met inhalen, dan zakt het patroon met de tail naar
beneden, net zoals echte garnalen en kreeftjes.

4 maten: S / M / L / XL. Kleuren: olive en brown

3 maten: S / M / L. in silver of gold
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J:son Sweden - tools en materialen
Een jong bedrijf met een prachtige collectie tools en materialen voor
het maken van realistische vliegen. Anders dan bij sommige andere
realistische bindsystemen legt het J:son systeem de nadruk op de
effectiviteit als visvlieg, duurzaamheid en eenvoudige bindmethoden.
Elke binder kan met een beetje oefening met dit systeem de prachtigste realistische vliegen maken!
De materialen en tools zijn verkrijgbaar in 5 maten, te weten 1 (L), 2 (M), 3 (S), 4 (XS) en 5 (micro)
Detached body pins
Set van 4 tools voor
het maken van foam
extended bodies.

Wing burner Mayfly
Voor eendagsvliegen.
(duns en spents)

Wing burner Caddis
Voor adult caddis flies

Wing burner Stonefly
Voor adult stoneflies

C1 t/m C5

A1 t/m A5

M1 t/m M5

Bestsellers !

Bestseller !
Wing burner
Universal Voor spents
en emergers van
caddis & stonefly

Wing burner Generic
Voor langpootmuggen,
mieren, terrestrials etc
G1 t/m G5

U1 t/m U5

Wing burner nymph
mayfly Voor wingbuds
en thorax van eendagsvlieg nimfen

Wing burner nymph
stonefly Voor wingbuds en thorax van
steenvlieg nimfen

N1 t/m N5

S1 t/m S5

Wing material printed
Mayfly

Wing material printed
Caddis

Wing material printed
Stonefly adult

Wing material printed
Universal

24 st.
M1 t/m M5

24 st.
C1 t/m C5

24 st.
A1 t/m A5

24 st.
U1 t/m U5

Wing bud material
printed mayfly
nymph

Wing bud material
printed stonefly
nymph

24 st. N1 t/m N5

24 st. S1 t/m S5

Wing material
Coloured Voor het
maken van gekleurde
dubbelwandige wings

Bestsellers !
Wing material printed
Generic
24 st. G1 t/m G5

Realskin siliconenrubber materiaal voor
bodies van o.a. stonefly nymphs.
6 kleuren per verpakking
Nymph legs Mayfly
Siliconen pootjes voor
eendagsvlieg nimfen.

Nymph legs Stonefly
Siliconen pootjes voor
steenvlieg nimfen.

Caddis backs & legs
Siliconen back & legs
voor caddis larva

Nymph backs scuds
Siliconen rugschildjes
voor vlokreeftjes e.d.

12 st. per verpakking
N1 t/m N5. Kleuren zie lijst

12 st. per verpakking
S1 t/m S5. Kleuren zie lijst.

12 st. per verpakking
CL1 t/m CL4. Kleuren zie lijst

12 st. per verpakking
SC1 t/m SC4 Kleuren zie lijst

Bestsellers !
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J:son Sweden - materialen (vervolg) en J:son 'Match & Catch' realistische vliegen
Ook voor de niet-binders onder ons is J:son Sweden interessant,
want dit bedrijf levert ook kant- en klare vliegen. Prachtige realistische
patronen, super vangers. Zeer duurzaam, onzinkbaar, en - om in het
thema te blijven - voor zeer realistische prijzen.
J:son vliegen wonnen een ‘special recommendation’ op EFTTEX 2012.
Hopper legs
pootjes voor hopper
patronen (sprinkhanen)
Green, Olive brown

J:son HOOKS by DAIICHI
Recht oog, micro weerhaak, perfecte
hardheid. Ontworpen voor de J:son
patronen, gemaakt door
Daiichi. Dan is het goed!

J:son realistic foam selections
Speciaal voor vliegbinden gemaakte foam. 12 vel per pak: 6
kleuren in 2 diktes (1 en 2 mm).
4 selecties.

24 stuks per verpakking

Mayfly

Caddis

Van boven naar beneden:

Short shank dry fly hook
(voor extended body mayflies)

Bestsellers !

Maat 8 t/m 24
Antennas & Tails
Voor allerlei nimfen
Micro en regular
Light olive, olive brown,
yellow, green, red, black

Dry fly hook
Maat 6 t/m 20

Stonefly

Grub hook (vlokreeften e.d.)
Maat 6 t/m 18
Nymph hook
Maat 2 t/m 18

Caddis adult, pupa en
larva. Kleuren en
maten, zie de prijslijst.

Stonefly nymph, adult
Info kleuren en maten
zie de actuele prijslijst.

Mayfly dun, spent,
nymph, emerger,
kleuren zie lijst.
Maten: 1 t/m 5

Terrestrials: Cranefly
(Daddy longlegs), ant
en wasp
zie de actuele prijslijst.

Bestseller !

Midge
Adult en pupa, details
zie de actuele prijslijst.

Display: A4 formaat
Gratis bij een minimum
afname J:sonFlies.

Generic

J:son Swivels
Fluorocarbon camou.
Voorkomt kinken bij
werpen grote vliegen
4 st per verpakking
2 x # 3-5, 2 x # 5-7

Anti Twist Leader
Furled leader & swivel,
inc. 3 reserve swivels.
Voor het werpen van
grote vliegen zonder
kinken. Alleen nog tip
aanknopen.
180 cm # 3-5
180 cm # 5-7

J:son Match & Catch
Hatch Packs
Makkelijk presenteren
en verkopen. Met een
swivel in elke blister.
Greendrake # 1
Echte meivlieg
6 vliegen:
nymph, dun,
spent, 2 elk
Mayfly # 4
sulphur
8 vliegen:
Nymph,
emerger, dun,
spent,
2 van elk
Caddis # 3
Cinnamon
8 vliegen:
2 larva,
2 pupa,
4 adult
Stonefly # 3
Olive brown
6 vliegen:
3 nymph,
3 adult
Insect mix
12 vliegen
Vele typen
& stadia
Terrestrial mix
8 vliegen:
Hopper,
cranefly,
ant, wasp
2 van elk
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Superlijmen en epoxies: ZAP, Z-poxy, Aquasure
De Zap superlijmen en Z-epoxies van Pacer zijn van uitstekende kwaliteit en
watervast. Ook de extra producten verdienen aandacht, zoals de Zip Kicker versneller.
Die hardt de superlijm direct uit zodat je zonder gevaar voor vastgeplakte vingers verder
kunt. Even zo handig is de debonder; mocht het toch fout zijn gegaan[
Nieuw in het 2015 assortiment is de Revivex spray van McNett, voor onderhoud en
'vernieuwing' van ademende regenkleding en waadpakken.

Zap CA
Dunne cyano-acrylaat
superlijm. 1/2 oz

Zap-A-Gap
Dikke cyano-acrylaat
superlijm. 1/2 oz

Watervast en super snel
drogend

Watervast en vullend

Zap Gel CA
Extra dikke cyanoacrylaat superlijm in
gel vorm. Tube 3 gram

Zap Zip Kicker
Versneller. Superlijm
direct uitgehard en
muurvast!

Watervast en zeer vullend

Bestseller !

Zap Debonder
Losmaken van superlijm verbindingen en
schoonmaken van vingers en gereedschap

Z-poxy quickshot
5-minuten epoxy in
dubbele spuit. Handig!

Z-poxy 4 Oz 5 min.
Twee flesjes 5-minuten
epoxy. Glashelder

Uitlopend product

Z-poxy 8 Oz 30 min.
Twee flessen 30minuten epoxy.
Grote verpakking

Bestseller !

Zap-A-Gap + kwastje
Brush-on fly fishing
glue. Ideaal voor het
vliegbinden, montages
en reparaties tijdens
het vissen.
1/4 oz in blister
Watervast en vullend

Aquasure
Het standaard heavyduty reparatiemiddel
voor waadpakken enz
1 grote of 2 kleine
tubes in blister
1 x 28 gram tube + kwastje
2 x 7 gram tubes + kwastje

Bestsellers!

Zap producten zitten
doorgaans per 12 st.
verpakt, dus graag
bestellen per 12 (evt 6)
Gore-tex repair kit
Voorgelijmde patches
voor snel en zeker repareren van lekken en
pinholes in ademende
waadpakken en
regenkleding. Groen.

Revivex
Waterafstotende spray
voor goretex en andere
ademende stoffen.
Ideaal om uw waadpak
en regenjack weer in
conditie te brengen.

New
Additions

New
Additions
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Tools: LOON Outdoors ERGO TOOLS: een serie nieuwe, opvallend
vormgegeven tools die degelijkheid uitstralen, lekker in de hand liggen
en functioneel zijn. Zoals alles van Loon is de kwaliteit onovertroffen.

Ergo arrowpoint
scissors

Ergo all-purpose
scissors

Scherpe schaar met koperdraad-knip gedeelte

All-round schaar, scherpe
punt, knipt zowat alles

Ergo razor adjustable
Scissors 5 inch

Ergo Bobbin holder

Grote verstelbare schaar
voor het zware werk
12,5 cm

Ergo hair scissors
Speciale langere schaar
voor stugger materiaal zoals
hertenhaar

Ligt lekker in de hand, zeer gladde RVS tube
laat alle soorten binddraad intact.
De spanning is eenvoudig bij te stellen.

Ergo razor adjustable
Scissors 4 inch
Verstelbare heavy-duty
schaar, 10 cm

Ergo Gator Grip
dubbing spinning tool
Dubbing spinner, lekker zwaar zoals het
hoort, met twee verwisselbare grijpers

Ergo bodkin needle

Ergo dubbing brush

Nip 'n Sip V2

dubbingnaald

Voor het uitborstelen van
dubbing om een ruig effect
te krijgen

Unieke en topklasse lijn-knip
tool. Verwisselbare RVS
blades, naald om je haakoog
schoon te maken, een
handige brede grip en zelfs
een flesopener! Goed he.
Bladen los leverbaar

LOON Rogue tools:
Quickdraw Forceps
Super onthaak tool, met
rubber tegen koude handen,
grote vingergaten en speciale 'quickdraw' clip
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Tools: Rite Merco bobbins, de beste Bobbin Holders ter wereld.
Een klasse apart. Fijn afstelbare draadspanning en de allerhoogste kwaliteit
ceramische pijpjes. De enige bobbin holders met slip - nooit meer draadbreuk!

Rite Bobbins overzicht, van links naar rechts.
Shorty De kortste Bobbin holder, voor het fijne werk, met een ceramische tube.
Standard De gewone, meest gebruikte bobbin holder van Rite. Ceramische tube.
Half Hitch Mag Bobbin De Half Hitch bobbin heeft rubberen ringen om draad te zekeren. Door de tapse
tube is het makkelijk om tussendoor knopen te leggen, en natuurlijk ook afbindknopen. RVS tube.
Cermag Grote bobbinholder met creamische tube.
Mag De grootste, voor dikke draad. Aanbevolen voor streamers en zoutwater vliegen. Hier kun je echt aan
gaan hangen. Je krijgt de bobbin holder niet kapot, en je draad ook niet[ RVS tube.
De ceramische tubes van de Rite bobbins zijn de beste, gladste ter wereld. De RVS tubes zijn dermate
goed gepolijst dat ze niet onderdoen voor de ceramische. RVS voert wel beter wrijvingswarmte af, wat
bijvoorbeeld bij het werken met nylondraad een voordeel kan zijn.

Stonefly tools, uitlopend
Helaas is het merk Stonefly ter ziele gegaan. Van een paar populaire items hebben we de restvoorraad
opgekocht, zodat we die nog enige tijd kunnen leveren. Voor de rest is het uitverkoop, of al weg. Op = op.
Magnetic car rod rack

Rod caddie

Geen omvallende
hengels meer bij het
optuigen. Heel handig !

Om twee hengels
handig te dragen
en veilig rechtop
te zetten.

Bestseller !

Mooi artikel voor
wedstrijdvissers!

Stonefly Waste Bag
Te monteren op je vise.
Vangt alle afval op en
houd je bindtafel en huis
netjes.

Materials bag
Handige map met daarin
10 transparante zakken
waar je veel bindmateriaal
in kwijt kunt.
Nu goedkoper!
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Anvil vises staan voor topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.
Anvil scharen zijn eveneens onovertroffen, ijsgehard, knippen geweldig, en
sommige uitvoeringen zijn ook in linkshandige uitvoering leverbaar.
Anvil Atlas Vise

Anvil Apex Vise

Populaire full rotary vise, made in USA. Pakt haken van 9/0 - 32
Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

Geweldig ontwerp vise, no-nonsense design. Eenvoudig maar
doeltreffend model, onovertroffen in gebruiksgemak.

Geheel in RVS
uitgevoerd.

Made in USA, wordt
standaard geleverd met
tafelklem èn base plate.

Super harde bek,
teflon binnenwerk
voor soepel draaien.

Zet elke haak muurvast, en is makkelijk
instelbaar.

Rotatieweerstand
traploos instelbaar.

Van maat 32 t/m 7/0.

Met tafelklem èn
base plate.

Vise geheel RVS
(behalve base plate).

Kop is in hoogte
verstelbaar, dus altijd
de steel van de haak
in het centrum.

360º roterend.

Limited lifetime
warranty

Limited lifetime
warranty

Bestsellers !

Bio-tek 40 A
Langere schaar met
ongelijke lengte grips.
(ook in linkshandige
uitvoering leverbaar)

Mini 50 A
Klein maar fijn. Eén
blad microkartel.
(ook in linkshandige
uitvoering leverbaar)

Long Reach 60 A
Lange schaar. Meest
verkochte model
(ook in Curved, en in
linkshandige uitvoering
leverbaar)

Taperizer 90 T
‘Uitdunschaar’ om een
'natuurlijke' tapering
aan synthetische
materialen te knippen.

Berg je mooie
Anvil schaartjes
netjes en overzichtelijk op in dit
handige etui.

55 serie met dubbele micro kartel
De heavy duty serie van Anvil: double serrated,
langer (12,7 cm), en sterker. Ideaal voor harde,
stugge en gladde materialen.
55-T:
taperizer
55-CAC2:
curved
55-AC2:
standaard

Bestsellers !
RRC Foam cutter sets

Scissors etui

Deze cutter sets zijn uit voorraad leveren, andere op speciale bestelling

Tomsu’s Supreme hopper
cutter set Maat 6 tm 12
4 verschillende onderdelen per set.

Mayfly body set

Mayfly wing set

Set voor bodies van eendagsvliegen.
Maat 10 tm 20

Set voor vleugels van eendagsvliegen.
Maat 10 tm 20
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New
Additions

Peak Fishing: Top class vises
Proudly made in the USA! Uit Loveland, Colorado komen deze prachtige,
praktische, degelijke en gebruiksvriendelijke vises en tools. Gemaakt van
eersteklas materialen en ontworpen om een vliegbindersleven mee te gaan.
Er zit dan ook op alle Peak Vises een levenslange garantie en super service!

Peak Rotary Vise
Makkelijk in opzet en gebruik, topklasse materialen, met een zware
base plate met uitsparing voor kralen en haken. Inclusief bobbin
rest. Pakt haken van 2/0 tot 20. Muurvast, zoals dat hoort.
Links de basis uitvoering - die is al uitstekend!
Linksonder de 'Basecamp package' uitvoering, met als extra's de
D-arm, messing schroeven, twee material clips, een accessoire
post, een messing riser voor extra hoogte, en een extra bek (naar
keuze midge of saltwater bek) en een instructie DVD.
Rechtsonder de 'Trailhead package' uitvoering, met desktop
Organiser, een hele serie tools en de DVD.
Alle uitvoering zijn desgewenst ook leverbaar met tafelklem.

Tafelklem
(C-clamp)

Basecamp Package

Trailhead Package

Peak LIRS Vise
Een rotary vise met een geheel nieuw grip
concept. Speciaal ontwikkeld voor grote haken
waar bij het binden flink wat kracht op gezet
wordt. Denk snoek- en zoutwaterstreamers.
De haak wordt bij dit systeem door een klem
vastgehouden in een groef. Dit geeft een veel
betere grip en dat merk je vooral bij dingen als
b.v. spinnen van hertenhaar.
Er zijn 3 maten:
# 1 de grootste maat voor de allergrootste giga
haken. Max. draad diameter 4,9 mm
# 2 midden maat voor haken tot pakweg 12/0.
Max. draad diameter 3,4 mm
# 3 de 'kleine' maat voor haken tot pakweg
maat 8/0 - max. draad diameter 2,4 mm
De grootste twee maten worden geleverd met
een extra grote (Jurassic size) base plate of
desgewenst een oversized tafelklem.
Eindelijk een krachtpatser vise voor de binders
die van groot en sterk houden!
Losse LIRS heads ook leverbaar !

IFTD Orlando 2015 Best of Show award: LIRS Vise

New
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Additions

Peak vises, vervolg - tools en onderdelen
Non-rotary en tubefly vise, en een schitterende Vise Light.
Maak uw Peak vise compleet met diverse handige en nuttige opties.

Peak Non-Rotary Vise
Een kwalitatief hoogstaande vise met een
super grip en een zware witte base plate.
Voor wie een eenvoudige vise zoekt maar
geen concessies wil doen aan de kwaliteit
en degelijkheid.
Ook op deze vise: Levenslange garantie!
Eveneens leverbaar als 'Traverse Package',
oftewel inclusief desk organiser en tools.

Peak Tubefly Vise

Peak Vise Light

Van hetzelfde kaliber als de Rotary
Vise. Zeer makkelijk in gebruik,
wordt geleverd met 0,8 en 1,6 mm
tubefly pins. Andere maten pins
zijn los te leveren.
De kop is ook los leverbaar en kan
dan op de gewone Peak Rotary
Vise gemonteerd worden.

Een super sterke helderwitte led is het hart van deze functionele
vise light. De aluminium basis past op de shaft en heeft gaten om
tools in te steken. Handig! 300 lumen lichtopbrengst - dat scheelt!
NB: met USA stekker, dus je hebt een verloopstekker nodig

Peak accessoires
Links: waste catcher
Afvalzakje voor aan de vise.
Linksboven: Pick-n-Brush tool:
Dubbing brush en naald in één.
Boven: Profile Plate (witte backplate)
Rechtsboven: Tool post caddy
Je tools altijd binnen handbereik.
Rechts: Desktop Tool Organiser
Handig gadget met genoeg ruimte
om al je tooltjes netjes op te bergen.

40
Tools: Dr. Chique
Ons eigen A-merk tools. Heel fijne schaartjes, nippers, tangetjes etc. met
een chique, luxueuze uitstraling. Gemaakt uit hoge kwaliteit rvs, zeer netjes afgewerkt. Perfecte tools voor
de veeleisende binder, om jarenlang plezier van te hebben. Ook zeer scherp geprijsd!
Dr. Chique schaar A
10 cm, één blad met
micro kartels, straight

Dr. Chique schaar B
8,5 cm, straight
Twee gladde bladen
(Ook leverbaar met
één kant microkartel)

Dr. Chique schaar C
13 cm. Straight. Heavy
duty schaar, voor hertenhaar, verstelbaar.
Eén blad microkartels

Dr. Chique schaar D
12 cm, microkartel,
arrow point model
(draadknip gedeelte)
Straight
Ook Curved leverbaar
Bestseller !

Bestseller !

Dr. Chique schaar D
Small
Arrowpoint schaar van
9,5 cm. Microkartel
Straight of Curved

Dr. Chique Arterieklem onthaaktang
Arterieklem met gebogen punt. 14 cm. In
‘gold handle’ of zwart

Dr. Chique Arterieklem mini
Kleine onthaaktang
met rechte punt, 10 cm

Dr. Chique Arterieklem Large
Lange onthaaktang
met rechte punt. 20 cm

Bestsellers !

Dr. Chique Naaldvoerder onthaaktang.
Deze tang heeft een
sterkere grip dan een
arterieklem. 14 cm

Dr. Chique weerhaaktang. Weerhaakloos
vist weergaloos! Knijp
uw weerhaakjes plat
met deze tang.

Dr. Chique pincet
Met super fijne punt
voor het precieze werk.
9 cm, gebogen punt

Dr. Chique Nipper
5,5 cm lijnknippertje.
Onmisbaar!
Dr. Chique Comfort
line clipper extra
breed met rubber pad

Dr. Chique Braid
scissors
voor het knippen van
o.a. dyneema lijnen.

Bestsellers !
Dr. Chique Wader zingers
Serie retractors met ruime clip en 60 cm draad.
Met wartel
Met splitring
Double
Dacron draad

Staaldraad

2 Dacron draden

New
Additions

Dr. Chique
sleeve tang
Handig als je
zelf stalen
onderlijnen
maakt.

Dr. Chique kunstaassplit ring tang
Heavy duty tang met
verschillende functies.
Met foedraaltje.

Dr. Chique combo
tool
Schaartje, onthaker en
weerhaaktangetje in
één handig tooltje
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Tools: Basis tools (‘india’)
Een ruime sortering economisch geprijsde vliegbind- en vliegvis tools voor beginners en gevorderden.
Prima no-nonsense kwaliteit en bijna allemaal bestsellers! (afbeeldingen kunnen enigszins afwijken)
Vises

Vise accessoires

Basic AA vise

Midge head S of L

Eagle vise brass / tafelklem
Eagle vise brass / base plate

Material spring
Tube fly set

Losse base plate set
Losse tafelklem

Gallows tool

Bestsellers !

Vise arm (bobbin cradle)

Bobbin holders

Basis tools

Mini
Standaard

Dubbingnaaldhalve stekenlegger
Draadtrekker
Lakflesje met naald
Pincet straight
Lancet
Half hitch tool set (3)

Ceramic rings S
Ceramic rings L
Ceramic rings wood handle

Bestsellers !

Hair tools

Hackle pliers

Hair stacker deluxe
Hex brass hair stacker
Hex Alu hair stacker

Mini
Small brass
Large brass
Non-skid
Long nose
Thumb
Ezee, Rotary

Dubbing tool luxe
Dubbing tool EZ

Hackle tools

Whip finishers

Hackle guard

Improved L
Improved M brass
Improved S

Hackle gauge

Bestsellers !

New
Additions

Line winder

Rotary (Matarelli)

Bestseller !

Wing Formers

Schaartjes

Stonefly
Mayfly
Caddis (sedge)

Extra fine point
Spring scissors
Midge scissors
Extra fine serrated

Wing cutter set

Rolspelden
Onthaaktangen
8’ straight
8’ curved
12’ straight
weerhaaktang

Knippers & diversen
Nipper black with chain
Nipper & knot tool
Heavy duty line clipper
Plastic line clipper
Leader strekker
Lijn cleaner tool
Leader wallet 10 vaks
Mesh leader wallet 5 vaks
Priest 'n spoon

Stainless:
L dubbel, clip
M, clip
M, speld
S, speld
Reel, plastic, clip

Assortimentsdoosjes
12-delige sets
Floss
Poly dub
Sparkle wool
Diverse tinsels
Pearl tinsels
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Poseidon: Columbus fly tying system
Squizzers: specialty scissors

'Columbus' compact fly tying system tool kit
Zeer mooie compacte luxe tool kit voor de reizende vliegbinder, die hoge eisen stelt aan zijn materiaal.
Alle tools zijn netjes en overzichtelijk opgeborgen in een waterdichte doos van 195x110x40 mm, dezelfde
als onze Large Flybox (pag 45). Op een vistripje kan deze set er dus altijd nog wel bij!
De tools zijn van zeer hoge kwaliteit en er is veel aandacht besteed aan kleine (maar belangrijke) details.
De set bestaat uit:
Hakendoos: platte hakendoos, met magnetische deksel, en licht magnetische
bodem, dus geen risico op verlies of door elkaar raken van de haken.
2-in-1 Whip finisher met ingebouwd magneetje onderaan, heel handig om de
haken uit de hakendoos te pakken.
Dubbing twister voor het werken met dubbing loops.
3-in-1 Dubbingnaald met half hitch tool en staalborsteltje, voor het uitkammen
van ruige dubbing lijfjes.
Fine point scissors met gouden handle en oversized ogen.
Kammetje / borsteltje voor het werken met haarmaterialen.
3-in-1 halve steken legger.
Ceramische bobbin holder met 3 spoeltjes voor het
werken met verschillende materialen, en opspoelhulpstuk.
Standaard spoelen passen uiteraard ook.
Luxe hackle pliers met perfecte grip.
Draadtrekker, voor makkelijk en snel binddraad invoeren.
Compacte makkelijk instelbare vise, met H-vormige
bodemplaat en bobbin cradle.
2-in-1 hair stacker.

Squizzers Squizzers micropoint schaartjes zijn zeer geschikt voor het fijne, secure werk. Ze werken net
iets anders dan de meeste scharen, het zijn namelijk knijpschaartjes. Daarom zijn Squizzers zowel voor
links- en rechtshandigen geschikt. Het maakt niet uit hoe dik je vingers of hoe groot je handen zijn, je New
kunt hiermee zeer nauwkeurig knippen. Squizzers zijn gemaakt van verenstaal, roestvrij, en blijvend Additions
scherp. Ben je er eenmaal aan gewend dan wil je niks anders meer.
SQ1:
22 mm bladen, scherpe punten, gladde snijvlakken

SQ2:
22 mm bladen, scherpe punten, één kant micro
kartels

SQ3B:
16 mm bladen, gebogen, afgeronde punten, micro
kartels

SQ4:
11 mm bladen, scherpe punten, gladde snijvlakken
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Accessoires: fly draaier, toolrek, fly rekje
Boeken en DVD’s: Hends, Trout Bum.
Vliegen: Plexiglas display
Poseidon fly dryer
Voor vliegen die met epoxy of Hard head afgewerkt
worden hebben we een prachtig afgewerkte fly
'draaier' van hout. Met slitted foam disc.
Uitsparingen
in de voet
voor haken en
kralen en zo.
Werkt
gewoon op
netspanning.
New
Additions

Tool station
van EVA foam
Voor een
opgeruimde en
overzichtelijke
werkplek.
Ruimte voor al
je tools, potjes
en klosjes.

New
Additions

Fly rack
Handig foam schijfje met
slits, om tijdens het binden
je haken en vliegen te
parkeren. Past op elke vise.

New
Additions

2 stuks per verpakking
DVD films
Uitverkoop, OP = OP
In de Scandinavische landen
is er nog ‘echte wildernis’ te
vinden waar je je alleen op
de wereld waant met je
vliegvishengel.
Trout Bum 2 (‘The code cracker’) speelt zich af in
Noorwegen. Hier wordt o.a. de Bomsa Rivier
bevist. 80 minuten + bonusmateriaal.
Trout Bum 3 (‘Iceland’) speelt zich, inderdaad af
op IJsland. Hier worden diverse typen rivieren en
meren bevist in een landschap van een adembenemende schoonheid. 92 minuten + bonusmateriaal.

Fly Fishing and Fly Tying Boek + DVD
Informatief boek van twee
bekende Tsjechische
vliegvissers over diverse
succesvolle vistechnieken
en het binden van de bijbehorende droge vliegen
en nimfen. Engelstalig,
176 full colour pagina’s,
ruim 200 bindpatronen van allerlei soorten vliegen.
Inclusief DVD met bind- en vistechnieken en mooie
onderwater beelden. Geschreven door Jaromir
Karafiat en Miroslav Machacek, bekende westrijdvliegvissers. Miroslav is tevens één van de personen achter Hends Products.

Vliegen
Op de volgende pagina’s vindt u al onze vliegen per categorie gerangschikt.
No-nonsense bekende visvliegen die hun nut keer op keer bewezen hebben,
en moderne patronen die we op aanwijzingen van klanten of bevriende
vliegvissers laten maken. Perfect gebonden op goede kwaliteit haken met
topklasse materialen, o.a. Mustad, Dai-ichi, Keough, Metz etc.
Op aanvraag kunnen we ook uw favoriete patroon laten binden.

LET OP ONZE JAARLIJKSE VLIEGEN ACTIE IN MAART
MET EXTRA AANTREKKELIJKE KORTINGEN !
En laat u adviseren over de Bestsellers onder de vliegen.

- Plexiglass vliegen display voor in uw winkel.
Schitterend afgewerkt, geheel transparant. 4 laden van 25 vakken.
Dus goed voor 100 dozijn prachtig uitgestalde vliegen.
Deze manier van presenteren triggert de vliegvisser tot snuffelen en levert u
gegarandeerd een hogere omzet op in deze artikelgroep.
Speciale prijs indien u het display geheel gevuld koopt. (100 doz.)
Informeer naar de voorwaarden.
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Vliegen: Uitstekende vliegen voor een leuke prijs. Zeer compleet assortiment.

Dry Flies / Droge vliegen

parachute adams
10 tm 18

parachute blue dun

parachute adams olive
body
12 tm 18

parachute adams yellow
body
12 tm 18

parachute olive

parachute pale watery

parachute black gnat

klinkhamer tan

12 tm 18

goddard sedge

12 tm 18

goddard sedge white
10 tm 16

elk hair caddis olive body

daddy longlegs

10 tm 16

yellow humpy

grey wulff

fanwing mayfly
12 tm 18

CDC dun light

Chernobyl ant
8 tm 12

CDC sedge black body
12 tm 18

palmer black bivisible

12 tm 18

CDC sedge olive body
12 tm 18

12 tm 18

CDC sedge yellow body
12 tm 18

elk hair caddis brown
body
10 tm 18

foam beetle

stimulator orange
10 tm 18

comparadun olive

blue winged olive

palmer brown bivisible

palmer grizzle

CDC shuttlecock olive
12 tm 18

mosquito
12 tm 18

griffiths gnat
10 tm 18

CDC emerger olive
12 tm 18

12 tm 18

12 tm 18

10 tm 18

CDC dun grey

10 tm 14

10 tm 14

14 tm 18

10 tm 18

CDC dun dark olive
12 tm 18

goddard sedge rust
brown
10 tm 16

white wulff

iron blue dun

hawthorn fly (bibio)
10 tm 14

10 tm 14

10 tm 18

12 tm 18

10 tm 16

10 tm 18

royal wulff

red tag

dark hendrickson

foam ant

10 tm 14

10 en 12

12 tm 18

10 tm 16

10 tm 14

10 tm 14

klinkhamer black

goddard sedge black

parachute GRHE

12 tm 18

10 tm 16

10 tm 16

grasshopper (deer hair)

red humpy

light hendrickson

goddard sedge olive

8 tm 12

10 tm 14

comparadun tan

12 tm 18

10 tm 16

parachute pheasant tail
12 tm 18

14 tm 18

CDC shuttlecock black
12 tm 18

12 tm 18

CDC emerger brown

CDC emerger tups

14 tm 18

12 tm 18

CDC shuttlecock fiery
brown
12 tm 18

CDC & elk sedge (green
butt)
10 tm 16
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Vervolg vliegen

Wet Flies / Natte vliegen

alexandra

black & peacock
8 tm 12

silver invicta

silver butcher
10 tm 16

mallard & claret
8 tm 12

claret bumble
8 tm 14

march brown
10 tm 14

royal coachman
10 tm 14

partridge & orange
10 tm 14

green peter
10 tm 14

peter ross

10 tm 16

8 tm 14

teal blue and silver
8 tm 12

8 tm 12

Nymphs /
Nimfen
zulu black
10 tm 14

olive nymph

wet palmer black LS
(long shank)
10 tm 14

black nymph
10 tm 16

mayfly nymph danica

corixa
10 tm 16

grey shrimp (vlokreeft)

pink shrimp

montana zwart / chartreuse LS
8 tm 12

czech caddis larva olive
8 tm 14

8 tm 16

orange buzzer

deep buzzer blackorange
8 tm 16

egg fly yellow
10

10

stonefly nymph black

stonefly nymph gold

8 tm 16

czech caddis larva tan

10 tm 16

8 tm 14

red spot shrimp

8 tm 16

egg fly white

GRHE flashback

10 tm 14

8 tm 12

10 tm 16

GRHE (gold ribbed
hare's ear)
10 tm 16

stonefly nymph brown

8 en 10

damselnimf LS
8 tm 16

12 tm 16

montana zwart / rood LS
8 tm 12

czech caddis larva
orange
8 tm 16

black buzzer

deep buzzer blackchartreuse
8 tm 16

deep buzzer red-holo

zug bug

egg fly orange

egg fly red
10

PTN (pheasant tail
nymph)
10 tm 18

8 tm 12

olive buzzer
10 tm 16

8 tm 16

10 tm 16

10 tm 14

egg fly chartreuse
10

10

egg fly pink
10

Czech nymphs
Tsjech nimfen
CZ hydropsyche yellow
10 tm 14

CZ hydropsyche gold
olive
10 tm 14

CZ ryacophila red
10 tm 14

CZ ryacophila

CZ gammarus orange
10 tm 14

10 tm 14
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Vervolg vliegen

Bead head nymphs / goud- en zilverkopnimfen

GK nimf zwart

GK nimf olive
10 tm 16

GK caddis pupa olive

GK nimf PTN
10 tm 16

GK caddis pupa tan

10 tm 16

10 tm 16

GK montana zwart /
chartreuse LS
8 tm 12

GK fluor nimf rood

GK minifry

GK gayling
12 tm 16

GK pink shrimp

ZK flash brassie red
8 tm 16

GK prince nimf

GK fluor nimf oranje

GK fluor nimf geel

8 tm 16

GK greentail
12 tm 16

GK zug bug

8 tm 16

GK bodyglass nimf red
8 tm 16

ZK copper john black

12 tm 16

GK bodyglass nimf
orange
8 tm 16

GK red tag

8 tm 14

10 tm 16

GK hare's ear special
12 tm 16

8 tm 16

GK copper john original

GK nimf damsel LS
10 tm 16

GK caddis pupa brown /
yellow
10 tm 16

8 tm 16

ZK red spot shrimp
8 tm 16

GK nimf GRHE
10 tm 16

10 tm 16

8 tm 16

GK montana zwart / rood
LS
8 tm 14

GK fluor nimf chartreuse
groen
8 tm 16

GK nimf 'Goldschmidt'

ZK black robin

ZK grey shrimp
8 tm 16

ZK flash brassie copper

8 tm 16

8 tm 16

ZK flash brassie green

8 tm 16

8 tm 16

ZK copper john silver

8 tm 16

8 tm 16

8 tm 16

D.M. klinkhamer special
original
8 tm 20

D.M. klinkhamer special
black
8 tm 20

D.M. klinkhamer special
gold amber
8 tm 20

D.M. klinkhamer special
dark tan
8 tm 20

D.M. klinkhamer special
olive
8 tm 20

D.M. once and away

D.M. culard

D.M. caseless caddis
green
8 tm 16

D.M. caseless caddis
olive
8 tm 16

D.M. caseless caddis tan

Dutch Masters
flies / Hans
van Klinken
series

D.M. pinkhamer
8 tm 20

12 tm 20

14 tm 20

Dutch Masters
flies / Leon
Links series
D.M. leadhead original
6 tm 14

D.M. leadhead olive
6 tm 14

D.M. leadhead black
6 tm 14

D.M. L shrimp CDC
10 tm 20

8 tm 16
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Vervolg vliegen

Lures / mini-streamers

woolly bugger zwart

woolly bugger orange

6 tm 12

GK woolly bugger oranje

GK woolly bugger olive

zonker zwart
4, 8 tm 12

marabou muddler wit

roofblei lure wit

booby wit

roofblei lure zwart

4 en 8

zonker natural

4 tm 8

zonker oranje
4, 8 tm 12

marabou muddler zwart

marabou muddler bruin

marabou muddler olive

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

booby olive
8 tm 12

roofblei lure pearl

4 en 8

DK grizzly magnus olive

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

booby zwart

roofblei lure geel

GK woolly bugger wit

4, 8 tm 12

8 tm 12

8 tm 12

4 en 8

DK grizzly magnus
natural
4 tm 8

cats whisker

4, 8 tm 12

8 tm 12

GK woolly bugger zwart

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

muddler minnow

floating fry

4 en 8

Martie's asp muddler

GK woolly bugger brown

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

woolly bugger brown

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

4, 8 tm 12

zonker wit

woolly bugger olive

6 tm 12

roofblei surface lure

4 en 8

DK grizzly magnus
orange
4 tm 8

booby oranje
8 tm 12

8 tm 12

p r muddler wit

4 en 8

DK magnus olive

4 en 8

DK magnus orange

4 tm 8

4 tm 8

Salmon
singles /
Zalmvliegen
enkele haken
DK magnus yellow

DK juletre pearl

4 tm 8

silver doctor

DK juletre pink
4 tm 8

green highlander
4 tm 12

DK juletre orange
4 tm 8

thunder and lightning

4 tm 12

4 tm 12

stoats tail

4 tm 8

ally's shrimp

4 tm 12

blue charm
4 tm 12

black bear green butt
4 tm 12

4 tm 12

Salmon
doubles /
Zalmvliegen
dubbele haken
stoats tail

silver doctor
4 tm 12

green highlander
4 tm 12

4 tm 12

general practitioner
4 tm 12

ally's shrimp
4 tm 12
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Vervolg vliegen

Saltwater flies / zoutwater vliegen

lefty's deceiver

surf candy blue

4/0, 1/0, 2, 4

crazy charlie pink

surf candy chartreuse
1/0, 2, 4

crab fly brown

4 en 6

bonefish special

crazy charlie tan

1/0, 2, 4

1/0, 2, 4

clouser minnow blue /
white
4/0 tm 6

clouser minnow chartreuse / white
4/0 tm 6

stu apte tarpon fly orange / yellow
4/0, 1/0

olive BB

yellow BB

orange BB

crab fly cream
1/0, 2, 4

surf candy brown

1/0, 2, 4

4 en 6

4 en 6

Bass Bugs
stu apte tarpon fly red /
white
4/0, 1/0

Saltwater grey shrimp
NEW
4 tm 8

2 en 6

2 en 6

2 en 6

Fish
streamers /
Fissies
white BB

purple BB
2 en 6

red / black poppin BB
2 en 6

yellow/black poppin BB

2 en 6

deer hair mouse

2 en 6

1/0 en 2

Fissies zijn tijdelijk niet leverbaar.
Wordt aan gewerkt maar kan
enige tijd duren!
fissie 1. All white
4 tm 8 cm

fissie 2. White redhead

fissie 6. Yellow / brown,
dark back
4 tm 8 cm

fissie 8. Blue ice, dark
back
4 tm 8 cm

fissie 12. Baby mackerel

bucktail white / red head

4 tm 8 cm

4/0, 6/0

bucktail chartreuse /
yellow
4/0, 6/0

4 tm 8 cm

fissie 3. White / light blue
back
4 tm 8 cm

Pike
streamers /
Snoekvliegen
fissie 10. Orange head,
black back
4 tm 8 cm

fissie 11. Baby perch

bucktail yellow / black

bucktail orange / black

4/0, 6/0

4 tm 8 cm

4/0, 6/0

bunny white / red head

bunny yellow / red head

4/0, 6/0

bunny red / black head

4/0, 6/0

bunny chartreuse / black

4/0, 6/0

4/0, 6/0

Zander
streamers /
snoekbaarsvliegen
bunny natural rabbit
4/0, 6/0

zander white red head
4/0

zander yellow

zander blue
4/0

zander chartreuse
4/0

Uw eigen patronen:
Vrijwel alle reguliere, maar ook uw speciale custom patronen kunnen wij door
onze binders laten maken. Stuur ons enkele voorbeelden en een goede bindinstructie, met specificatie van de materialen, haaktypen en de gewenste maten
en we nemen per ommegaande contact met u op voor een offerte op maat.

4/0
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Vliegendozen: Poseidon, Wychwood, Cliff’s
Van ons eigen merk een serie moderne slit foam vliegendozen, met het bekende voorgesneden foam.
Hierdoor hoef je de haken niet meer in het foam te prikken. Het foam blijft netjes en heel, en er blijven geen
foamresten hangen aan de weerhaak. Deze dozen zijn zeer populair en erg aantrekkelijk geprijsd.
Nieuw is de competition slotted foam flybox van Wychwood, een aanwinst voor elke veelbinder en / of
wedstrijdvliegvisser waar wel 1000 vliegen in passen. Niet verliezen!
De mega dozen (eigenlijk koffers) van Cliff’s zijn ideaal voor je verzameling snoekstreamers.
Slit Foam Flybox
small
138x90x28 mm
2 x 5 rijen slit foam
Max. 240 vliegen
Grey, Tan

Slit Foam Flybox
small met threaders
124x92x28 mm
2 x 7 rijen slit foam
Max. 182 vliegen
Kleine vliegjes kunnen
op de threaders worden geschoven voor
makkelijker aanbinden

Waterproof Slit Foam
Flybox Double
Aan twee zijden te
openen. Inhoud zichtbaar door de transparante deksels.
Waterdicht.

Grey

Maat S 125x100x42 mm
2 x 5 rijen / 240 vliegen

Threaders (per 3)
Reserve threaders
(ook in bulk te koop)

Maat M 150x100x45 mm
2 x 6 rijen / 282 vliegen

Waterproof Slit Foam
Flybox Large
195x110x40 mm
2 x 5 rijen slit foam
Max. 175 vliegen
Speciaal voor grote
vliegen, denk aan zoutwater / zeeforel / zalm
Waterdicht.
Grey, black

Maat XS105x75x38 mm
2 x 5 rijen / 170 vliegen

Waterproof Slit Foam
Flybox Large + Flip
195x110x40 mm
4 x 10 rijen slit foam
Voor meer dan 900
vliegen! Waterdicht.

Bestsellers !

Green, brown

Slit Foam Flybox
Small + Flip
125x88x34 mm
4 x 6 rijen slit foam
Max. 380 nimfen.

Wychwood
Competition flybox
Grote box met speciaal
type 'slotted foam'
(makkelijker dan slit
foam). Tweezijdig,
transparante deksel,
ruimte voor wel 1000
vliegen. Met max. maat
aanduiding voor wedstrijdvliegen.

Poseidon
essentials fly box
Klein doosje voor de
‘vliegen van de dag’
Transparant, 6 vaks
85x58x20 mm

300 x 210 x 43 mm

Grey, Green

Cliff’s Bugger Beasts
Extreem grote dozen (koffers)
Voor o.a. snoekstreamers of om
te gebruiken als verzameldozen
Bestseller !

Bugger beast: 34 x 23 x 8 cm
Bugger beast jr. 25 x 17 x 7 cm

Poseidon
Protector fly patch
100x75x20 mm
Fly patch (met speld
voor op vest) met beschermende cover en
uitneembaar slit foam
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Tippetmateriaal en leaders: Frog Hair
Frog Hair tippet en leaders blinken uit in trekkracht, soepelheid,
elasticiteit, schokabsorptie, knoopvastheid en duurzaamheid.
Op al deze punten scoort Frog Hair extreem hoog door de
‘Gamma technologie’ waarop patent is toegekend. Met deze technologie worden de moleculaire eigenschappen van het materiaal verbeterd. Door deze gecombineerde eigenschappen steken Frog Hair
producten met kop en schouders boven alle andere leaders en tippetmaterialen uit. Iets beters is er niet!
OMREKENTABEL
‘X’ maat
mm
8X
0,08
7X
0,102
6X
0,127
5X
0,152
4X
0,178
3X
0,203
2X
0,228
1X
0,254
0X
0,279
.013
0,33
.015
0,381
.017
0.432
.019
0,483
.024
0,61
.026
0,66
.029
0,737
.034
0,864
NB de mm maten zijn
omgerekend vanaf
inch maten, en suggereren daardoor een
grotere precisie dan in
de productie mogelijk
is. Daarbij geven ze de
MINIMAAL gegarandeerde dikte weer. In
de praktijk zal de dikte
dus enigszins kunnen
afwijken. Het EFTTA
line testing project
vindt een afwijking van
maximaal 10% naar
beneden of naar
boven acceptabel.
Frog Hair valt ruim
binnen die marge.

Frog Hair FC: Fluorocarbon tippet
HET materiaal voor het vissen met nimfen en streamers. Fluorocarbon is zo
goed als onzichtbaar onder water, zinkt sneller dan nylon, heeft een zeer hoge
schuurweerstand en vrijwel geen last van veroudering door UV in zonlicht.
25 m spoelen: 7X t/m .013
(1,0 t/m 8,0 kg)
20 m spoelen: .015 t/m .026
(10 t/m 24 kg)
15 m spoelen: .029 en .034
(28 en 37 kg)
100 m spoelen: 7X t/m 0X
(1,0 t/m 6,0 kg)

De trekkrachten zijn IGFA gecertificeerd.

Frog Hair FC: Fluorocarbon Nibblets
Rechte stukken fluorocarbon voor onderlijn / bite section bij het tarponvissen.
Lost het 'geheugenprobleem' van het werken met dikke fluorocarbon op. Ook
zeer geschikt als snoek onderlijn! Geleverd in tube zodat ze ook recht blijven.
24 stuks van 50 cm per tube. Leverbaar in 60 lbs en 80 lbs.

Frog Hair Freshwater Co-polymer (’nylon’)
Sterker, soepeler, elastischer, knoopvaster, zeer schok absorberend, kortom
gewoon het allerbeste nylon op de markt. Voor perfecte presentatie van uw
(droge) vlieg en optimale zekerheid bij de haak zetten, dril en landing.

Bestel tip:
Extra voordeel!

30 m spoelen: 8X t/m .019
(0,82 t/m 19 kg)

Frog Hair producten
zitten per 12 stuks in
een doos (grote spoelen per 6).

100 m spoelen: 7X t/m 0X
(1,3 t/m 6,8 kg)

Als u bestelt per volle
doos krijgt u 12 stuks
voor de prijs van 11.
(of 6 voor de prijs van
5 1/2). Handig voor
ons, voordeel voor u!

Bestsellers !

De trekkrachten zijn 100 % gegarandeerd!

Bestsellers !
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Frog Hair Leaders: Fluorocarbon, Freshwater, Specials en Deep Blue Saltwater
Voor Frog Hair leaders geldt hetzelfde als voor de tippet materialen: iets beters is er niet!

Frog Hair FC Leader
Fluorocarbon 9 ft
Extra lange taper voor
mooi overslaan.
7X t/m .015

Frog Hair Leader
Freshwater 9,5 ft
Supple butt 7X tm 0X
Stiff butt 7X t/m 0X

Frog Hair Leader
Freshwater 7,5 ft
Supple butt
7X t/m 2X

Frog Hair George
Harvey Slack Leader
Freshwater 11,5 ft
Speciale tapering voor
dragvrije presentatie
6X t/m 4X

Bestsellers !

Frog Hair leaders ook 12 voor de prijs van 11
Frog Hair Spring
Creek Leader
Freshwater 12 ft
Extra lang voor extra
subtiele presentatie
6X t/m 4X

Frog Hair Transition
nymph leader
Met hi-viz oranje butt,
als indicator voor euro
nimf technieken
5X
4X
3X

Frog Hair Pocket
Water Leader
Freshwater 6 ft
Extra kort voor meer
precisie in pockets
5X t/m 3X

Frog Hair Salmon /
Steelhead Leader
Freshwater 13 ft
Stiff butt
5 kg t/m 15 kg

Bass Leader
Freshwater 7 ft
Stiff butt. Grote vliegen
slaan toch mooi over
4 kg t/m 8 kg

Frog Hair Deep Blue
Saltwater Leaders
Bonefish / Permit, 10 ft
Redfish / Striper, 8 ft
3 kg t/m 10 kg

Frog Hair Deep Blue
Leader Tarpon
Saltwater 9,5 ft
Dual taper met 80 lbs
bite section. 8 en 10 kg

Frog Hair Deep Blue
Leader Snook- BABY
Tarpon
Saltwater 9,5 ft. 8 kg
Dual taper, bite section
van 30 of 40 lbs.

Leader tying kit
Tool met assortiment
nylon diverse maten

Ultimate indicators
Blijvend te gebruiken

Retainers
Om ultimate
indicators op
hun plek te houden

New
Additions

Leader tying tool
Handig hulpmiddel
voor bloedknopen als
u zelf leaders maakt.

EZ-on
indicators
UITLOPEND
OP = OP

52
MONOMASTER, Tippetmateriaal en Leaders: Poseidon, Hends, Asso

MONOmaster

Poseidon Leaders:

Milieuvriendelijk gadget om uw stukjes afval nylon
netjes op te bergen zodat u het thuis kunt weggooien. Geen afval nylon in de natuur, en geen rotzooi
in uw broekzak, vliegvisvest of tackle box. Ideaal!
Zie ook: www.monomaster.eu
Ook leverbaar in kleine oplagen bedrukt met uw
logo, bedrijfsnaam of website adres (> 50 stuks).
Profileer uzelf als een milieubewuste winkel en
promoot de MONOmaster bij uw klanten!

- Knotless tapered
Knooploze tapse leader van
topkwaliteit Japans nylon. Clear.
Onze best verkopende leaders:
onovertroffen in prijs-kwaliteit.
7.5 ft 7X t/m 0X
9 ft 7X t/m 0X
12 ft 7X t/m 0X

Bestseller !

Leaders per 10 stuks
bestellen. Bedankt!

- Furled Leaders met microring
Getwijnde leaders voor perfecte
presentatie. Furled leaders zijn ook
schokabsorberend dus je kunt met
dunnere punten vissen.
Clear 6 ft (183 cm) 12 lbs
Clear 8 ft (244 cm) 20 lbs

Poseidon FC
Fluorocarbon
50 m spoelen. 100%
Japanse fluorocarbon.
Onzichtbaar, sterk,
snelzinkend, hoge
schuurweerstand.
0,14 / 0,16 / 0,18 / 0,20 /
0,22 / 0,26

Hends Tapered
Braided Leaders
Tapse gevlochten leaders met een lus aan
de ene kant en een
micro ringetje aan de
andere kant.
Bestseller !
Clear:
160 / 120 / 80 / 60 cm
Flu yellow: 35 cm
indicator leader

ASSO Fluorocarbon
coated nylon
‘Best of both worlds’.
De afschuurweerstand
van fluoro en de
soepelheid en knoopvastheid van nylon.
Niet duur, zeer sterk.
50 m spoelen: 0,10 t/m 0,30
300 m spoelen 0,30 en 0,35

Bestseller !

- Poly leader intermediate
Met lus aan allebei de kanten. In
twee maten. Maak van je drijvende
lijn snel een midge tip / slow sink
tip. Ideaal voor reservoirs en
Deense zeeforel !
6 ft (183 cm) 10 lbs
10 ft (305 cm) 20 lbs

- French Nymph leader
13 meter (!) gradueel getaperde
leader voor Euro / French /
'leader-to-hand' technieken.
Leverbaar in clear / 0,22 mm
en in rood / 0,25 mm
French Camou
Leaders (Hends)
Extra lange leaders in
kleur voor French
nymphing technieken.
350 cm & 450 cm: CAMO

ASSO Super Hard
Nylon Voor bite tippets
bij o.a. Tarpon vissen.
Ook geschikt als snoek
onderlijn of voor het
monteren van stingers.

Indicator Leaders
20 cm indicators voor
het Czech Nymphen
met 2 microringetjes
Fluo orange, fluo yellow en
tweekleurig pink-yellow

900 cm: Camo, Fluo yellow,
Fluo pink

50 m spoelen
0,60 / 0,80 / 1,00 mm

Hends furled leaders
Getwijnde leaders nemen
minder vocht op dan gevlochten.
Met lus en micro ring.
Tricolora uitvoering is een mooie
indicator bij French / Czech
nymphing methoden
Clear: 120 of 150 cm
Tricolora: 90 cm

New
Additions
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Fly reels, fly lines, backing, indicators
Poseidon SWITCH Four 2 Nine fly reel
Een slim ontworpen reel, met twee verschillende
spoelen: één Ultra Large Arbor voor aftma 4-6, en
één Large Arbor voor aftma 7-9. Met één reel bent
u dus meteen klaar voor de meest voorkomende
lijnklassen. Een hele fijne reel voor jaren visplezier.
Gefreesd uit één blok vliegtuigaluminium, zwart
geanodiseerd. Met neopreen reeltas

Poseidon floating
flylines
Soepele lijn met vrijwel
geen geheugen en
uitstekende werpeigenschappen. In box.

Poseidon Glass Lijn
Glasheldere clear
intermediate lijn.
Werpt perfect, vist
weergaloos.
Klachtenvrije lijn.

WF 3 t/m WF 8
met loop, lichtgeel

WF 4 i t/m WF 9 i

Bestsellers !

DT 3 t/m DT 6, olive green

NB: Wordt alleen verkocht als set:
één 4-6 reel met één 7-9 extra spoel.
Losse spoelen 4-6 en 7-9 uiteraard ook leverbaar.

Poseidon backing
25 lbs hollow braided
mono backing, ook
geschikt voor maken
van sleeves, leaders
en snake flies.

Poseidon Graphite Large Arbor fly reel
Eenvoudige reel voor de beginner of kleine beurs.
Lekker licht (2/3/4 weegt slechts 85 gram).
Centrale slipknop,
eentoerlager, zachte ratel.
Echt een top reeltje!

25 m spoelen (per 4 stuks
doorverbonden = 100 m)
Clear, fluo yellow

Poseidon yarn
Indicator
Voordelige yarn indicators, 4 per verpakking.

3 maten:
GLA reel 2/3/4
GLA reel 4/5/6
GLA reel 6/7/8

Maat M, Fluo red

Losse spoelen
ook leverbaar.
Stick-on indicators
Foam beetverklikkers
met zelfklevende kant.
Mixpack met 4 kleuren

L.S. Football Foam
indicators
Soortgelijke beetverklikkers in 3 maten

24 stuks per verpakking

4 stuks per verpakking
S / M / L orange of yellow

New
Additions

Muskietennet tegen zelfs de
allerkleinste mugjes,
midges, no-see-ums,
knutjes, gnats, etc.

Bestsellers !
Poseidon removable
indicators
Hoog drijvende beetverklikkers, 6 in buisje
Turn-on indicators
Makkelijk vast te zetten
en te verplaatsen
Bivisible red/yellow
Medium of Small

Poseidon stick-on
Indicator oranje
Voordelige foam plak
indicators, 24 per verp.

No-see-um headnet

S 12 mm Flu red, flu yellow,
white, mix (3 kl)
M 19 mm Flu yellow, flu red

4 stuks per pak

New
Additions

Bestseller !
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Sleeves, rings, floatants, amadou, stripfingers, net magnet, fly patches, hook sharpener
Poseidon braided
sleeves (2 st.)
Voor 5 lijnen en dikker.
Clear, orange, yellow
Ook per 100 leverbaar

10 stuks per verpakking
2 mm of 3 mm

Hends micro rings
RVS rings voor handig
bevestigen van leader
punt aan butt section.

Black of Silver
Ook per 1000 leverbaar.

5 stuks per verpakking
Zwart, 1,8 mm

Poseidon micro rings
RVS leader rings.

Voordeel
per doos
(12 stuks)

Bestsellers !
Hends braided
Sleeves (clear, 2 st)
2 maten: Small (# 1-5) en
Big game ( # 6 +)

Hends floatants
Fly Floatant
Fly line floatant

Hends CDC floatants
CDC oil of CDC gel
In handig upside-down
flesje. Speciaal voor
CDC vliegen.

Watershed permanent waterproofer
Behandel uw vliegen
24 uur voor het vissen
met Watershed en ze
blijven ‘eeuwig’ drijven.

Poseidon CDC oil
Zeer hoogwaardige
Franse CDC olie met
een hoog percentage
echt ‘eendenkontvet’.

Mucilin
De bekende fly line
dressing met doekje.
Red:
Traditional
(geschikt
voor zijden
lijnen)
Green:
Met siliconen, NIET
voor zijden
lijnen

Amadou
Het traditionele drogertje voor droge vliegen.
100% natuurlijk.

Samadou
Synthetische Amadou.
Komt zelfs beter uit
tests dan de echte !!

Second Skin Strip
Fingers
Voorkomt kloven bij
snel strippen, vooral in
zout water of bij vissen
met zinklijn.
Enkel (2 st.) of dubbel

Bestseller !

New
Additions

Magnetic net release
Sterke magneet. Met
elastiek en splitringen

Bestseller !

Bestseller !
Flypatches diverse uitvoeringen
- Foam, - foam met zinger, - slit foam (allen met speld)
- Sheepskin: met clip en speld

Bestseller !
EZE-Lap hakenslijper
De bekende diamant hakenslijper in pen-vorm.

Neptune’s Flykeeper
Slim ontworpen magnetische flypatch voor
weerhaakloze vliegen.
Dubbele zekerheid:
stof plus magneet.

55
Fishing systems, vest, wading staff, flexistripper, flip focal, tippetholders
Poseidon B/C Fishing Systems
B/C staat voor Back/Chest: een combinatie van rugzak en chest pack of vliegvisvest. Een intelligent ontwerp zeer veel opbergmogelijkheden. De voor- en achterkanten kunnen apart worden gedragen. One size fits all: door de straps zijn de systems in te stellen van
M t/m XXL. Rug deel met zachte polstering voor extra comfort. Modern, aantrekkelijk design, perfect afgewerkt.
B/C System
Backpack-Vest
B/C System
Backpack-Chestpack

Water bag met drinkslang is als extra optie leverbaar bij beide B/C systems

Poseidon Fly Vest

Flexi Stripper

Zeer doordacht ontworpen
vliegvisvest met enorm
veel opbergmogelijkheden,
D-ringen enz.

Meer een ‘strip-egel’ dan een
lijnmand, met alle voordelen
van zo’n open constructie
(betere water afvoer en minder lijnweerstand). Voorkomt
lijnbeschadiging.

Mesh rugpand voor
ventilatie.

Tube Headwear
Net als de originele BUFF
kunt u deze sjaal / muts /
zonbeschermer op zeer veel
manieren dragen.
Dessins: Tarpon, Flames

One size fits all: door
de straps in te stellen
van maat M t/m XXL.
Topkwaliteit voor een
hele leuke prijs!

Flip Focal + 2.5
Vergrootglas voor op
hoed of pet, handig!
Makkelijk omhoog of
omlaag te klappen.
Maakt aanbinden van
kleine vliegjes heel wat
makkelijker!
Bestseller !

Bestseller !
Carson Clip&Flip
Vergrootglas voor op
de bril, kan op en neer
geklapt worden.
Vergroting + 2.25

Bestseller !

Nylon Rolmaat
Ook anti-leugenaar
genoemd. Probaat
middel tegen gevallen
van visserslatijn.
Nylon, dus roestvrij. In
cm en inch. Met knop
om het meetlint vast te
zetten (dat is handig
voor de foto)

Waadstokken
Voor veilig waden
heeft Poseidon twee
typen waadstokken:
Opvouwbare waadstok
(simms type) met RVS
binnenkoord.

New
Additions

Tippet retainers diverse uitvoeringen
Handige gadgets voor aan je vest, altijd je tippet spoelen binnen handbereik.
- T-tippet retainer. Basic retainer, lusbevestiging, voor 5 spoelen
- Vertical tippet retainer: clip bevestiging, voor 7 spoelen, clipje onderaan, voor nipper e.d.
- Vertical tippet retainer with floatant holder: clip bevestiging, voor 7 spoelen, met
ingebouwde floatant holder

Foldable wading stick,
folstaff type.
Elastiek binnenkoord.
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Boomerang tools, de beste lijnknippers op de markt, zelfs met ingebouwd lampje !
Onderlijnen en wires: Knoopbaar staaldraad, spiralo pike wire en instant sink tip.
Diverse accessoires: snaps, waadriem, hakenslijper, knoophulpjes
Boomerang Tool Company lijn knippers & retractor
Super knippertjes! Knippen moeiteloos nylon en fluorocarbon. Ook dyneema is geen enkel probleem, zelfs loshangend dyneema
wordt clean afgeknipt, zonder rafels, keer na keer. Met ingebouwde retractor van meer dan armlengte (90 cm) - da's héél handig !!

Bestseller !
BTC 233 (Grijs)
Standaard Boomerang Snip.
Korte intrekbare bladen
RVS cutter
Retractor 90 cm
zoutwaterbestendig

Bestseller !

BTC 243 (Zwart)
Long Blade Boomerang
Snip. Lange intrekbare bladen, ideaal om de vlieg mee
bij te knippen tijdens het
vissen. RVS cutter
Retractor 90 cm
zoutwaterbestendig

BTC 204 (Zwart)
LED light Boomerang Snip.
Ingebouwde LED verlichting
Korte intrekbare bladen
Perfect voor nachtvissers
RVS cutter
Retractor 90 cm

BTC Retractor
(mini)
USA made retractor van
90 cm, dezelfde als in de
tools. Topkwaliteit !!

Boomerang Tool Company Swift Cut Safety Knife
Scherp mes met stompe punt, met één hand te openen. 7,5 cm blad, deels gekarteld
Ideaal voor in boot of belly boat, b.v. om in geval van nood het ankertouw te kappen.
Met safety retractor 90 cm (blokkeert na uittrekken en gaat pas terug na deblokkeren)

Knoopbaar
Staaldraad
‘Graphite metal tresse’ RVS
mantel over een dyneema
kern. Zeer makkelijk te knopen en super sterk! Perfect
als snoekonderlijn maar ook
voor het monteren van een
extra dregje op shads.
5 m spoelen
In 4 / 6 / 10 / 15 / 20 kg
Nieuw: 3 m spoel 40 kg

Pike Wire Spiralo

Instant sink tip

Spinstang met slimme spiraalsluiting: gaat nooit per
ongeluk open.

Sink tipje voor tussen lijn en
leader. Makkelijk te bevestigen en te verwijderen.
Maak van je drijvende lijn in
enkele seconden een sinktip,
ideaal voor snoek, reservoir
en Deense zeeforel.

2 st per verpakking
12 cm / 0,5 mm
15 cm / 0,5 mm
15 cm / 0,6 mm
+propeller

Class V, 6 inch per seconde

Hook Snaps /
Streamer tail snaps
De kleine maat wordt gebruikt om snel van vlieg te
kunnen wisselen, handig bij
koude handen, en de grote
maat is zeer geschikt voor
snoek streamer rigs, b.v. om
wiggle tails te bevestigen.
Verpakt per 10 stuks
of in bulk per 1000
Small 5 mm, Large 9 mm

Bestellen per 6 stuks a.u.b.

New
Additions

Bestseller !
Anglers image
Wader belt /
waadriem
Voor veilig waden
Zeer aan te raden

Magnetic Fly Threader
Hulpje voor het aanbinden van
vliegen. Het haakoog wordt door
de magneet op exact de juiste plek
gehouden, nylon doorvoeren is
kinderspel! Ideaal tooltje als je
zicht niet meer 100 % is.

Poseidon hakenslijper
Diamant, met grove en fijne kant

New
Additions

New
Additions

Tie-Fast Knot tool, knoophulpmiddel
Geschikt voor een groot aantal knopen,
o.a. Nail Knot, Needle knot, Splices en
diverse haak-aanzet-knopen. Handig
als je zelf geen drie handen hebt.
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Aquateko - Knot2Kinky en invisaswivels
De allerbeste titanium onderlijnen worden gemaakt van Aquateko’s unieke en
sensationele Nickel-Titanium Knot 2 Kinky leader wire en leaders.
Aquateko zorgt ook voor een revolutie in de wartels door hun nagenoeg
onzichtbare wartels van fluorocarbon. Extreem duurzaam en sterk, en zeer licht
dus uitermate geschikt voor de vliegvisserij. En ze kunnen niet roesten! Met info sheets en demo materiaal.

Knot2Kinky titanium wire
Absoluut uniek materiaal. Knoopbaar titanium wire,
met ingebouwde rek om de klappen van echt grote
vissen op te vangen en optimaal de haak te kunnen zetten. Geschikt voor alle vissen met tandjes:
van ultralicht spinnen (‘s werelds dunste titanium
onderlijn van 6 lbs) tot de echt zware krachtpatserij
(100 lbs, voor haaien en giga jerkbaits e.d.).

Knot2Kinky 7-strand titanium wire
Nog bijzonderder, 1 x 7 strand rekbare titanium.
Voor nog grotere soepelheid. Net als de mono
titanium van Knot2Kinky zeer geschikt voor vissen
met tandjes: van ultralicht spinnen (6 lbs) tot het
gemiddelde snoekwerk (25 lbs)
10 ft (3,1 m): in 6 / 12 / 18 / 25 lbs B/S

15 ft (4,6 m): in 6 / 12 / 18 / 25 / 35 / 45 / 55 / 75 / 100 lbs B/S

Bestseller !

Knot2Kinky titanium leader
Kant-en-klare onderlijn van het fantastische
rekbare NI-titanium, met kogelgelagerde wartel en
staylock speld, die doet wat zijn naam beloofd.
In diverse diktes en lengtes leverbaar.
6 inch (15 cm): 15 lbs
.

12 inch (30 cm): 30 / 50 / 75 / 100 lbs
18 inch (46 cm): 50 en 100 lbs

Invisaswivel
Zeer goed draaiende wartels van fluorocarbon. Erg
licht, dus ze beïnvloeden de actie van je streamer /
kunstaas niet en zijn makkelijk te werpen. Daarbij
kunnen ze niet roesten en gaan langer mee dan
reguliere wartels. Ook zijn ze nauwelijks zichtbaar
voor de vis. Vele toepassingen, ook buiten het
vlieg- en kunstaasvissen, b.v. bij het karpervissen.
Extra handig: een 12 lbs wartel op je leader voorkomt kinken bij het werpen van erg grote vliegen
doordat het propeller-effect wordt opgevangen.
Ook als attractor wartel te koop in chartreuse en
fluo rood, op speciale bestelling.
Interessant voor reservoir en zoutwater!
Sterktes 12 / 25 / 35 / 55 / 80 lbs Verpakt per 5 (80 lbs per 3)

58

New
Additions

ALFA Reels - Fins design en topkwaliteit
Zeer mooie en opvallende reels van een jong, veelbelovend bedrijf uit Finland.
Functioneel, degelijk en leverbaar in schitterende kleuren. Gefreesd uit één
blok 6061 aluminium, met een carbon multi disc slip die door en door getest is.
Garantie twee jaar, daarna service op basis van materiaalkosten. ALFA maakt het mooi en makkelijk.
Eén model in vier maten, voor al je visavonturen. Meteen in 2016 al Bestsellers !
ALFA Reels - Arctic design
Alfa is een ambitieus bedrijf, gevestigd in Rovaniemi, Finland, boven op de poolcirkel.
Vanaf het begin hebben de productontwikkelaars een duidelijk doel voor ogen gehad: het ontwikkelen van
high-end producten die iets nieuws toevoegen aan je vliegvis ervaring. Producten die goed doordacht,
mooi en degelijk zijn, zodat jij je alleen nog maar op het vissen hoeft te focussen. De extreme en barre
omstandigheden in het hoge noorden vormen een ideale omgeving voor serieuze product ontwikkeling en
testing. De schitterende kleuren zijn geïnspireerd op de natuur, met name het prachtige Noorderlicht.

Ontwerp

Kleuren

Zeer open ontwerp:
- gewichtsbesparing
- lijn droogt sneller op
- moderne look & feel
- links / rechtshandig
omzetten is eenvoudig
en snel (met schroevendraaier)

Turquoise, Ocean Green, Midnight Blue, Pink,
Midnight Orange, en natuurlijk Black

Spoel
- Large Arbor voor snel inhalen
- V-design voor extra backing
- Spoelknop geïntegreerd, kan
dus niet kwijtraken
- Low profile contragewicht
Slip
- Multi disc carbon slip
- zeer zacht, veel kracht!

Reel

Lijnklasse

Kleuren

ALFA 1+

1, 2, 3

Midnight Orange, Black

ALFA 3+

3, 4, 5

Alle kleuren

ALFA 5+

5, 6, 7, 8

Alle kleuren

ALFA 9+

9, 10, 11

Alle kleuren
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Leeda game fishing collection: LEEDA FLY RODS
Mooie vliegenhengels voor prijzen waar je effe stil van wordt. Zeker als je de
hengels even in je hand pakt. Hoe kan dit[ Ideaal als beginners hengel, of
reserve hengel, of gewoon als je wat minder te besteden hebt. Puike hengels
voor weinig geld. Twee series, of eigenlijk vier: Volare 4- en 6 delig, en Profil Stream en Stillwater.
Die laatste zijn driedelig en komen zonder tube, maar die zijn los leverbaar - en ook niet duur[
De Volare 4-delige serie was een top seller in 2015 en 2016 en is de beste keus in het instap segment.
LEEDA Volare fly rods
Een serie prachtige 4- en 6-delige hengels voor ongelofelijke prijzen. Een klassiek uiterlijk gekoppeld aan
hoogwaardige technologie. De serie omvat veel typen hengels, van een 6 voet 3 voor een overgroeid vlagzalm beekje in de Eifel tot een 10 voet 8 voor het zware reservoir werk en evt. snoeken in de polder. Ook
zijn er 10 en 11 voet lange lichte stokken, geschikt voor moderne vliegvismethoden zoals Czech en French
nymphing. De Volare reeks biedt voor elk wat wils en is onze best verkopende hengel serie.
Carbon reelhouder, multi-modulus carbon blank, hardchroom slangogen. Inclusief cordura hengelkoker!
4-delig:

6-delig:

Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV
Leeda Volare IV

6' # 3
7' # 3
7'6" # 4
8'6" # 4
9' # 5
9'6" # 7
10' # 4
10' # 7
10' # 8
11' # 4
11' # 7

Bestsellers !

Leeda Volare VI 9' # 5
Leeda Volare VI 9'6" # 7
Leeda Volare VI 10'# 8

LEEDA Profil fly rods 'Stream' en 'Stillwater'
Wat een waar voor je geld! Ongeëvenaard! Twee series 3-delige vliegenhengels.
Een 'Stream' serie voor de lichte riviervisserij op forel, vlagzalm etc, en een zwaardere 'Stillwater' serie
voor het betere reservoir werk. Beide series hebben een slanke blank, zwart, met grafiet reelhouder, slangogen, verkasoog, sierwikkelingen, kurk greep. De Stillwater serie heeft een 'fighting butt'.
Licht, makkelijk hanteerbaar, toegeeflijke middle-to-tip actie. In stoffen foedraal.
Profil Stream serie: 7 ft # 3, 8 ft # 4, 9 ft # 5

Profil Stillwater serie: 9 ft # 6, 10 ft # 7, 10 ft # 8

New
Additions

LEEDA Rod tubes (plastic)
De bovenstaande hengels worden zonder koker geleverd, maar we kunnen voor weinig geld een stevige,
plastic koker leveren, zodat deze ook hengels veilig getransporteerd kunnen worden. De kokers kunnen
apart gekocht worden of gelijk met een van bovenstaande hengels (in dat geval geldt een wat lagere prijs)
150 cm lang, 63 mm doorsnee.
Zwart, met rode dopsluiting aan beide kanten.
Makkelijk zelf op maat te maken.

New
Additions
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Leeda game fishing collection: LEEDA, VOLARE
Leeda reels, fly boxes, leaders, backing;
Leeda Volare waadpakken en schoenen

LEEDA RTF Fly reels - Ready To Fish
Large Arbor grafiet vliegenreel met fijne slip met centrale slipknop, eenvoudig
L/R om te zetten. Leuke reel voor beginners / sets. RTF = 'Ready To Fish' - de
reels worden compleet geleverd met backing, lijn en leader voorgemonteerd.
Een vlieg aanknopen en vissen maar ! De reels zijn ook zonder lijn leverbaar.
Leeda RFT reel 5/6
met # 6 drijvende lijn

Leeda LA reel 5/6 of 7/8 (zonder lijn)

Leeda Flyboxes
Dubbelzijdig transparant, 14x9 cm. In geel,
groen of zwart. Ruimte
voor ruim 250 vliegen.
Bestellen per display van 5
boxen per kleur.

Leeda RFT reel 7/8
met # 7 drijvende lijn

New
Additions

Bestsellers !

LEEDA Profil Cassette fly reel
Degelijke en mooie Large Arbor cassette reel.
Aluminium body en spoelhouder, grafiet spoelen.
Wordt geleverd met 2 extra spoelen. Goeie slip
met centrale slipknop.

Special Leaders

Leeda Profil 5/6 reel
met 2 extra spoelen

- Profil wet fly cast /
Czech nymph leader
9 ft met 2 droppers
Reservoir of Nymphing

Leeda Profil 7/8 reel
met 2 extra spoelen

- Selecta cast 15 ft
Ruim 4,5 meter lang,
voor de specialisten!
3 / 5 / 7 lbs

3 / 4 / 5 / 6 / 8 lbs

Leeda Backing
100 m spoelen.
20 lbs in oranje, geel, wit
30 lbs alleen in oranje
Bestellen per 5 spoelen

Volare breathable waders
Waist wader (waadbroek) Chest wader (waadpak)
3-laags ademend materiaal, dubbel versterkt op
knie en achterwerk, met waadriem en ingebouwde
gravel guards. Dikke neopreen sokken met gesealde naden. Waadpak heeft twee extra buitenzakken
en een binnenzak voor telefoon e.d.
De waadbroek heeft
alleen een binnenzak.
Veilig en droog waden
voor weinig geld !
Maten: M / L / XL / XXL

Volare wading boots (waadschoenen)
Lichtgewicht waadschoen met versterkte teen- en
hielgedeeltes, voor langdurig comfortabel waden.
Met rubberen super grip
zool, quick lacing system
en hiel-lus om de waadschoenen makkelijk aan
en uit te krijgen.
Maat 8 t/m 12 (42 t/m 47)

Volare wading staff
Degelijke 'klikvaste'
waadstok in neopreen
houder

Bestseller !

Volare stripping tray
Handige inklapbare
lijnmand
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Wychwood game fishing: WYCHWOOD FLY RODS
De Wychwood game collection is een breed assortiment hengels, reels,
lijnen, kleding, tassen e.d. De kwaliteit is uitstekend, ontwerp en afwerking
zijn perfect en de prijs is ook nog eens zeer aantrekkelijk.
Hieronder vindt u de collectie Wychwood vliegenhengels. Alle hengels zijn doorgaans direct uit voorraad
leverbaar. Voor dealers is een mooi hengelrek gratis beschikbaar bij een minimum assortiment.
Wychwood Truefly Fly rods 4-delig (snelle, lichte actie)
Deze serie is geheel herzien en beter dan ooit! Multi-modulus carbon, slanke blanks, zeer licht in gewicht,
snelle maar niet stijve actie, en exacte single line rating. Perfect afgewerkt: carbon reelhouder, AAA kurk,
chique finish, hard chrome slangogen, elk deel gelabeld en gemarkeerd. Hengels langer dan 9'6" hebben
een fighting butt. Inc. koker met 4-vaks verdeling. Dit oogt en voelt als een hengel van 3 x de prijs!
Truefly Fly rod 9' #5
Truefly Fy rod 9' #6
Truefly Fly rod 9'6" #6
Truefly Fly rod 9'6" #7
Truefly Fly rod 10' #7
Truefly Fly rod 10'#8

Bestsellers !

Wychwood Quest fly rods (travel rods) 6-delig (stevige 'middle-to-tip' actie)
De ultieme serie reishengels. Multi-high modulus carbon, fijne stevige
actie. Dubbel geanodiseerde alu reelhouder, AAAA kurk, non-glare
zwarte finish, zwarte slangogen, elk deel gelabeld en gemarkeerd.
Hengels langer dan 9'6" hebben een fighting butt.
Koker met 6-vaks verdeling.
Quest fly rod 8'6" #4 / 9' #5 / 9' #6 / 9'6" #7 / 9' #8 / 10' #7
Wychwood River & Stream fly rods (zachte 'soft flex' actie) 4-delig
Voor het lichte werk op riviertjes en beekjes. Korte hengels voor begroeide situaties, lange hengels voor
'leader-to-hand' en French nymph technieken. De hengels zijn extreem licht, vanaf 46 gram (!!) Zelfs de 11
voet #4, de zwaarste uit de serie, weegt net 92 gram. Ontworpen voor precisie en presentatie. AAAA Kurk
grip, burl wood reelhouder. Met carbon koker en foedraal.
River&Stream fly rods zijn leverbaar in:
6' #2 / 7' #3 / 7'6" #3
8' #4 / 8'6" #4 / 9' #4 / 9' #5
Bestsellers !
10' #3 / 10' #4 / 10' #5
11' #3 / 11' #4
Wychwood Drift fly rods (zachte 'middle to tip' actie) 4-delig
Voor de moderne riviervisserij ontworpen serie waarbij precies presenteren voorop staat. De flexibele tip
zorgt voor weinig verspelen en maakt vissen met zeer dunne tippets mogelijk. Hoogwaardige carbon blank,
dun en sterk. Chique matzwart afgewerkt met olive accentten bij de wikkelingen, eenpootsogen, camo P-kurk grip, en
geanodiseerde cutaway reelhouder. Met een 20 cm marker,
handig bij wedstrijden.
New
Leverbaar in:
6' #2 / 7' #3 / 8' #4
9' #3 / 9' #4 / 9' #5
10' #3 / 10' #4 / 11' #3

Additions

Wychwood Drift XL fly rods (zachte 'middle to tip' actie) 4/5 delig EXTENDABLE
Deze speciale Drift serie is verlengbaar door middel van een 'twist-lock' systeem in de handle. Zo kun je 20
cm extra lengte toevoegen aan onderstaande lengtes en dat maakt de hengel breder geschikt voor zowel
droge vlieg als 'European Nymph' methoden. Afwerking vrijwel gelijk
aan de reguliere Drift serie, alleen de reelhouder is net iets anders.
Drift XL fly rods zijn leverbaar in:
9'6" #3 / 9'6" #4 / 9'6" #5 / 10'6" #3-4

New
Additions
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Wychwood game fishing: FLY RODS en FLY REELS
Vervolg van de Wychwood vliegenhengels: het RS reservoir kanon en de T2, een genot om mee te vissen.
De vliegenreels van Wychwood zijn - net als alle producten van deze producent - van topklasse. De Truefly
SLA serie reels heeft vanwege het design en de prettige prijs-kwaliteit verhouding al menige award in de
wacht gesleept. Dit jaar introduceren we de Mark II, een verbeterde versie. De River & Stream reels zijn
echte juweeltjes: super lichtgewicht click-drag reeltjes voor het subtiele werk. De Flow is een 'economy'
serie reels van gietaluminium. Uitstekende kwaliteit reel met een goede slip - een goed verkopende serie.
Wychwood RS fly rods 4-delig (stevige, snelle actie)
De top serie van Wychwood. Gemaakt voor het
reservoir vissen en voor andere omstandigheden
waar afstand het verschil kan uitmaken.
High modulus, multi-layer, Toray carbon blanks.
Geen te stugge poken maar flex genoeg om
uitstekende dril eigenschappen te hebben.

New
Additions

Leverbaar in:
9' #5 / 9' #6 / 9'6" #6 / 9'6" #7 / 10' #7 / 10' #8

Garantie: In plaats van
een 'levenslange garantie'
met hoge 'handlingkosten'
biedt Wychwood u de
mogelijkheid tegen een
laag tarief hengeldelen te
kopen, mocht een hengel
breken. Voorwaarden
ingesloten bij de hengel.

Wychwood T2 fly rods 4-delig (lichte, 'crisp' actie)
Deze serie kan het best omschreven worden als de 'Truefly in het kwadraat'. Lichter, wat mooiere balans,
zeer fijne precieze actie, snel zonder strak te zijn.
Echt een feestje om mee te werpen en vissen.
De afwerking is topklasse: super kurk grip, carbon
reelhouder en hardchroom slangogen.
New

Leverbaar in:
9' #5 / 9' #6 / 9'6" #6 / 9'6" #7
10' #6 / 10' #7 / 10' #8

Additions

Wychwood Truefly SLA II fly reels (Super Large Arbor)
Dit is al jaren de best-selling reel van Wychwood. En nu nog beter. De Truefly SLA is geheel herzien en
verbeterd waar mogelijk. Deze 'Mark II' (2017) versie is nog lichter geworden en heeft een nieuwe slipknop
en spoelknop. Voor de rest is het de vertrouwde reel met super large arbor, open aluminium behuizing,
verborgen contragewicht, zachte slip, cassette systeem. Spoelen zijn van HD polycarbonaat dus
onverwoestbaar en spotgoedkoop. Geleverd met twee extra spoelen in luxe koffer. (Mooi geschenk!)
Reservespoelen verpakt per 2 stuks.
Bestsellers !
New
Truefly SLA II cassette reel 5/6, 7/8, 9/11

Additions

Truefly SLA II two spools 5/6, 7/8, 9/11
Kleuren: Champagne of Silver
Reservespoelen zijn clear.

Wychwood River & Stream fly reels
Ongelofelijk lichtgewicht gefreesde aluminium vliegenreels voor het subtiele
werk op riviertjes en beekjes. De 2/3 weegt slechts 50 gram, de 4/5 komt net
aan de 58. Juweeltjes die de fijnproevers en liefhebbers van het lichtere
werk zullen aanspreken. Op de River & Stream reeltjes zit geen echte slip
maar een verstelbare clicker-drag. Wordt geleverd in een moderne reelhoes.
Alleen in Gunmetal (zilvergrijs).
River & Stream fly reel 2/3, 4/5

New
Additions

River & Stream spool 2/3, 4/5

Wychwood FLOW reels
Economisch geprijsde aluminium reels, licht in gewicht, met
aluminium spoel en voorzien van een betrouwbaar Rulon slip
systeem. De prijs-kwaliteit verhouding is onovertroffen!
Leverbaar in Platinum of Titanium
Maten 5/6 en 7/8
Spoelen 5/6 en 7/8 eveneens in platinum of titanium,
Spoelen 5/6 en 7/8 in copper en jade: Uitlopend, nog een paar op voorraad

Bestsellers !
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Wychwood game fishing: CONNECT FLY LINES
Mooie moderne lijnen in een onovertroffen prijs-kwaliteit verhouding. Soepele,
makkelijk werpende lijnen voor een leuke prijs. Onderstaande lijnen zijn bij ons uit voorraad leverbaar.
Andere typen en aftma's uit de Connect series leveren we desgewenst op bestelling (levertijd 1-3 weken).
Wychwood Connect Feather
Floater 'Presentation' line

New
Additions

Hoogdrijvende lijn,
speciale taper voor
subtiele presentatie,
precieze worpen en
een zachte landing,
zonder de vis te
verstoren.
Olijfgroen,
WFF 3 t/m 6

Wychwood Connect Rocket
'Distance' line

Wychwood Camo
Tapered Leaders

Hoogdrijvende lijn,
speciale taper voor
verre worpen. Snijdt
door de wind, werpt
nauwe loops over
grote afstand zonder
aan zuiverheid in te
boeten.

Op zwaar bevist water blijken camouflage leaders de
vis minder te verstoren als
geheel clear leaders.
Ideaal om als basis te gebruiken met een ringetje en
hieraan de tip te knopen.

Zacht geel,
WFF 5 t/m 8

New
Additions

Per 3
verpakt

New
Additions

9 ft en
12 ft
Maten
5X (0,15)
3X (0,20)

Wychwood game fishing: TASSEN / DROGUES
De tassen range van Wychwood is van zeer hoge kwaliteit, robuust, goed doordacht qua indeling en heel
netjes afgewerkt met o.a. chique magneetsluitingen. De collectie is nogal groot, we hebben niet alles op
voorraad. Hieronder staan onze voorraadartikelen. Andere artikelen bestellen we graag voor je door.
Boatman bag en Bankman bag
Alles wat je nodig hebt voor een visdag past in deze tassen:
reels, vliegendozen, accessoires, lunch, reservekleding. Met
straps op de bovenkant om je hengelkokers vast te houden. Vol
handige vakken, makkelijk toegankelijk en uiteraard waterdicht.
Inhoud: Boatman (links) 55 liter, Bankman (rechts) 35 liter

Bestsellers !

Reel bag en competition reel case
Links de 'reel bag' met plaats voor 6 reels / spoelen en de nodige
tippetmaterialen, leaders etc. Rechts de 'competition reel case'
met plek voor 18 - 22 reels / spoelen en diverse materialen.

Bestsellers !

Wader bag
Slim ontworpen tas om je
waadpak in op te bergen, te
vervoeren en te drogen. Met
zelfdrogend compartiment voor
je waadschoenen, diverse
zakken voor b.v. sokken,
wader repair, en waardevolle
spullen. Met neopreen mat om
handig je waadpak aan en uit te
trekken zonder natte voeten te
krijgen. Vouwt makkelijk op.
Houdt je auto droog en schoon.
Thuis ophangen en de boel
droogt vanzelf op. Héél handig!

Vuefinder Flypatch-flybox
Er wordt gewerkt aan een betere
versie van de clip. Zodra die er is
komt dit product weer op voorraad

Wychwood Drogues
Controleer de drift van je boot met een drogue.
De competition drogue (rechts)
inc. clamps voor het vastzetten op de boot.
Oppervlak 2,25 m2 / touwen 6,5 m lang
De international para drogue (links)
2,25 m2 met een gat in het midden. Touwen
5 m lang Wordt geleverd zonder clamps.
Clamps zijn apart te bestellen.
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New
Additions

Wychwood game fishing: KLEDING EN GEAR TRAPS
De vliegvis kleding lijn van Wychwood is geheel herzien en aangepast aan de wensen van de meest veeleisende moderne vliegvissers. Alle items zijn ontworpen door ervaren vliegvissers, en dat is te merken.
Dat staat garant voor optimale functionaliteit, kwaliteit en gebruiksgemak. Hier heb je jaren lang plezier van.
Wychwood Vliegvisvesten
De vliegvisvesten van Wychwood zijn gemaakt met de hoogwaardigste componenten op de markt. Doordacht design met
veel grote zakken waar de grootste moderne vliegendozen
gemakkelijk in past. YKK ritsen. Waterdichte, ademende stof,
die na een bui direct weer droog is. Wel 18 zakken waarvan
2 op het achterpand. Dat achterpand kan er ook af zodat je
in de zomer een luchtige mesh achterkant hebt. Verder een
comfortabele neopreen kraag met gepolsterde schouders
voor optimaal draagcomfort. Ingebouwde zingers en hang
tabs voor je floatants, nippers etc. en een 'hengel-in-koker'
drager op het achterpand. Nooit eerder zagen we zulke topkwaliteit vesten voor zo'n aantrekkelijke prijs.
Waadvest 'short waistcoat' (kort, groen camo)
Lang vest 'long waistcoat' (grijs camo)
Maten: M / L / XL / XXL

Wychwood Wading Jacket
Dit waadjack kan zich 100% meten met
de absolute topmerken op dit gebied. De
beste ademende waterdichte weefsels en
waterdichte YKK ritsen zijn gebruikt. Het
design is zeer functioneel, zo kan er geen
water de mouwen in lopen bij het werpen
en door de over-sleeves kan de lijn nergens achter blijven hangen. Volledig verstelbare capuchon, stormflaps voor 100%
winddichtheid, grote diepe zakken met
magneetsluiting en magneet-openhoud
systeem, wat
super handig is.
Drielaagse
constructie, alle
naden volledig
geseald.
Een van de
beste waadjacks
op de markt,
voor een hele
mooie prijs.
Wading jacket
Two-tone grey
Maten:
M / L / XL / XXL

Gear Trap 'Pouch'
Het gezegde ‘klein maar fijn’ is
op deze Pouch van toepassing.
Klein van buiten maar ruim van
binnen, met handigheidjes als
een vliegenpatch, retractors en
ringen om tooltjes in te hangen.
In deze buidel kun je makkelijk
al je spulletjes kwijt voor een
topdag op het water.

Gear Trap 'Vest'
Ideaal als je wat meer wilt meenemen op je visdag. De Gear
trap Vest is een kruising tussen
vest en tech pack. Volledig instelbaar, voor een perfecte pasvorm die veel bewegingsvrijheid
en comfort geeft. Met tool ringen, vliegenpatch, gevoerde
rugpanden en extra veel zakken
en opbergmogelijkheden.

Gear Trap 'Short Haul'
Handige draagbare bepakking
met meer dan genoeg ruimte
voor alles wat je op je visdag
nodig hebt. Geheel instelbaar,
optimale pasvorm, staat vlot en
zit comfortabel door voering op
de juiste plekken. Met retractors, tool stations, vliegenpatch,
en veel zakken en buidels.
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Wychwood game fishing: WADERS EN WADING BOOTS
Deze nieuwe series waadpakken en waadschoenen zijn net zoals de rest van de nieuwe lijn Wychwood
kleding ontworpen door mensen uit de praktijk en door en door getest. Dat zie je terug in de functionaliteit,
het gebruiksgemak en de kwaliteit. Zeker zo goed als de topmerken - maar gelukkig wat prettiger geprijsd.
Wychwood Source Waders
SDS waadpak: ademend en
waterdicht.
Net als de SDS Gorge
waders ideaal voor actieve
vissers die in beweging
willen blijven.
Beide waders hebben een
comfortabele pasvorm die
veel bewegingsvrijheid
garandeert.
De Source waders hebben
een drielaagse constructie,
zijn daardoor lekker licht en
toch sterk. Driemaal getapete zomen, met waadriem,
verstelbare schouderbanden, grote voorzak met
waterdichte rits.
Ingebouwde gravel guards
met RVS connectie met de
waadschoenen.

Wychwood SDS Gorge Waders
Wychwood's beste waadpak.
SDS 'Stay Dry System':
Waterdicht en ademend.
Vijflaags constructie op de
plekken waar het nodig is.
Ultrasoon gelaste naden.
Sterk, duurzaam, robuust en
toch licht. Met een grote zak
aan de voorkant met een
waterproof rits. Twee zakken
aan de binnenkant.
Schouderbanden verstelbaar,
evenals bovenkant van het
pak, voor een nauwsluitende
pasvorm - ideaal bij dieper
waden. Met waadriem en
ingebouwde gravel guards
met RVS haak voor connectie
met waadschoenen.
Ook in King (buik) maten!
Maten:
M / L / XL / XXL

Maten:
M / L / XL / XXL

M-king / L-king / XL-king

Wychwood SDS Gorge Wading boots
De top lijn waadschoenen van Wychwood. Sterk,
comfortabel, betrouwbaar en zeer duurzaam. Top
klasse materialen (leder / ripstop opbouw, rondom
versterkt). Uitstekende pasvorm, makkelijk aan- en
uit trekken. Quick-lace en dubbele drainage gaten,
EVA binnenzool,
rubber antislip
profiel met studs
voor optimale
grip op elke
ondergrond.
Maten:
7 (40) / 8 (42)
9 (43) / 10 (44,5)
11 (46) / 12 (47)

Car seat cover / protector
Houd je
autostoelen
schoon met
deze cover,
je kan zo
met wader
en al de auto
in stappen
(eerst wassen
ivm afgeven op
lichte bekleding)

Wychwood Source Wading boots
Stevig, duurzaam, slijtvast, comfortabele pasvorm,
licht in gewicht; allemaal van toepassing op deze
traditionele waadschoen. Echt lederen bovenwerk,
versterkt op teen en hiel, gewoven vetergaten,
quick-lace en hiel-lus voor makkelijk aan-en uit
trekken, dubbele
drainage gaten,
gevoerd, EVA
binnenzool, en
vilten antislip zool.
Maten:
7 (40) / 8 (42)
9 (43) / 10 (44,5)
11 (46) / 12 (47)

Wychwood boot bag
Voor het opbergen van vieze natte waad- of wandelschoenen.
Zo houd je je auto en de
bekleding schoon.
Met neopreen mat voor
aan- en uit trekken van je
waders zonder natte of
koude voeten te krijgen.
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Cortland is de oudste nog bestaande lijnfabrikant (meer dan 100 jaar!) en
heeft talloze innovaties op haar naam staan. Zo was Cortland de eerste die
met kunststof lijnen op de markt kwam (de 333 serie, uit 1953, die nog
steeds bestaat). Tegenwoordig omvat de range meer dan 40 verschillende
soorten lijnen. In deze catalogus vindt u ons assortiment voor de Benelux.
Deze lijnen zijn doorgaans direct uit voorraad leverbaar. Wilt u andere typen Cortland lijnen bestellen, dat
is natuurlijk mogelijk (graag zelfs). Houd u dan wel rekening met een (variabele) levertijd van 1-4 weken.

Precision Floating Fly Lines
Trout Boss HTx - Coldwater Fresh - Chartreuse / Ivory 100 ft

Bestsellers !

De baas van alle forel lijnen. Vernieuwd ontwerp voor moderne, strakke hengels. Een dunne kern en complexe taper zorgen voor verminderde luchtweerstand en hogere lijnsnelheid. De HTx coating van de mantel
geeft vuil en vet geen kans en zorgt voor een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Het resultaat: de Trout Boss HTx
werpt verder, werpt kleinere loops, drijft hoger en is duurzamer dan zijn voorganger met dezelfde naam.
Leverbaar van WF3 t/m WF8
Kern: braided nylon multifilament

Finesse Trout II - Coldwater Fresh - Heron Blue / Light Blue 90 ft
De Finesse is gemaakt voor de riviervisserij, specifiek voor het vissen met kleine vliegen op grotere afstanden
in complexe stromingen. Een harde coating zorgt ervoor dat grotere afstanden mogelijk zijn, en maakt menden
makkelijker. De extra lange en dunne front taper zorgt voor een zachte landing, grote precisie, en minder drag.
Leverbaar van WF2 t/m WF6
Kern: braided nylon multifilament

Competition Line - Coldwater Fresh - Gecko Green 75 ft
Zeer gewild bij wedstrijdvissers, maar zeker ook bij 'gewone' nimfvissers die liefhebbers zijn van French of
Czech nymphing. Een extreem dunne punt en zeer lange graduele front taper helpen, samen met de kleur,
voor een onopgemerkte benadering van de vis. De strakke mono kern zorgt voor optimale fijngevoeligheid en
energieoverdracht en helpt daarmee de haak snel en zeker te zetten.
Leverbaar in .017 en .022 tip
(minimale dikte voor wedstrijden)
Kern: Monofilament

Indicator Nymph - Coldwater Fresh - Grey / Chartreuse tip 100 ft
Deze lijn is even thuis op rivier als op reservoir, maar zal hier toch vaker voor het laatste worden gebruikt.
Een korte front taper en een lange body zorgen ervoor dat set-ups met meerdere vliegen, washing line style,
met grote indicators etc. toch goed blijven werpen en netjes overslaan. De chartreuse tip fungeert als een
extra ingebouwde beetindicator en is ook bij weinig licht zeer goed zichtbaar.
Leverbaar van WF4 t/m WF8
Kern: braided nylon multifilament

Big Fly - Coldwater Fresh / Salt - Electric Green / White tip 100 ft
Zoals de naam al zegt: voor grote vliegen. En dat mag ECHT GROOT zijn. Bass bugs, forse snoekstreamers, tandem rigs, noem maar op. De agressieve front taper en extra zware front belly maken het werpen
van zulke halve kippen tot een plezier. De wrijvingsarme PST coating en de stugge volglijn zorgen ervoor
dat deze lijn schiet als geen ander. De dyna tip blijft altijd hoog drijvend. Met loops aan beide kanten.
Leverbaar van WF5 t/m WF10
Kern: braided nylon multifilament

Coldwater Plus Subsurface Lines
Blitz - Coldwater Fresh / Salt - Light Blue / Clear tip 100 ft
Dit wordt HET nieuwe succesnummer voor de Deense zeeforel en aanverwante visserijen, waarbij je snel wilt
kunnen reageren op zichtbare, jagende vis. De Blitz heeft een compacte glasheldere intermediate front belly.
De sky-blue volglijn is op het water makkelijk te zien en geeft aan wanneer het tijd is om opnieuw te werpen.
De HTx coating zorgt voor een cleane lijn die supersnel schiet, met een minimum aan valse worpen.
Leverbaar in 200 grains (5-7)
275 grains (7-9), 350 grains
(9-11) en 425 grains (10-12)
Kern: Monofilament

Bestsellers !
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Cortland Lines - Liquid Crystal Tropic lines en Classic Lines, still going strong.

Liquid Crystal Floating Tropic Fly Lines
Liquid Crystal Guide - Tropic Salt - Sea Foam Green - 90 ft
Een nieuwe lijn voor het vissen in tropische wateren op bonefish, tarpon, permit, snook, enz. De speciale
gewichtsverdeling van de taper maakt zowel korte snelle worpen als precieze lange afstandsworpen mogelijk.
Een ideale allround lijn voor flats, oceaan en mangrove situaties. Werpt comfortabel en is extreem duurzaam.
Nagenoeg geen rek, voor optimale controle en betere inhaking.
Leverbaar van WF7t/m WF12
Kern: Monofilament

Liquid Crystal Flats / Tarpon Taper - Tropic Salt - Clear or Blue - 90 ft
Een van de beste lijnen voor het vissen in tropische wateren. De harde, gladde PE+ coating laat de lijn sneller
en verder schieten dan welke tropische lijn dan ook. De wat langere front taper in de flats lijn zorgt voor een
delicate presentatie. De doorzichtige lijn is nagenoeg onzichtbaar voor vis en visser, de blauwe lijn is voor de
visser goed te volgen maar voor de vis zeer moeilijk te zien tegen de lucht. De werpeigenschappen zijn
uitstekend. De lijn heeft vrijwel geen rek, voor maximale controle en inhaking, en blinkt uit in duurzaamheid.
Flats taper: WF6 t/m WF9
Tarpon taper: WF10 t/m WF12
Kern: Monofilament

Classic Fly Lines
444 - Coldwater Fresh - Peach 90 ft

Bestsellers !

Deze lijn zit al ruim 50 jaar in het Cortland assortiment. Voor velen was het de eerste lijn waar ze ooit mee
visten. Nog steeds is deze makkelijk te hanteren all-round lijn een van de beste op de markt, en met name
opvallend goed presterend in zeer koud water. Lange leaders slaan probleemloos over en de duurzaamheid is
legendarisch. Tegenwoordig met welded loop - want zelfs een classic kan verbeterd worden.
Leverbaar in WF 3 t/m WF9
en DT 3 t/m DT9
Kern: braided nylon multifilament

444 SL - Coldwater Fresh - Mint Green 100 ft

Bestsellers !

Ook deze classic zal bij zeer veel vliegvissers mooie herinneringen oproepen. De 444 SL (Specialized Line)
was (is) ontworpen voor afstand, in combinatie met een lange front taper voor een zachte landing. Door een
speciale behandeling is de lijn stijver en harder dan b.v. de 444 Peach hierboven, hetgeen de snelheid en de
afstands-werpeigenschappen ten goed komt. De 444SL is al meer dan 30 jaar de eerste keus voor zowel
experts als beginners, en deze legendarische 'green line' zal nog lang een veelgebruikte classic blijven.
Leverbaar van WF3 t/m WF9
Kern: braided nylon multifilament

444 Sylk - Coldwater Fresh - Mustard 90 ft

Bestsellers !

Voor sommige vliegvissers gaat er niets boven het unieke gevoel van een splitcane hengel met zijden lijn. De
Sylk is de eerste moderne lijn die de eigenschappen van een zijden lijn benadert, echter zonder het hoge
prijskaartje en tijdrovende onderhoud. De dunne diameter, lange graduele taper, soepelheid, natuurlijke kleur,
en delicate werpkwaliteiten maken dit tot de mooiste lijn voor het fijne werk. Voor alle soorten hengels!
Leverbaar van WF3 t/m WF8
en DT3 t/m DT6
Kern: braided nylon multifilament

444 Full sink type 6 - Coldwater Fresh / Salt - Black 90 ft
Mooie, volledig zinkende lijn, gladde mantel, WF profiel. Zinksnelheid van de type 6 lijnen is afhankelijk van
het aftma gewicht tussen de 6.25 en 7 inch per seconde. Kleur zwart. Met loop.
Leverbaar van WF5 t/m WF8
Kern: braided nylon multifilament

De symbolen:
PST: precision shooting technology, een high tech coating, extra glad en duurzaam HTx: heat tempered surface treatment maakt de
mantel vuilafstotend, hard en glad. PE+: doorzichtige drijvende kunststof mantel / coating, permanent verbonden met de (mono) kern.
Dyna-Tip: extra dunne en hoog drijvende punt. Welded loops: vaste lusjes voor een makkelijke verbinding met backing en leader.
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Cortland Lines: Small Game, 333 Classic, full sink.
Cortland Backing: Al meer dan 50 jaar de standaard waaraan andere
backing beoordeeld wordt: de meest verkochte backing ter wereld.
Cortland Indicator mono: ideaal bij het nimf vissen.
Cortland snoek leader: soepel, sterk, knoopbaar.

Classic Fly Lines

Bestsellers !

Small Game Intermediate - Coldwater Fresh / Salt - Camo 90 ft
De Small Game Intermediate bestaat uit een soepele, glasheldere intermediate (zeer langzaam zinkende)
mantel die over een gemêleerde, camouflagekleurige kern is aangebracht. Je hebt bij het vissen geen last van
de wind, omdat de lijn net door het oppervlak heen zinkt. Het is één van de populairste lijnen ter wereld voor
het vissen op reservoirs en forelvijvers. De lijn is nauwelijks zichtbaar voor de vis, werpt en schiet als de beste
en gaat jarenlang mee.
Leverbaar in WF4 t/m WF7
Kern: Monofilament

333 Classic - Trout / All Purpose - Coldwater Fresh - Yellow 90 ft
De 333 was de eerste PVC lijn ooit, en wordt nog steeds veel gebruikt. Het is een economische, duurzame,
hoog drijvende allround lijn voor zowel de beginner als de gevorderde vliegvisser. De long-belly taper zorgt
voor goede werpeigenschappen en een nette presentatie. Precisie, afstand, overhead worpen, rolworpen: de
333 doet het allemaal en voelt zich thuis op allerlei soorten hengels, van medium tot zeer snelle acties.

Bestsellers !

Leverbaar in WF3 t/m WF8
Kern: braided nylon multifilament

333 Full sink type 3 - Freshwater - Brown 90 ft
Volledig zinkende lijn, gladde mantel, WF profiel. Zinksnelheid van de type 3 lijnen is afhankelijk van het aftma
gewicht tussen de 3.5 en 4 inch per seconde. Kleur bruin.
Leverbaar van WF5 t/m WF9
Kern: braided nylon multifilament

Backing, indicator leader, snoek leader materiaal
Micron Backing

Gel Spun (Spectra / GSP) Backing

Wereldberoemd vanwege de strakke, ronde braid, gladde finish
en zeer lage rek. Deze dacron backing is topklasse, werkt zeer
makkelijk en knoopt perfect. Gaat vele jaren mee en rot niet.

Speciaal voor de jagers op groot
wild. 50 lbs backing op 300 y
spoelen. Zeer dun, super sterk.
Vele meters meer backing op je
spoel. Voor als het er echt op aan
komt! Aanbevolen voor bijvoorbeeld grote zalm, maar zeker voor
o.a. bonefish, tarpon, sailfish,
marlin, mahi mahi en andere zoutwater monsters.

20 en 30 lb / 250 y. / 2500 y. spoelen: leverbaar uit voorraad
Hi-Vis Orange / Hi-Vis Yellow / Hot Pink / Blue / White
(100 en 1000 yard spoelen alleen op bestelling)

Yellow 50 lb / 300 y. (30 lbs op aanvraag ook leverbaar)

Indicator Mono

Bestsellers !

Op deze pagina's ziet u ons voorraadassortiment.
Wilt u andere Cortland producten dan bestellen we
die graag voor u door.
(Levertijd doorgaans 1-3 weken)
Artikelen waar vaker vraag naar komt, zullen we
aan ons voorraadassortiment toevoegen.
We houden ons aanbevolen voor uw tips!

Handig als beetverklikker bij het Frenchen Czech nimfen is deze afwisselend
rood en gele nylon. Monteer een stukje
tussen de nimf leader en punt. Zeer
opvallend en beïnvloedt de drift niet, in
tegenstelling tot een normale indicator.
Lengte 6 meter, dikte 0,30 mm,
Bicolor red-yellow

SST10 Tie-able stainless leader
Zeer soepele multi-strand gevlochten roestvrij staaldraad met nylon coating. Kan met
alle gewone knopen worden geknoopt,
maar ook met de 'smeltknoop' of natuurlijk
met sleeves. Kleur groen.
10 ft (3,10 m) per verpakking.
Leverbaar in 10 / 15 / 20 / 35 / 50 lb
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Cortland fly rods & reels
Behalve lijnen en backing, maakt Cortland ook hengels en reels.
Van beginners sets tot de beste wedstrijdhengels van de wereld.
Niet alleen voor wedstrijdvissers, maar voor iedereen.
Ongewoon goeie, hele fijne, lichte moderne hengels. Topklasse!

Additions

Cortland Fair Play rods - starter kits
De Fair Play hengelsets van Cortland bieden zeer veel waar voor je geld. Ideaal voor beginners, klasjes,
verhuur of als reserve hengel op vakantie. Compleet en niet duur. 4-delige hengels inclusief grafiet reel met
slip, backing en vliegenlijn. De werpkwaliteiten zijn echt goed, iedereen werpt hier binnen no-time makkelijk
een flinke afstand mee. 8 voet, zwart, EVA handle in kurk kleur, hardchroom slangogen etc.
Fair Play kit vierdelig # 5/6, Fair Play kit vierdelig # 8/9
Bestsellers !

Cortland Competition Fly Rods
Deze hengels zijn ontworpen met Europese stijlen van nimf vissen in gedachten. Ze zijn uitermate geschikt
voor French- en Czech Nymph technieken, die vaak in wedstrijden gebruikt worden, en daarom is ook de
naam Competition Fly Rods gekozen. Maar deze benaming doet de hengels eigenlijk te kort, want het zijn
fantastische, moderne, lichte, lange, ultra sensitieve hengels met een perfecte balans. Hele fijne hengels
voor alle soorten van lichte rivier visserij. High-Modulus blank, matzwart. Zwarte, oversized eenpootsogen,
mooie slanke kurk grip met een iets langere taper zodat de wijsvinger makkelijk tegen de blank geplaatst
kan worden voor extra gevoel. De 4-delige hengels worden geleverd inclusief rod-on-reel koker.
9.5 ft # 2 / 10 ft # 3 / 10 ft # 4 / 10.5 ft # 3 / 10.5 ft # 4

2017 serie: verwacht april 2017
Compleet nieuw ontworpen Competition Rods serie. Deze hengels zijn zo licht, zo sterk en zo goed - dat
moet je zien om te geloven. Gemaakt van de beste carbon op de planeet. Fantastische, moderne, extreem
lichte, lange, ultra sensitieve hengels met een perfecte balans - mede door de downlocking reelhouder.
Precisie casting tools, vrijwel onverwoestbaar, met een krachtige butt en een zeer dunne sensitieve top, die
de vlieg precies neerleggen waar jij wilt, en die vissen met zeer dunne tippets mogelijk maken, zonder
New
lijnbreuk. Op de Fips Mouche WK 2016 in Vail, Colorado werd een pre-productie serie gelanceerd die
Additions
de wereld top helemaal inpakte.
Uiteraard geleverd inclusief koker.
Dit wordt de hengel sensatie van 2017!
10.5 ft # 3 / 11 ft # 2 / 11 ft # 3 / 10 ft # 7

Teaser: Cortland reels: verwacht 2017
Cortland komt in 2017 met een mooie serie reels.
Zodra er meer bekend is vind je hier afbeeldingen en verdere details.

?
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Jim Teeny Fly Lines
Topklasse lijnen uit de VS. Ons voorraadassortiment is beperkt tot onderstaande lijnen.
Mocht u evt. andere Teeny lijnen willen, dan bestellen wij ze graag voor u door.
Jim Teeny fly rods by TFO
De Teeny vliegenhengels worden gemaakt door Temple Fork Outfitters.
Wij hebben de 4-delige 9 voet serie op voorraad.
Er is ook een 5-delige 10 voet serie die we op speciale bestelling leveren.
Teeny T-serie
De originele zink(tip)lijn waarmee Jim
Teeny de markt veroverde.
24 ft sink, 68 ft volglijn.

Teeny TS-serie
Zinktip lijn met langere body (30 ft)
en 70 ft volglijn. Voor nog verder
werpen / zoutwater toepassingen

T130
T200
T300
T400
T500

TS250
TS350
TS450
TS550
TS650
TS750

Bestsellers !

Teeny Longshot
Drijvende WF met speciale tapering
voor verre en precieze worpen.

Gary Lafontaine professional
‘Delicate presentation’ lijn in olive
kleur voor schuwe vis.

LS 4 t/m LS 9
lichtgeel

PRO-GL 2 t/m
PRO-GL 6
olive

Hook Sharpener
Uitstekende haken
slijper met diamant grit,
met groffe en fijne kant

Bestsellers !

Jim Teeny fly rods 9 ft 4-delig
De hengels in deze serie zijn moderne, strakke stokken, perfect afgewerkt, sterk, lichtgewicht, hebben een snelle actie met een krachtige
butt sectie en een strakke maar gevoelige tip. Hierdoor hebben ze
zowel uitstekende werp- als dril-eigenschappen.

Tabel Zinksnelheden

Specificaties: IM6, kleur olive, titaanoxide startogen, aluminium
uplocking reelhouder met dubbele ringen, en een ‘fighting butt’.

Grains / aftma / inch per sec.
130
4-6
4 ips

Deze hengels worden geleverd in een foedraal. Een koker is leverbaar
tegen een meerprijs. De 10 ft 5-delige serie leveren wij op aanvraag.

1 meter duurt 10 seconden

200

6-9

5,5 ips

1 meter duurt 7 seconden

Levenslange garantie (handlingkosten van toepassing)

250

7-9

6 ips

9 ft 4-delig # 4
9 ft 4-delig # 5
9 ft 4-delig # 6
9 ft 4-delig # 7
9 ft 4-delig # 8
9 ft 4-delig # 9
9 ft 4-delig # 10
9 ft 4-delig # 12

300
7-10
6,5 ips
1 meter duurt 6 seconden
350
8-10
7 ips

1 meter duurt 6,5 seconden

1 meter duurt 5,6 seconden

400

8-12

7,5 ips

1 meter duurt 5,2 seconden

450

9-12

8 ips

1 meter duurt 5 seconden

500

9-14

8,5 ips

1 meter duurt 4,6 seconden

550

10-14

9 ips

Rod tubes - hengelkokers

1 meter duurt 4,3 seconden

Enkele koker voor 4-delige hengel

1 meter duurt 4,1 seconden

Multi-rod tube voor max 5 hengels

650
750

10-15
10-15

9.5 ips
10 ips

1 meter duurt 3,9 seconden

New
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Peche à Soie - Natural Silk Fly Lines
Echte zijden lijnen werpen en vissen heel fijn, en ze gaan veel langer mee dan
kunststof vliegenlijnen, wel 20 jaar of meer. Het bijzondere van de natuurlijke
zijden lijnen van Peche à Soie is dat ze op micro fiber niveau geïmpregneerd zijn
volgens een geheel nieuw, modern procedé. Daardoor nemen ze geen water op
en zijn ze vrijwel onderhoudsvrij. Het dagelijkse schoonmaken en onderhouden
van je lijn (het grote nadeel van alle andere zijden lijnen) behoort hiermee definitief tot het verleden.
Een zijden lijn heeft andere eigenschappen dan een kunststof lijn. Om te beginnen is de lijn een heel stuk
dunner, en na een korte 'inwerktijd' ook een stuk soepeler. Dit heeft als voordelen dat de lijn minder last
heeft van de wind, zich soepeler voegt naar de stroming van het water, en minder drag veroorzaakt dan
een reguliere lijn. Qua soortelijk gewicht is een zijden lijn technisch gesproken een intermediate lijn (zeer
langzaam zinkend). Door de impregnering is deze Peche à Soie lijn zeer waterafstotend en zal door de
oppervlaktespanning blijven drijven. Toch adviseren we om de lijn voor elk 'droog' gebruik licht in te vetten
met het bijgeleverde Peche à Soie lijnvet. Aan het eind van het seizoen, als de lijn lange tijd niet gebruikt
wordt, deze goed schoon en droog maken. Je kunt de lijn wel gewoon op de reel bewaren.
De markt voor zijden lijnen is op zich niet heel groot, maar er is een groeiende vraag in het vliegvissen
naar traditionele kwaliteitsproducten. Was zijde vroeger het domein van puristen en liefhebbers van split
cane hengels, tegenwoordig verschijnt de moderne vliegvisser ook steeds vaker met een zijden lijn aan het
water. Met deze innovatieve lijnen van Peche à Soie is dat eigenlijk juist heel bijdetijds.
Peche à Soie DT lijn
Een dubbeltapse lijn is de juiste keus voor werpgemak en optimale controle tijdens de worp. Deze
DT heeft een extra lange taper voor een mooie
presentatie. Leverbaar in DT2 / DT3 / DT4 / DT5
Peche à Soie PP lijn
Voor de wat snellere hengels en moderne werptechnieken is de moderne 'Profile Progressif' PP
taper, een soort kruising tussen een WF en een
triangel taper, die de voordelen van beide typen
combineert (afstand behalen, delicate presentatie,
dragvrije drift). Leverbaar in PP3 / PP4 / PP5
Peche à Soie ST lijn
Een halve lengte lijn (15 m) met een single taper.
In feite een halve DT lijn. Een voordelige optie en
als je toch vooral op kleine beekjes vist waar afstanden er niet toe doen, een zeer verstandige keus. Leverbaar in ST2 / ST3 / ST4 / ST5
Alle Peche à Soie lijnen hebben lusjes aan beide kanten en worden vacuüm geleverd, met vermelding van
het exacte gewicht, instructie en lijnvet. De lijnen zijn in de fabriek ingewerkt, zodat ze vanaf het begin af
aan soepel functioneren.
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Loon Outdoors: floatants, sinkants, indicators, onderhoud, caddies
Een zeer uitgebreid assortiment van Amerika’s meest geavanceerde
fabrikant van diverse hulpmiddelen voor het vliegvissen en vliegbinden.
Alles biologisch afbreekbaar en / of op waterbasis, dus milieuvriendelijk!
DRIJFPRODUCTEN
Aquel

Bestseller !

Gel type floatant.
Temperatuur stabiel, geurmaskerend.
Houdt droge vliegen zeer lang drijvend.
Het beste op de markt!

ZINKPRODUCTEN

BEETVERKLIKKERS

Deep Soft Weight

Biostrike

Tungsten putty, kneedbaar

Kneedbare hoogdrijvende
beetverklikker pasta
In oranje, geel, en 50/50 mix
pink/yellow

Brass soft weight
Idem in goudkop kleur,
maakt van elke vlieg een
goudkopnimf.

Royal gel
Idem, met irisé effect

Henry’s sinket

Lochsa
Idem, ook voor CDC vliegen

Natter dan water: dit spul
laat elke vlieg snel zinken

Payette paste

Snake river mud

Drijfproduct in pasta vorm, ook
perfect voor leaders

Bestseller !

Top Ride
Poeder floatant met drogende
korrels, het beste voor CDC vliegen

Zinkpasta voor leaders,
neemt ook de glans van
nylon en fluorocarbon weg,
waardoor de leader minder
zichtbaar wordt.

Bioglow
Glow-in-the-dark Biostrike.
Opladen met zaklamp, flitser
of UV lamp.

Strike out / Strike 2
Yarn type indicator, voorbehandeld met floatant.
Strike out is de dunne,
Strike 2 is dikke yarn.
In orange, yellow en white

Loon Dust
Poeder floatant met borstel applicator
en sparkle effect

Fly Spritz II
Drijfproduct in spray vorm

Easy dry

Bestsellers !

Droogkorrels voor doorweekte vliegen

Blue ribbon
Poeder floatant

ONDERHOUD
Line Speed
4 x per jaar groot onderhoud van
uw vliegenlijnen. Maakt schoon,
superglad, vult imperfecties op,
en bevat sun block: beschermt
tegen veroudering door UV.
Het beste en meest complete
lijnonderhoudsmiddel op de markt!

CADDIES, ACCESSOIRES, ONDERHOUD
Bestsellers !

Streamline
Voor dagelijks onderhoud.
Op waterbasis. Combinatie van
lijn behandeling en drijfproduct.

Bottoms Up
Hangt kleine flesjes (Aquel e.d.)
Ondersteboven. Handig!

Small Caddy
Voor kleine flesjes zoals
Aquel, Sinket etc.

Medium Caddy
Voor grotere floatants zoals
Top Ride en Blue Ribbon.

Scandinavian fly line cleaner

Large Caddy

Speciaal voor de koudere landen.
Zorgt ook voor extra werpafstand.

Voor meerdere producten,
b.v. Aquel en Easy Dry samen

Sink Fast
Onderhoudsmiddel voor zinkende
vliegenlijnen. Verbetert tevens
de zinkeigenschappen.

Line cleaning tool
Van schapenvacht en hardhout.
Perfect voor toepassen van Line
Speed of Scandinavian cleaner

Stanley’s ice-off paste
Houdt lijn en hengelogen ijsvrij.
Voor winterharde vliegvissers!

Grafitolin Ferrule wax
Om hengelsluitingen makkelijker
in en uit elkaar te halen. Ideaal
voor b.v splitcane bussen.

Reel Lube
Smeermiddel, geschikt voor de
meeste reels.

Fresh pants
Schoonmaakmiddel voor binnenkant
van uw waadpak. Neemt tevens de
kwalijke geur weg, ideaal!
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Loon Outdoors: UV producten, Vliegbinden, Nip 'n Sip
UV PRODUCTEN, Powders, lampen
Super handige reparatie- en vliegbindproducten.
Alle Loon UV producten harden uit door UV licht, dus het werkt
heel goed in direct zonlicht, maar niet binnenshuis achter een
raam. Gebruik dan voor uitharding de speciale UV Lampen.

UV Wader repair

Bestseller !

Watergedragen vliegbindlak. Dun, dus
dringt goed door in de wikkelingen.
Sneldrogend. Met naald in applicatieflesje

Hard Head

Voor snelle reparatie van lekke
waadpakken, u kunt direct verder vissen

UV knot sense

VLIEGBINDPRODUCTEN
Head Cement System

Bestsellers !

Om leaderknopen te zekeren en
superglad af te werken

UV fly paint
Red, Orange, Yellow: geef ter plekke
uw vliegen een ander kleurtje of een
felle hotspot voor betere zichtbaarheid.

Soft head
Clear. Soortgelijk product als Hard Head
maar het resultaat blijft flexibel.
Eenvoudig te verwerken. Glashelder.

UV clear fly finish 2 Oz
In THICK of THIN

Swax

Grote pot voor het afwerken van
streamerkoppen, met name voor
zoutwater streamers, i.p.v. epoxy.

Vliegbindwax in push-up stift.
Leverbaar: HIGH TACK (zeer plakkerig)
of LOW TACK (vgl met normale wax)

UV clear fly finish 1/2 Oz
In THICK, THIN of FLOW

Hydrostop

(Flow is nog dunner dan Thin)
Kleine verpakking voor het afwerken
van allerlei vliegen en streamers

UV fly finish 1/2 Oz Fluorescing
(Alleen in Flow)
Deze speciale UV fluorescing kleur
vangt het UV licht op en weerkaatst
dit, waardoor de eigen kleuren van de
vlieg versterkt worden. Die valt dus
meer op en zal vaker gepakt worden
door de vis... Ideaal voor het maken
van hotspots, wing cases en
buzzer lijfjes.

Eén component epoxy- vervanger
op poly-urethaan basis. Ideaal voor
zoutwater vliegen. Wordt keihard en
blijft glashelder!
Clear en UV fluorescing zijn voorraadartikelen
Andere kleuren op speciale bestelling.

Maakt al uw droge vliegen al op de
bindtafel permanent waterproof!
In laten trekken en 24 uur drogen.

Bestsellers !
Water based thinner
New
Additions

Watergedragen verdunner voor o.a.
Head cement en Hard & Soft Head.

Fly tying powders
Poeders om i.c.m. UV finish of epoxy een kleurtje te geven aan
streamerkoppen e.d. Per 3 kleuren. (glow en tungsten per stuk)
Tip: spaarzaam gebruiken, dan gaat uitharden met UV beter.
Kleuren:
Flash: red, blue en green
Earth: brown, midnight en pumpkin
Bright: kingfisher blue, pink, purple
Primary: blue, yellow, red
Glow in the dark: phosphorent
Tungsten: Voor nauwkeurig verzwaren van streamerkoppen.

Replacement needles
Losse applicatie naalden voor de
UV producten. In 4 maten, voor
De verschillende diktes UV finish
XS (voor Flow), S (voor thin)
M (all-round), L (thick), XL (thick)

Mixing cup
Flexibel teflon cupje voor mixen van
UV finish, powders, en / of epoxy. Na
uitharding cupje binnenstebuiten keren
en alle lijm floept er zo uit. Handig!

New
Additions

UV mini lamp
Klein UV lampje in zakformaat

UV Power light
Sterke UV lamp, voor snelle
uitharding van Loon UV producten
1 x AA batterij (bijgeleverd)

Bestseller !

UV MEGA light
De krachtigste UV lamp, voor Instant uitharding van alle
Loon UV producten. 2 x AA batterijen (bijgeleverd),
3,8 Watt,
220 lumen

New
Additions

Batterijen: Zoekt u de speciale batterijen voor het oude
type UV power light? Wij hebben ze op voorraad: Duracell LR1
Ook gewone AA alkaline baterijen leverbaar

Tip Toppers
Indicators

New
Additions

Makkelijk te plaatsen en te
verplaatsen yarn indicators.
In felle én gedekte (stealth)
kleuren. 3 per verpakking.
Yellow, orange, flu green,
pink, white,
dark green,
tan,
black-white
Alleen in
Small.

Neckvest Lanyard
Met comfortabel foam in de
nek, 5 karabijnen en tippet
holder is dit
New
een mooie
Additions
lanyard
voor als
een vest te
warm of
niet nodig
is. Ideaal!

74
Gear Keeper retractors
Rolspelden en retractors zijn er in vele soorten en maten, maar wie het beste van het
beste wil die komt toch altijd uit bij Gear Keeper. Oorspronkelijk gemaakt voor de
duiksport, dus 100% zoutwater bestendig en extreem duurzaam. Vele typen speciaal
voor vliegvis-toepassingen. Verschillen zitten o.a. in koordlengte en trekkracht.
Uitleg bevestiging: snap clip = clip voor aan D-ring (links)
Threaded stud mount = pin met schroefdraad (midden)
QC = Quick Connect clip, voor snel wisselen van accessoire (rechts)

RT2 serie Standaard
Universele retractor
RT2-0011 snap clip
RT2-0021 stud mount
70 cm koord
170 gram trekkracht

RT3 serie Heavy Nets
Voor zware netten en
de grootste boga grips.
Met blokkering.
RT3-4581 snap clip
92 cm koord
510 gram trekkracht
RT3-PB-PSDN-001
82 cm koord
680 gram trekkracht

RT2 serie ‘Camera’
Speciaal voor de digitale camera.
RT2-0034 velcro strap (afb)
RT2-0044 snap clip
63 cm koord
355 gram trekkracht

RT4 Wading Staff
Met koord, speciaal
voor waadstokken. Met
dubbele bevestiging:
snap clip en threaded
stud mount
RT4-1072 combo mount
82 cm koord
255 gram trekkracht

RT2 serie Belt Clip
Speciale retractor voor
zware tangen, met roterende clip voor bevestiging aan je riem.
RT2-5751
(geleverd zonder holster)
70 cm koord
170 gram trekkracht

RT5 serie Micro
(‘super zingers’)
Voor lichte items zoals
lijnknipper, floatant of
onthaker.
RT5-2101 snap clip
RT5-2102 stud mount
90 cm koord
70 gram trekkracht

Bestsellers !

RT3 serie Nets
Voor standaard waadnetten. Kan gelockt
(geblokkeerd) worden
RT3-0012 snap clip
105 cm koord
340 gram trekkracht

Gear Keeper
Accessoires
Voor snelle reparatie,
toevoeging of vervanging hebben wij ook de
meest gangbare onderdelen op voorraad.
RT3 mounting bracket
1-0016-03
(montage op riem)
QC + Split ring (2 pc)
AC0-0902

Bestsellers !

QC + Lanyard + 1” splitring
AC0-0901
QC+ Lanyard met nylon loop
AC0-0908
QC-II + split ring 1” (2 pc)
AC0-0911
QC-II + Lanyard AC0-0912

Voor deze artikelgroep is een winkel-demo bord en
een toonbank display verkrijgbaar tegen kostprijs.
(Bij een minimum beginassortiment zijn deze zelfs
gratis. Bel of email ons voor details.)

QC-II snap clip (2 pc)
AC0-0917
QC: voor series RT2
QC-II: voor series RT3
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Poseidon waad- en landingsnetten
Mooie serie aluminium waadnetten & landingsnetten en klassieke houten waadnetten
Net 1101

Net 1103

Net 1105

Net 1125

Waadnet klein
Net 27 x 38 cm
Schroefoogje
Totale lengte 50 cm

Waadnet medium
Net 32 x 45 cm
Clip en elastiek in frame
Totale lengte 57 cm

Waadnet groot
Net 40 x 53 cm
Clip en elastiek in frame
Totale lengte 65 cm

Vouwnet compact small
Met magnetic net release
Net 21 x 40 cm, clip/elastiek
Totale lengte 90 cm

Bestseller !
Net 1126

Catch & Release net

Net 1201

Net 1202

Vouwnet compact medium
Met magnetic net release
Net 25 x 45 cm, clip/elastiek
Totale lengte 102 cm

Waadnet met elastiek
Net 26 x 38 cm
Totale lengte 60 cm
Met maataanduiding in net

Vouwnet medium
Net 32 x 45 cm
Clip en elastiek in handle
Lengte 90 , transport 50 cm

Vouwnet groot
Net 40 x 53 cm
Clip en elastiek in handle
Lengte 113 , transport 70 cm

Bestseller !

Bestseller !

Net 1203

Net 1204

Net 1205

Net 1206

Vouwnet special
Net 34 x 63 cm
Clip en elastiek in handle
Lengte 133 , transport 70 cm

Telescopisch vouwnet M
Net 32 x 45 cm
Telescopische steel met lus
Lengte 142, transport 60 cm

Telescopisch vouwnet groot
Net 40 x 53 cm
Telescopische steel met lus
Lengte 175, transport 70 cm

Telescopisch net special
Net 34 x 63 cm
Telescopische steel met lus
Lengte 185, transport 70 cm

Bestseller !

Bestseller !

Houten waadnetten Micro mesh, clip en elastiek.
Waadnet wood-nylon
Net 27 x 38 cm, lengte 60 cm
(Dit net vervangt het kleine
'classic' net.)

Waadnet woodrubber Ghost
Met Ghost netting

Waadnet alu-nylon
Aluminium frame,
micro mesh netting

Net 27 x 38, lengte 60 cm

Net 30 x 40 , lengte 59 cm

New
Additions

Waadnet classic XL
Net 38 x 53 cm, lengte 80 cm
Mooi groot en diep waadnet,
ideaal voor b.v. Deense zeeforel
of grote-vis reservoirs
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Brodin waad- en landingsnetten: Streambase en Stealth series
Schitterende series houten netten. Perfect afgewerkt. Klassiek uiterlijk, vele modellen.
De frames zijn o.a. van teak, afkomstig uit gecontroleerde plantages in Costa Rica.
De Streambase serie heeft standaard zwarte soft mesh netten, de Stealth serie heeft
Eco-Clear Ghost netting (zie onder) en is uitgevoerd met paarlemoeren inlays die tevens
dienen om de vis op te meten (in inches). Topklasse netten voor verwende vliegvissers!
Streambase Trout
Hardhouten 'teardrop' frame,
Zwarte soft mesh.
Net 23 x 33 cm, totaal 53 cm

Streambase Steelhead
Hardhouten 'triangle' frame,
Zwarte soft mesh.
Net 33 x 46, totaal 66 cm

Streambase Gallatin
Hardhouten frame, langwerpig
model. Zwarte soft mesh.
Net 20 x 43 cm, totaal 64 cm

Stealth: lichtgewicht serie met ECO-Clear Ghost netten, 6 voordelen voor vis, visser en de natuur:
1. Vrijwel onzichtbaar net dat de vis niet opschrikt. Dit zorgt voor een rustigere landing.
2. Vriendelijk voor schubben en slijmlaag. De kwetsbare vissenhuid en slijmlaag wordt ontzien.
3. Vliegen en haken kunnen er niet in vasthaken. Dat scheelt gedoe en tijd (vistijd!).
4. Direct droog te schudden: neemt geen ziektekiemen mee naar ander water, dus zeer milieuvriendelijk.
5. Direct droog betekent ook: geen vieze luchtjes of natte plekken in de auto of op je kleding.
6. Lichtgewicht en perfect in balans door een aangepast frame, dat heel fijn in de hand ligt.

New

Made-in-USA ECO-Clear materiaal: de netten blijven doorzichtig en zijn geheel PVC vrij.
Stealth Cutthroat
Teak met pearl inlays
Teardop shape
Net 25 x 41 cm
Totaal lengte 61 cm

Stealth Trout
Teak met pearl inlays
Teardrop shape
Net 23 x 33 cm
Totaal lengte 58 cm

Stealth Gallatin
Teak met pearl inlays
Langwerpig C&R net
Net 20 x 46 cm
Totaal lengte 59 cm

Additions

Stealth CT Float tube
Teak met pearl inlays
Cutthroat maat net 25
x 41 cm; Totaal 76 cm

Bestseller !

Stealth Carbon Fibre Cutthroat 100% carbon
fiber frame, is een stuk lichter dan een houten
frame en net zo sterk. De kleuren zijn chic en
opvallend, en zorgen er daarmee ook voor dat
je het net makkelijk terug kunt vinden.
Net 25 x 41 cm, Totaal lengte 61 cm
Kleuren: Coral, Blue, Olive-Green en Pink
Natuurlijk met Eco-Clear Ghost netting

Bestseller !

New
Additions
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Brodin waad- en landingsnetten: Phantom en Paragon series
De Phantom serie is een vriendelijk geprijsde serie met dezelfde luxe uitstraling als de andere
Brodin series. De nieuwe Paragon serie is de meest luxe serie netten die de ambachtslieden
van Brodin maken. Het mooiste hout wordt geselecteerd en ingelegd met paarlemoer. Een
gestileerde vissenkop aan een kant en uw initialen op de andere kant. Elk Paragon net is dus
een uniek exemplaar en wordt speciaal voor u gemaakt. Dat maakt zo'n net wel heel bijzonder!
Phantom serie netten
De modellen Trout, Gallatin en Cutthroat zijn ook leverbaar in de Phantom
serie. Gemaakt van wat minder exclusieve houtsoorten, dus zeer vriendelijk
geprijsd. Natuurlijk wel met dezelfde ECO-Clear Ghost netting.

Ghost net bags
Aparte Ghost net bags
zijn ook verkrijgbaar.
Meet de omtrek van je net
frame aan de binnenkant.
S: 86 cm
L:114 cm

Bestsellers !
Paragon serie netten
Schitterende netten, Teak & Cocobolo frame, custom made met uw initialen
in paarlemoer ingelegd. Leverbaar in de volgende modellen / formaten:
Trout: 23 x 33 cm
Totaal 58 cm
Cutthroat: 25 x 41
Totaal 61 cm
Gallatin: 20 x 46
Totaal 59 cm
Frying Pan 33 x 46
Totaal 66 cm (*)
New
Pere Marquette 36 x 48
Additions
Wat een uniek cadeau !
Totaal 84 cm (*)

M: 99 cm
XL:142 cm

(Het frame mag iets kleiner zijn
dan aangegeven, maar is het
groter, dan werkt het niet.)
Maten S en M zijn ECO-clear
Maten L en XL zijn thermoplast

Paragon nets worden
alleen op bestelling
geleverd. Ze worden
speciaal voor u gemaakt
en met uw initialen ingelegd. Er gelden speciale
voorwaarden en uiteraard
een levertijd.
U wordt hierover bij uw
bestelling geïnformeerd.
Met ECO-clear netting, behalve
(*) met thermoplast netting

HandyPak Insta-Nets - opvouwbare waadnetten
Erg handige serie netten. Het frame is van verenstaal waardoor het
net zeer klein opgevouwen kan worden. Het past dan perfect in een
foedraaltje aan je riem. Je merkt niet dat je het draagt en het kan
nergens achter blijven hangen. Haal het uit de foedraal en het net
ontvouwt zichzelf tot het volledige formaat.
Links het luxe Vintage
net met teakhouten grip,
lederen foedraal en
knooploze micromesh
netting. (nr. 301VS)
Rechts het economische
Vinyl net, met plastic grip
en normale knooploze
mesh. (nr. 301PM)
Een beeld zegt meer
dan 1000 woorden:
Op onze web pagina
Handy Pak Nets
vind je een filmpje dat
laat zien hoe je dit net
makkelijk opvouwt.

Rechtsonder het nieuwe
Ghost net. Teakhouten
grip, lederen foedraal en
ghost mesh netting.
Visvriendelijk, geurvrij en
uw haken kunnen er niet
in blijven hangen.
(nr. 301G)

New
Additions

Bestseller !
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Cocoons overzetzonnebrillen van Live Eyewear
Een van onze best verkopende producten: de overzetzonnebrillen van
Cocoons. Alle Cocoons overzetzonnebrillen zijn 100% UV400 werend,
100% polariserend, zeer kras resistent, optisch correct, en zijn in zeven
maten en acht lenskleuren leverbaar. Voor iedereen is er een passende Cocoons te vinden. Cocoons is
wereld marktleider in overzetzonnebrillen en de naam is synoniem met topkwaliteit en degelijkheid.
Voor meer informatie zie onze aparte COCOONS Benelux website: www.cocoons.nl
Bestsellers !
COCOONS
De allerbeste overzetzonnebrillen! Krasresistente
Polaré lenzen, polariserend. Bescherming rondom
tegen rondvliegende haken, lichtinval van opzij en
onderaf, en weer en wind. Optimaal draagcomfort:
zeer licht in gewicht en altijd perfect passend door
in vorm te buigen ‘flex-to-fit’ pootjes. Inclusief hoes
met riemclip en microfiber schoonmaakdoekje.
Beperkte levenslange garantie.

7 maten, passend over
vrijwel iedere bril.
Maat (naam)

S (Streamline) 128 x 38 mm

8 lenskleuren:

MS (Mini Slim) 125 x 35 mm

Amber 1e keus voor
het vissen en andere
watersporten. Zeer
contrastverhogend.
Beste allround kleur.
Fotochroom amber
Meekleurende variant van
deze kleur, wordt donkerder
bij feller licht, ideaal !
Copper Goed alternatief voor amber.
Valt iets lichter uit
en versterkt rode
kleuren. Beste keus
in het verkeer.

Frame kleuren: Zwart, Sand, Tortoise
De volgende combinaties zijn leverbaar:
Black frame: met alle glaskleuren
Sand frame: met amber, grijs of geel glas
Tortoise frame: met amber of copper glas
De statistieken:
Feit: ca 62 % van alle mensen boven de 40 draagt een
bril (of een of andere vorm
van oogcorrectie).
Feit: 90 % van de brildragers koopt geen conventionele zonnebril.

max afm bril

Geel Extreem
contrastverhogend.
Geen zonnebril maar
juist voor slechte
licht situaties zoals
mist en schemer.

M (Slim Line)

133 x 39 mm

ML (Wide Line) 138 x 36 mm

MX (Style Line) 142 x 39 mm

L (Pilot)

138 x 48 mm

XL (Aviator)

140 x 51 mm

Grijs Neutrale
kleurweergave,
minder geschikt
voor het sportvissen.
Fotochroom grijs
Meekleurende variant van
deze kleur, wordt donkerder
bij feller licht, ideaal !
Blue mirror
Blauw spiegelglas (over
Gray) voor een coole look.
Je eigen bril is niet meer te
zien.

Accessoires:
Brilkoordje: in neopreen
(drijvend) of katoen (comfi)

Brildoekje: microfiber
Cocoons case: Hoes
kwijt? Is ook los leverbaar!

Tandem case: Een
dubbele hoes met plek voor
je gewone bril en een
Cocoons overzetbril.

Conclusie: Zo’n 50% van
alle sportvissers zijn dus
potentiële Cocoons klanten.
Dit is een enorme markt.
Dus pak die extra omzet!

Green mirror
Groen spiegelglas (over
Amber)

Met een van onze (gratis)
displays en een beetje actieve verkoop zul je versteld
staan van de resultaten.

Verwacht april:
Computer glazen. Blokkeren hoog energetisch blauw
licht van beeldschermen.
Voor ontspannen,
New
uitgeruste ogen.
Additions

Ook in de auto zijn Cocoons ideaal!
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Cocoons Flip-ups, Cocoons Clip-ons, Quattro zonnebrillen Zie ook: www.cocoons.nl
100% UV400 werend en polariserend. Kras resistent en optisch correct. Topkwaliteit!
Flip-ups
Opklapbare opzet clips voor op uw bril. Dezelfde
hoogwaardige en optisch Correcte Polaré TAC lenzen
als de Cocoons overzetzonnebrillen. Licht in gewicht
en in leverbaar in 4 maten / modellen. Met het
universeel passend knijp systeem passen Flip-ups
probleemloos op de meeste brillen. Doordat ze ruim
over de bril heen vallen geven ze een goede
bescherming en wordt invallend licht van de zijkant
grotendeels voorkomen.
Lenskleuren
Amber, Copper, Grijs, Yellow

Rectangle
Bril max 123 x 36 mm
Clip breedte 33 mm
Oval
Bril max 130 x 39 mm
Clip breedte 33 mm

Square
Bril max 135 x 52 mm
Clip breedte 26 mm

Aviator
Bril max 135 x 53 mm
Clip breedte 26 mm

Clip-ons
Opzet clips voor op uw bril. Dezelfde hoogwaardige Polaré TAC lenzen
als de Cocoons overzetzonnebrillen, gevat in een monel gunmetal frame.
Duurzaam, low profile, licht in gewicht en in zeer veel maten leverbaar.
Voor vrijwel iedere bril is er een passende Clip-on te vinden. Met de RVS
‘freeflow’ brug is het opzetten makkelijk en snel, en uw eigen bril wordt
beschermd door de zachte laag om de grijpertjes. Met een Cocoons
Clip-on transformeert u in één beweging uw gewone bril tot een blitse
polariserende zonnebril van topklasse! Geleverd met harde beschermende case.
Lenskleuren
Amber, Grijs

23 modellen /
maten uit voorraad
leverbaar! Details
zie www.cocoons.nl
of de speciale
Cocoons Catalogus.

Acadia
Quattro zonnebrillen
Sportieve serie zonnebrillen.
Polariserend en 100% UV400 werend.
Lichtgewicht, met kras resistente
polycarbonaat lenzen die een perfecte
Biscayne
bescherming rondom bieden.
Met microfiber hoes die tevens
als schoonmaakdoek dienst doet.
Frame kleuren
Black, Tortoise

Lenskleuren
Copper, Grijs

Cypres

Mojave

Yukon

Ozark

Zion

Shiloh

Uitlopend product,
verlaagde prijs, op = op
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Hengelbouw: kurk, grips, epoxy, reelhouders
Prachtige kurk ringen, secties en kant en klare grips van de beste kwaliteit Portugese kurk.
Diverse soorten epoxy speciaal voor de hengelbouw.
Tevens leveren wij verschillende typen reelhouders en hard chrome hengelogen uit voorraad.
Heeft u speciale wensen zoals goudkleurige oogjes dan bestellen wij die graag voor u door.
Kwaliteiten kurk

Kurk ringen uit voorraad leverbaar:

Wij bieden hengelbouw kurk
ringen en secties aan in drie
kwaliteiten:

H 12,5 mm D 29 mm, gat 6 mm, Super
H 12,5 mm D 32 mm, gat 6 mm, Super
H 12,5 mm D 29 mm, gat 6 mm, Flor
H 12,5 mm D 32 mm, gat 6 mm, Flor

A (goede basis kwaliteit voor
b.v karperhengels)

Hengel Epoxy en lak
U-40 LS kit
Zeer goede en
makkelijk te
verwerken epoxy

Kurk ring recessed
Met uitsparing voor reelhouder
H 12,5 mm D 31 mm, gat 19 mm, Super

Kurk secties
SUPER (hele mooie kurk
voor vliegenhengels)

Secties zijn op elkaar gelijmde ringen
Uit voorraad leverbaar:
H 50 mm D 29 mm, gat 8 mm, A
H 50 mm D 32 mm, gat 8 mm, A
Andere formaten en kwaliteiten op aanvraag.

Pro Bond Kit
Dikke epoxy speciaal
voor reelhouders
en grips

Kurk Grips
FLOR (de allerbeste kwaliteit die er te krijgen is, voor
topklasse vliegenhengels)

Al onze grips zijn van SUPER grade kurk. We hebben de volgende modellen uit voorraad leverbaar:
(van links naar rechts)
Full wells met uitsparing, RH wells met uitsparing,
Full wells, RH wells, Western, Cigar, en de ergonomische Maniform grip.

Pro rod varnish
Watergedragen vernis
voor de hele blank

Pro rod cleaner
Voor een perfecte
‘showroom shine’

Pro rod sealer
Colour preserver
voor de wikkelingen

Reelhouders
Van boven naar beneden:
WA33DW silver dynawood
WA34RW black rosewood
WA34DW black dynawood
WA40BK silver black carbon
alu / trout engraving black
alu / bonefish engraving black
Salmon reel seats:
WA39 BK silver black carbon
WA39 BBK black black carbon

HENGELOGEN
Startogen (Trekogen)

Slangogen Engels

Slangogen USA

406SL # 8 tm 20
In chrome of black

619HC hardchrome
# 0 tm 6

619APHC hardchrome
# 3/0 tm 6

Slangogen USA
Thin wire

Eénpootsogen

Eénpootsogen,
afstaand

619APHCTW # 3/0 tm 2

619SL hardchrome
# 0 tm 6

619ALS hardchrome
# 1 tm 6

Let op het verschil
tussen het Engelse
en Amerikaanse
type slangogen.
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Vervolg Hengelbouw: hengelogen en afwerkringetjes
Verpakkingen en Stickers, promo artikelen
Topogen standaard

Topogen oversized

Topogen light wire

731HC hardchrome
Tube # 1,4 tm 2,2

731HCOST hardchrome
Tube # 1,4 tm 2,2

731LW hardchrome
Tube 1,4 tm 1,8

Topogen recht oog

Verkasogen

Afwerkringetjes

Hardchrome
731R Tube 1,6 tm 2,0
731RXL Tube 1,6 tm 2,0
731RXXL Tube 2,2 en 2,4
Rond oog, staat haaks op de
hengel.

719HC chroom 3 of 5 mm
719BK black 3 of 5 mm

Plastic, zwart, 6 - 12 mm

719D ring chroom
719D ring black

Alu, 6 - 16 mm
Alu, coated 6 - 16 mm

719FD chroom
719FD black

Topogen light wire
oversized
731LWOST hardchrome
Tube 1,6 tm 2,0

Zoekt u andere typen
of kleuren hengelogen
dan kunnen wij u
waarschijnlijk ook helpen. Staan de hengelogen van uw keuze
hier niet bij, neem contact met ons op en we
kijken wat we voor u
kunnen doen.

Verpakkingen en Stickers, promo flesopener - sleutelhanger
Grip seal zakjes
De bekende gripzakjes voor als u zelf bulkartikelen
wilt verpakken. Transparant PE, 50 mu, versterkte
sluitstrip, met gecentreerd, rond ophanggat.
Afname per 100 stuks
40 x 60 mm
60 x 80 mm
70 x 100 mm
80 x 120 mm
100 x 100 mm
100 x 150 mm
120 x 180 mm
150 x 320 mm
230 x 320 mm (A4)
55 x 150 mm
55 x 230 mm (euro gat)

Etiketten print service
Wilt u zelf artikelen verpakken dan
kunnen wij bij de juiste zakjes ook
geprinte etikettenvellen leveren volgens uw specificaties en met uw logo.
In zwart of in full colour.
Laser geprint dus watervast!
Ook met EAN Barcode
Diverse etiketformaten leverbaar, b.v.
63,5 x 33,9 mm (24 op een A4)
52,5 x 29,7 mm (40 op een A4)
52,5 x 21,2 mm (56 op een A4)
38,0 x 21,2 mm (65 op een A4)
Informeer naar meer mogelijkheden!

Header bags
De zakjes waarin wij onze Grey Matzo haken laten
verpakken. Een wat nettere en chiquere uitstraling
dan de doorsnee gripzakjes.
Materiaal: PP, glashelder, 40 mu. Met euroslot.
70 x 100 mm
Met 30 mm header en
30 mm flap (zelfklevend)
Per 100 of per 1000
80 x 120 mm
Met 30 mm header en
30 mm flap (zelfklevend)
Alleen per 1000
120 x 180 mm
Met 30 mm header en
30 mm flap (zelfklevend)
Alleen per 1000

Promo artikel:
Sleutelhanger / Flesopener ‘vis’
Breng uw bedrijfsnaam of website extra onder de
aandacht van uw klanten met één van deze leuke
sleutelhangers / flesopeners met uw eigen opdruk. In
drie vormen: haai, forel, graat.
Kleuren en opdruk in overleg.
Minimum 200 stuks,
Meer = goedkoper
vraag offerte

Sleutelhanger ‘FLY’
Echte kunstvlieg in giethars.
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3D holo eyes
18
AA vise
41
acetaat floss
6
ademende waders 60, 65
afwerkringetjes
81
ALFA reels
58
amadou
54
angel hair
24
angora goat dubbing 17
antennas-tails
33
anti twist leader
33
antron yarn
6
anvil scissors
37
anvil vises
37
aquasure
34
aquel
72
arctic fox tail
14
arctic fox zonkers
15
arctic goat
14
arterieklem
40, 41
articulated shanks
30
Asso tippet
52
autostoelhoes
65
backing
53, 60, 68
baitfish head
30
bankman bag
63
bass bugs
48
Batterijen
73
bead box
26
bead chain eyes
18
bead nymphs
46
beetverklikker 51-53, 68, 73
belly hair
14
big fly fiber curly
22
binddraad
5
biostrike
72
biots
12
blend dubbing
16
blob chenille
7, 21
blue ribbon
72
boatman bag
63
bobbinholders
35, 36, 41
body tubing
31
body wrap
23
Bodyglass
20
bodyquills
7
boek
43
boilermakers
19
booby eyes
18
Boomerang
56
boot bag
65
bottoms up
72
braided backing
53
Braided leaders
52
braided sleeves
54
brass beads
26
brass head
72
brass tubes
26, 27
brilkoord
78
Brodin
76, 77
bronze mallard
11
bucktail
14
buff
55
buzzer body
7
caddies
72
calf
14
camo leaders
52, 63
car seat cover
65
cautery
21
CDC
11
CDC dubbing
16
CDC oil
54
cheek
20
chenille
7, 21, 22
Chocklett's body wrap 23
Cliff's boxes
49
clip & flip
55
Clip-ons
79

INDEX A - O
cobbler's wax
7
Cocoons
78
colour wire
7
competition flybox
49
competition reel case 63
coneheads
26, 27
connectors
54
coq de leon
12
Cortland rods
69
Cortland fly lines
66-68
crab eyes
25
craft fur
22
cutter sets
37
D.M. flies
46
Daiichi hooks
9
Danville spiderweb
6
deep soft weight
72
deer hair
14
deer hair dubbing
16
detached body pins
32
dilly wax
16
double barrel poppers 31
dr chique
40
draadtrekker
41
dragon eyes
30
Drift rods
61
drogues
63
dry flies
44
dubbing
17
dubbing dispensers
18
dubbing map
16
dubbing teaser
17
dubbing tools
35, 41
dubbing wax
7, 17, 73
dubbingboxes
18
dumbell eyes
25
dust
72
DVD
43
eagle vise
41
easy dry
72
easy shrimp eyes
25
éénpootsogen
80
egg yarn
20
elk hair
14
embossed flashback 20
emulator flash
22
etiketten
81
eumer tubing
27
extra select craft fur 22
eye tags
18
EZ-body tubing
21
eze-lap
54
faux bucktail
31
fazant
11
ferrule wax
72
FFF
14, 15
filler flash
23
finn raccoon
15
fish scale
24
fishing system
55, 64
fish-mask
30
fish-skull
30, 31
fish-spine
30
fitch tail
14
flashabou
23
flash-a-go-round
22
flashblend brush
25
flat braid
4
flat eyes
18
flat waxed nylon
6
flexi stripper
55
flexibody
20
flexifloss
20
flip focal
55
Flip-ups
79
floatant
54, 72
floss
5
Flow reels
62

fluo tag wol
21
fluoro fibre
24
fluorocarbon
50, 52
fly dryer
43
fly foam
18, 33
fly hooks
7-9
fly humps
26
fly patches
49, 54, 63
fly rack
43
fly spritz
72
fly tester
31
fly tying kit
13
fly tying powders
73
fly tying system
42
fly tying tool kit
28
fly vest
55, 64
flyboxes
49, 60
flykeeper
54
fly-rite dubbing
16
foam blok
19
French leaders
52
french tinsel
4
fresh pants
72
Frog Hair
50
Frog Hair leaders
51
Frog Hair nylon
50
furled leaders
33, 52
furry foam
18
fuzzy bug
24
gear keepers
74
gear traps
64
GLA fly reel
53
glasslijn
53
gleamy dubbing
16
gliss 'n glow
24
goose
12
goudfazant
11
Grey Matzo hooks
8
gripzakjes
81
grizzly marabou
12
GSP backing
68
guinea fowl
13
haas dubbing
16, 17
hackle pliers
41
hackle skins
10, 12
hair stackers
41
haken
8, 9, 29, 33
hakendoos
6
hakenslijper
54, 56, 70
half hitch tool
41
hard head
73
hard nylon
52
hard tubing
27
hare dubbing
16
hare mask
14
Hare's ear plus
17
hatch pack
33
hazenmasker
14
head cement
73
header bags
81
hegelepoxy
80
hen
10, 12
Hends hackles
12
Hends hooks
8
hengelogen
80, 81
hengelset compleet
69
henry's sinket
72
holo dubbing
17
hook sharpener 54, 56, 70
hopper legs
33
hydrostop
73
icelandic sheep
14
ice-off paste
72
indicator mono
68
indicators
51-53, 68, 73
Insta-nets
77
invisaswivel
57
J:son
32

J:son Hooks
33
Keough
10
kettingoogjes
18
killer bug wool
7, 21
knoopbaar staaldraad 56
knot tool
41, 56
Knot2Kinky
57
konijn dubbing
16
konijn zonkers
15
kralen
26
kralendoos
26
krystal chenille
21
krystal flash
22
kurk
80
kurk grips
80
lanyards
73, 78
large krystal hackle
22
large tinsel flash
29
lateral scale
23
lead eyes
18
lead foil
18
lead free wire
18
lead wire
18
leader rings
54
leader tying tool
51
leader wallet
41
leaders
51, 52, 60, 63
Leeda fly rods
59
Leeda reels
60
line cleaner
41, 72
line clippers
40, 41, 56
line speed
72
living eyes
30
lochsa floatant
72
long chenille
22
looddraad
18
loodfolie
18
Loon
72
Loon Ergo tools
35
lures
47
magnetic fly threader 56
magnetic net release 54
magnetic rod rack
36
mallard
11
marabou
12
materials bag
36
mayfly body
20
metallic dubbing
17
micro rings
54
microfibbets
21
micron backing
68
mini marabou
12
mink zonkers
15
minnow wrap
23
mirage tinsel
6
mirror image
25
mol
14
mono nymph eyes
18
monomaster
52
monster coneheads 27
mosquito net
53
mucilin
54
mud
72
muskrat zonkers
15
mylar tubing
21
mymph backs
32
nano silk
7
natural fur dubbing
17
net bags
77
netten
75-77
nibblets
50
Nip 'n Sip
35
nippers
40, 41, 56, 74
nylon blend
22
nymph legs
32
nymphs
45
onthakers
35, 40, 41
onderlijn snoek 29, 56, 57

INDEX P - Z
parachute tool
41
parelhoen
13
pauw
13
payette paste
72
peacock herl
13
PEAK tools
39
PEAK vises
38
pearl chenille
21
pearl scudback
20
Peche à Soie
71
peute
11
polar chenille
22
polar fibre
24
poly leader
52
poly yarn
21
pop-n-fly rig
31
poppers
19, 31
Poseidon fly line
53
powders
73
predator wire 29, 56, 57, 68
priest
41
profil flybox
60
protector fly patch
49
pseudo hair
22
pure silk
7
Quest rods
61
quickdraw forceps
35
rabbit dubbing
16
rattles
19
razor foam
18
realskin
32
reel bag
63
reel eggs
20
reel lube
72
reelhouders
80
reels
53, 58, 60, 62
Retractor
40, 41, 56, 74
revivex
34
ribbing band
20
rite bobbins
36
River&Stream reels
62
River&Stream rods
61
rod caddie
36
rod tube
59
rod winding thread
7
rod&reel kit
69
rolmaat
55
rolspeld
41

royal gel
72
RS rods
62
rubber legs
19
saddle hackles
12
saddles
10
salmon tubes
26, 27
salt flies
48
samadou
54
scissors
35, 37, 40-42
sculpin helmet
30
sculpin wool
14
sculpting flash fibre
25
sea eyes
26
selecta cast
60
Senyo's dubbing
17
SF blend
25
shaggy dub
17
shiner
24
short&fine deer
14
shrimp / cray tails
31
shrimp eyes
25
shrimp legs
25
sili legs
19
silicon tube
27
silk lines
71
silk tying thread
7
sink fast
72
sink tip
56
slangogen
80
sleutelhangers
81
SLF
17
slinky fibre
24
snaps
56
snowshoe
14
soft hackle skin
13
soft head clear
73
sow-scud back
20
spanflex
20
sparkle braid
6
spectra dubbing
16
spectra flash
20
spey plumes
13
spintube
29
spintube kits
29
squirmy
19
squirrel tail
14
squizzers
42
stainless steel leader 68

straggle string
streamer hair
streamers
streamline
strike out
stripfingers
stripping tray
struisveren
superfine dubbing
superflash
super-UV-flash
swax
switch reel
synton
T2 rods
Teeny lines
Teeny rods
telescopische netten
thin skin
thinner
threader
tie-fast
tinsel
tip toppers
tippet retainers
titanium leader
tnsel chenille
tool station
top ride
topogen
Truefly rods
Truefly SLA reels
tubefly flybox
tubefly kits
tubefly tool
tubefly tube
tubefly vise
tungsten beads
tungsten teardrops
turkey biots
turkey wing
turn-on indicators
twin eyes
twistons
tying wire
ultimate swivels
ultra chenille
ultrasuede tails
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7
14
48
72
72
54
55, 60
13
17
22
24
73
53
7
62
70
70
75
20
73
41, 49
56
4-7, 41
73
55
57
21
43
72
81
61
62
28
28
28, 41
26, 27
28, 39
26
26
12
13
53
26
18
4, 5
33
21
22

UNI
4
UTC
6
UV blend dubbing
16
UV clear fly finish
73
UV fly paint
73
UV ice dubbing
16
UV knot sense
73
UV lampen
73
UV Polar chenille
22
UV wader repair
73
verkasogen
81
vise
28, 37-39, 41, 42
vise accessoires 39, 41, 43
vise arm
41
vliegen huis
43
Volare fly rods
59
Volare waders
60
vouwnetten
75
waadnetten
75-77
waadriem
56
waadstok
55, 60
wader bag
63
wader belt
56
wading jacket
64
wading staff
55, 60
waste bag
36, 39
water bag
55
watershed
54
wax
7, 17, 73
wet flies
45
whipfinishers
41
wing burner
32, 41
wing formers
41
wing material
32
worm body
19
Wychwood fly lines
63
Wychwood fly rods 61, 62
Wychwood reels
62
Wychwood waders
65
Wychwood boots
65
XL tubing
27
zalm vliegen
47
Zap
34
zijden lijnen
71
Zingers
40, 41, 56, 74
zonkers
15
zonnebrillen
79
Z-Poxy
34

Help ons u te helpen
- Ziet u fouten in deze catalogus, heeft u vragen of opmerkingen:
neem a.u.b. contact met ons op.
- Zoekt u specifieke producten die niet in de catalogus staan:
bel of mail ons en we bespreken de mogelijkheden.
- Ziet u verbeterpunten in onze producten of onze service:
laat het ons weten, dan kunnen we er wat aan doen.

Een tevreden klant is voor ons (en voor u) heel belangrijk, dus:

Heeft u klachten, vertel het ons.
Bent u tevreden, vertel het anderen!
Bedankt, Team Poseidon
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