
Meervalvissen – een extreem avontuur, waarvoor uitzonderlijk 
materiaal een vereiste is. Met de Black Cat collectie van Stefan 

Seuß heb je alles wat je nodig hebt voor de knalharde prak-
tijk. Getest op de sterkste tegenstanders, die je in de rivieren in 

Europa kunt vinden. 
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BC2 BC3

“Al meer dan 10 jaar de standaard  
voor het vissen op de meerval“ 
Het moderne meervalvissen groeit en is populairder dan ooit. Ver buiten de 
grenzen van Europa zoeken steeds meer sportvissers de uitdaging om zich met 
een van de grootste zoetwaterroofvissen te meten. Zebco Europe biedt als sterke 
en betrouwbare partner al sinds jaren innovatieve producten, in de praktijk 
geteste supersterke kwaliteitshengels, molens en kleinmateriaal. 

Stefan Seuß, één van de bekendste en succesvolste meervalexperts, heeft al zijn 
kennis en ervaring in deze product range gestoken en komt iedere keer weer met 
nieuwe producten en technieken, die het doelgericht vissen op grote meerval 
vergemakkelijken. Stefan wordt bij het ontwikkelingen van deze producten 
bijgestaan door een team van de meest succesvolle test- en teamvissers uit 
heel Europa. Door middel van hun hulp, en het samenvoegen van de talloze 
testverslagen en ervaringen van de verschillende watertypes, kunnen zij zo het 
perfecte materiaal ontwikkelen voor elke situatie.

Onder het motto ‘stilstand is achteruitgang‘ probeert Black Cat zich steeds verder 
te verbeteren, zich aan te passen aan de omstandigheden en nieuwe trends te 
vinden om zo aan de hoge eisen van de Europese meervalscène te voldoen.

De Meerval bevindt zich tegenwoordig in nagenoeg alle grote wateren en Black 
Cat biedt voor elke meervaltechniek in de praktijk bewezen materialen om er voor 
te zorgen dat niets aan het toeval overgelaten wordt. Daarnaast zijn wij continue 
bezig met vernieuwingen en het doorontwikkelen van de diverse technieken, om 
er zo voor te zorgen dat de vangst van grote, moeilijk te vangen voorzichtige 
meerval op wateren waar zeer veel gevist wordt, toch mogelijk is. Het resultaat 
is geen toeval, wij zijn jaarlijks duizenden uren aan of op het water te vinden om 
het materiaal te testen.     Zo creëren we een perfecte mix van functionaliteit en 
een hoge kwaliteitsstandaard met een eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding. 

Veel van de door ons ontwikkelde trends zijn nu de basis van het moderne 
meervalvissen geworden en worden bijna een-op-een door andere fabrikanten 
gekopieerd, maar het verschil van vangen of niet-vangen ligt toch in de details. 
Naast de beste materialen, zijn onze video-blogs en meerval-workshops aan 
de waterkant met de vissers zelf een garantie voor succesvol meervalvissen. 
We werken met passie aan de materialen van de toekomst. Stefan Seuß en zijn 
teamvissers investeren elke vrije minuut op het water en zetten zo de norm voor 
het vangen van recordvissen. Met materialen van Black Cat zijn in de afgelopen 
jaren al meer dan 50 meervallen van over de 100 kilo gevangen, geen enkel 
ander merk komt hier ook maar in de buurt. 

Talloze tevreden klanten hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling en we willen 
u dan ook bedanken voor uw  vertrouwen in Black Cat.

Black Cat – The best way to catch

Black Cat – 

The Best Way 

to Catch
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BC4 BC5

EXTREME FD

Het werkpaard voor de meervalvisser. Wie het tegen deze reusachtige vissen 
wil opnemen heeft extreem materiaal nodig. De Black Cat Extreme beschikt 
over een gigantische lijncapaciteit, een onverwoestbare as van RVS, een 
ultrasterke slip en een power hendel waardoor de krachtoverbrenging opti-
maal is. Met deze molen is de meervalvisser voorbereid op elke mogelijke 
situatie. Of u uw aas nu op 300 meter wilt aanbieden, dan wel in of tussen 
hindernissen, speelt geen rol: hij kan het allemaal. Een universele vechtma-
chine. In tegenstelling tot de #95 versie heeft dit nieuwe model (maat #105) 
met zijn ongelofelijk grote lijncapaciteit een manuele beugel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis en zijplaten uit aluminium
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Overgedimensioneerde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Robuste binnenwerkonderdelen uit brons en roestvrijstaal
 · Aluminium spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Multistop anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0273 095 495 540 / 0,45 4.4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1100 g 229,00

0273 105 4105 700 / 0,45 4,4:1 110 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 249,00

BATTLE CAT SPIN FD

Het gericht vissen op meerval met kunstaas is erg populair geworden. Speci-
aal voor de actieve visser heeft Black Cat een spinmolen ontwikkeld die niets 
te wensen overlaat. Verkrijgbaar in 2 maten waardoor deze molen breed 
inzetbaar is: van afstandsvissen met zwaar kunstaas tot het vissen op middel-
lange afstand en het uitkammen van hotspots op de korte afstand vanuit de 
boot, tot het verticaal vissen met zware loodsystemen op of nabij de bodem. 
Deze molen zal zeer lang mee gaan, de as, het binnenwerk en de beugel 
zijn nagenoeg onverwoestbaar. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik van 
gevlochten lijnen, het slipsysteem voert de warmte af en zal zelfs de grootste 
meerval kunnen temmen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Met titaniumnitride gecoate lijngeleider
 · Exclusief TiMag™ System: onderhoudsvrij, magnetisch lijnbeugelom-
slagsysteem
 · Binnenwerk uit superharde roestvrijstaallegering
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · S-bocht-lijnopspoeling
 · Foot Forward™ reelvoet voor betere balans in de hengel

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0350 050 750 200 / 0,24 5,3:1 91 cm 7 12,7 kg / 28 lbs 400 g 189,00

0350 060 760 275 / 0,25 4,9:1 94 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 680 g 199,00

Slip voorop
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BC6 BC7

CATEXTREME

Het werkpaard voor meervalvissers. Het vissen op de grootste roofvissen van 
het zoete water in Europa verlangt materiaal dat extreem belast kan worden. 
Met de  Black Catextreme bieden we jullie een betrouwbare werpmolen 
waarbij de drie formaten voor de verschillende visserijen en omstandigheden 
ingezet kunnen worden. De BC Extreme valt op door een onverwoestbare as, 
een power-slinger voor een maximale krachtoverbrenging en een beresterk sli-
psysteem. De formaten 55 en 65 kunnen bij het actieve vissen, kunstaasvissen 
en verticaalvissen ingezet worden. Het formaat 85 is zeer geschikt voor de vis-
serij met boeien en het vissen op de bodem met grote aassoorten, dit vanaf de 
oever op grote afstanden. De Black Catextreme is speciaal ontwikkeld voor het 
gebruik van gevlochten lijnen en garandeert een optimale krachtoverbrenging 
en een harmonisch binnendraaien, ook van grote aassoorten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Rotor uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Molenhuis uit aluminium en daardoor compleet vervormingsvrij
 · Extra groot offshore-meerschijven-slipsysteem
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Perfecte lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0373 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 159,95

0373 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 164,95

0373 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 169,95

BUSTER SPIN FD

De Buster werpmolenserie is ontwikkeld voor het vissen zonder concessies 
op meerval. De molen is verkrijgbaar in 4 modellen, waardoor we een 
breed spectrum afdekken. De molen heeft een aluminium body en is voor-
zien van een sterke, torsievrije RVS as. Het fijn afstelbare slipsysteem met 
de groot formaat slipschijven maakt het mogelijk om gevoelig te drillen en 
actief te vissen met dunne lijnen, maar ook om grote meervallen te drillen 
op het scherpst van de snede in obstakelrijke wateren. De Buster werp-
molen is voorzien van een power slinger en een grote slingergreep voor 
het krachtig binnendraaien van de geplaatste montage. Door de hoge 
inhaalsnelheid heb je een perfecte controle over de meerval tijdens de dril. 
De extra grote lijnrol maakt het mogelijk om dikke gevlochten lijnen te 
gebruiken en het garandeert een soepele en gelijkmatige lijnterugname 
tijdens de dril. De relatief brede spoel van de Buster biedt je de zekerheid 
van het goed opspoelen van de lijn en een gelijkmatige lijnafgifte bij het 
werpen. De as, tandwielen en beugel zijn zo goed als onverwoestbaar en 
maken de Buster werpmolens tot de perfecte partner voor het meervalvis-
sen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Metalen molenhuis
 · Fijn instelbare slip voorop met extragrote slip-
schijven
 · Overgedimensioneerde lijnrol voor lijnbescher-
mende drils en minder wrijving
 · Extra sterke molenas uit roestvrijstaal
 · Perfecte lijnopspoeling
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0365 040 640 170 / 0,35 5.2:1 78 cm 6 8 kg / 18 lbs 468 g 119,00

0365 060 660 180 / 0,40 4.9:1 89 cm 6 15 kg / 33 lbs 694 g 139,00

0365 080 680 240 / 0,45 4.9:1 94 cm 6 18 kg / 40 lbs 800 g 159,00

0365 120 6120 310 / 0,50 4.9:1 108 cm 6 20 kg / 44 lbs 866 g 179,00

Slip voorop afstandsmolens meervalvisserij

PASSION PRO FD

Voor de beginnende meervalvisser en jonge vissers komt 
Black Cat met een molen die tegen de ruige omstandighe-
den van de meervalvisserij is opgewassen. De hoge lijnca-
paciteit, de rotsvaste as en de powergreep, maken van de 
Black Cat Passion de perfecte meervalmolen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Robuust molenhuis uit nylon
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Spuitgegoten aluminium slinger
 · Grote lijngeleider
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Robuust Power-binnenwerk
 · Lijnopspoelsysteem met twee snelheden
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0345 040 640 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 320 g 79,95

0345 060 660 300 / 0,26 4,8:1 83 cm 6 12,0 kg / 26 lbs 550 g 89,95

0345 080 680 400 / 0,30 4,8:1 94 cm 6 15,0 kg / 33 lbs 690 g 99,95

0345 100 6100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 6 15 kg / 33 lbs 700 g 115,00
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BC8 BC9

LONG RANGER

Het ultieme wapen voor de meervalvisser. Reels zijn niet meer weg te den-
ken in het hedendaagse meervalvissen. Met hun enorme lijncapaciteit,het 
ijzersterke binnenwerk en hun vermogen om het aas op grote afstand aan te 
kunnen bieden, zijn ze immers ideaal. Een ander belangrijk punt is het gemak 
waarmee u de montage d.m.v. de automatisch geremde vrijloop en het zeer 
fijn in te stellen slipsysteem kunt laten zakken.Een Black Cat Long Ranger 
haalt per omwenteling 127 cm lijn binnen en beschikt over 7 kogellagers. 
Een lijngeleider en een T-bar hebben we bewust achterwege gelaten, om er 
zeker van te kunnen zijn dat de lijn perfect afrolt. Dankzij de relatief smalle 
maar diepe spoel ligt de lijn na het binnendraaien perfect. Stefan Seuß heeft 
de reel een jaar lang getest en was zeer onder de indruk van de kwaliteit van 
deze reel welke tevens breed inzetbaar is aan of op het water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Compleet machinaal gefreesd, aluminium molenhuis uit één stuk
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · CNC-roestvrijstalen slinger
 · Superharde, overdimensionale messing binnenwerkonderdelen
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0608 040 740 325 / 0,50 5,2:1 127 cm 7 30 kg / 66 lbs 896 g 445,00

Lever Drag

BUSTER

De Black Cat Buster biedt vissers een universele reel met een verbluffende 
goede verhouding tussen prijs en prestaties. De behuizing bestaat uit  
aluminium en de reel weegt daardoor slechts 780 gram. De fijn instelbare 
slip is ideaal tijdens de dril maar bijvoorbeeld ook als u de montages aan het 
uitzetten bent. Met zijn lijncapaciteit dekt de reel alle takken van de moderne 
meervalvisserij perfect af. De hoge inhaalsnelheid (6.1:1/110 cm) maakt het 
mogelijk om ook vissen die op grote afstand worden gehaakt snel dichterbij 
te krijgen. Op de Buster zit een luide verklikker, die een aanbeet duidelijk 
aangeeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Stevig aluminium molenhuis uit één stuk
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Krachtig binnenwerk
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Performance Tuned antiroest lagers
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0366 030 BCB 30 350 / 0,50 6,1:1 109 cm 6 16 kg / 35 lbs 684 g 249,00
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BC10 BC11

BUSTER LH

Werpreels zijn uit de moderne  
visserij op meerval niet meer weg 
te denken. Talrijke voordelen, 
zoals de lijncapaciteit, de gecon-
troleerde afgifte van lijn bij het 
plaatsen van het aas en de extra 
kracht die tijdens de dril van een  
meerval uitgeoefend kan worden, spreken 
voor het inzetten van werpreels. Veel  
meervalvissers zullen daarbij uit gewoonte een 
linksdraaiend model in willen zetten. Black Cat brengt met de 
Buster 650 LH het juiste gereedschap voor deze visserij op de markt! De Buster 650 LH 
beschikt over een compleet aluminium reelhuis en heeft een totaal gewicht van 750 
gram. Met de hoge overbrenging van 5,2:1 wordt een inhaalsnelheid van 101 cm lijn 
gerealiseerd, hiermee wordt een snel en zonder vermoeid te raken binnenhalen van 
het aas mogelijk; dit zelfs over zeer grote afstanden. Met een lijncapaciteit kunnen  
ook zeer veraf gelegen stekken bevist worden. Het supersterke, fijn instelbare  
schijven-slipsysteem MegaDragTM levert een maximale slipkracht van 16 kilogram, 
waarmee elke mogelijke tegenstander tot keren gedwongen worden kan. De grote en 
goed in de hand liggende slingerknop maakt een comfortabel en zeker binnendraaien 
tijdens de dril van tegenstanders van formaat mogelijk. Bewust is bij deze reel gekozen 
voor het afwezig laten van een lijnvoering en de zogenaamde T-Bar. Dit levert een 
perfecte lijnafgifte op en de sportvisser heeft op elk moment toegang tot de spoel, 
om eventueel met de duim extra slipkracht uit te oefenen. Dankzij de relatief smalle, 
maar diepe spoel zal de lijn bijna als vanzelf goed verdeeld worden tijdens het binnen 
draaien van het aas.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Stevig aluminium molenhuis uit één stuk
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Krachtig binnenwerk
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Performance Tuned antiroest lagers
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0369 050 BCB 650 440 / 0,60 5,2:1 101 cm 6 16 kg / 35 lbs 758 g 299,00

Lever Drag

BATTLE CAT VERTICAL

Het werkpaard voor de actieve visser. Op veler verzoek en na een uitgebreide 
testfase komt Stefan Seuß nu met de eerste linkshandige reel die kracht en 
lichtgewicht perfect weet te combineren. De Battle Cat Vertical is ontwikkeld 
voor het actief vissen met fireballs of ander verticaal gevist aas bij de kwak-
houtvisserij.  De reel vist uitermate comfortabel, zodat je niet moe wordt. 
Met een slipkracht van 15 kg en een lijncapaciteit van 300 meter 20/00 kun 
je zelfs de allergrootste meervallen temmen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Robuust frame uit aluminium
 · MegaDragTM slipsysteem uit roestvrij staal en carbon
 · Extra grote, antislip slingerknop
 · Superharde messing binnenwerkonderdelen
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour
 · MegaShieldTM coating uit verschillende lagen

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0650 010 LH 710 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 249,00
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BC12 BC13

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16120 290 KevCat Limited Edition 2,90 m 2 400 g 1,45 m 471 g Seaguide XRG Fuji® DPSH 249,95

KEVCAT LIMITED EDITION
De KevCat werd speciaal ontwikkeld door Stefan Seuß en komt in een gelimiteerde oplage, individueel genum-
merd beschikbaar! Het edele kevlar blank design met een decente zwarte EVA handgreep maakt de hengel 
tot een echte blikvanger aan de waterkant. De combinatie van kevlar fibers en 24 tons Toray koolstofmatten 
maken de hengelblank beresterk en zorgt tegelijkertijd voor een zeer laag eigen gewicht van de hengel, een 
ideaal samenspel voor meervalvissers. De KevCat met een lengte van 290 cm en een werpvermogen van 400 
gram is de edele allroundhengel voor de statische visser die vist vanaf de oever of vanuit een voor anker lig-
gende boot. De blank heeft een doorgaande actie en de tien XRG SeaGuide Big Game geleideogen maken 
het gebruik mogelijk van zowel werpmolens als werpreels. De Fuji DPSH reelhouder zorgt voor een perfecte en 
zekere montage van elke geliefde werpmolen of reel. De KevCat is een ware droomhengel en laat geen wen-
sen open op het punt van kwaliteit en afwerking, ze overtuigt tijdens de dril van de vis van je leven met een 
perfect afgestemde blank met enorme krachtreserves.

Meervalhengels
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BC14 BC15

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16432 280 Freestyle Bank 2,80 m 2 400 g 1,40 m 444 g extra fast Seaguide XRG 8+1 Fuji DPS 174,95

16432 300 Freestyle Power Bank 3,00 m 2 400 g 1,50 m 466 g extra fast Seaguide XRG 9+1 Fuji DPS 184,95

FREESTYLE BANK
Freestyle Second Generation. De Freestyle blank met een lengte van 280 cm is de perfecte alleskunner voor 
sportvissers die graag zachte hengels met een duidelijke parabolische actie inzetten en toch verwachten over 
genoeg krachtreserves te beschikken tijdens de dril van grote meervallen. De Freestyle Bank biedt veel plezier 
tijdens de dril van meervallen van gemiddeld formaat, de power blank heeft echter genoeg krachtreserves 
om ook vissen in de klasse van 100 kilogram te kunnen bedwingen. Freestyle vissen met een breeklijn, vissen 
met U-dobbers op gemiddelde afstanden of het presenteren van het aas vanuit een verankerde boot, met de 
Freestyle Bank kom je bij alle visomstandigheden goed beslagen ten ijs.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16433 240 Freestyle Spin 2,40 m 2 30 - 150 g 126 m 304 g extra fast Seaguide XRG 6+1 Fuji DPS 144,95

16433 270 Freestyle Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,35 m 339 g extra fast Seaguide XRG 6+1 Fuji DPS 149,95

FREESTYLE SPIN
Freestyle Second Generation. De Freestyle Spin 2,40 meter met een werpvermogen van 30 - 150 gram is de 
perfecte werphengel voor boot-, kajak- en oevervissers die geen grote afstanden hoeven te werpen en hun 
aas op een beperkt oppervlak doelgericht willen presenteren. De Freestyle Spin kan echter ook ingezet worden 
voor het slepend vissen met pluggen en shads. Een gevoelige top en een krachtige ruggengraat kenmerken 
deze kunstaashengel en het maakt de inzet van een breed spectrum aan kunstaas mogelijk.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16430 190 Freestyle Fireball V-JIG 1,90 m 1 225 g 1,90 m 258 g extra fast Seaguide XRG 8+1 Fuji DPS 129,95

FREESTYLE FIREBALL V-JIG
Freestyle Second Generation. De Freestyle Fireball V-Jig geldt als het ultieme wapen voor de actieve meer-
valvisserij. Een snelle blank, die gepaard gaat met een krachtige buigingscurve en een gevoelige top, maakt 
het mogelijk om zonder vermoeidheidsverschijnselen met verticaalsystemen en fireball koppen vlak boven de 
bodem actief op meerval te vissen. De sportvisser ervaart een gevoelig overdragen van de actie van het aas 
onder water en kan bliksemsnel reageren op voorzichtige aanbeten. De Fireball V-Jig is zeer geschikt voor het 
inzetten van verticaal kunstaas en en loodkoppen met gewichten van 100 – 220 gram en maakt daarmee 
zowel het vissen mogelijk op stilstaande wateren als op rivieren met een sterke stroming.

Meervalhengels

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16423 240 Freestyle Traveller 2,40 m 4 400 g 0,66 m 360 g Fuji® 7+1 Fuji DPS 174,95

FREESTYLE TRAVELLER
De geliefde en vrijwel onverwoestbare Freestyle serie krijgt uitbreiding. De Freestyle Traveller vormt de optimale 
begeleider voor vliegreizen, motorrijders of als lichte bepakking in de rugzak. De vierdelige hengel is universeel 
in te zetten en dekt optimaal alle inzetmogelijkheden voor het meervalvissen tijdens de vakantie af. Het maakt 
niet uit of dat je werpend vist met lepels of shads, statisch of driftend vist met een aasvis, met de Freestyle Tra-
veller heb je overal ter wereld een betrouwbare en gemakkelijk te transporteren meervalhengel tot je beschik-
king.
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BC16 BC17

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16499 290 Solid Bank 2,90 m 2 100 - 500 g 1,45 m 530 g Seaguide Fuji® 189,95

SOLID BANK
De Solid Bank met een lengte van 290 cm is het knalharde statisch vissen ontwikkeld en omvat een groot spec-
trum qua inzetmogelijkheden. Al tijdens de testfase konden er met deze hengel meervallen van ruim 260 cm 
lengte en 120 kilogram zwaar geland worden. De 30 tons volcarbon blank met een zachte topactie en de richting 
handgreep toenemende power garandeert een perfecte krachtoverbrenging op grote meervallen tijdens de dril, 
zonder dat daarbij de rug van de sportvisser te zwaar belast wordt. De vanaf de top tot de handgreep van de 
Solid blank toenemende kracht garandeert het herkennen van voorzichtige aanbeten bij het vissen met steen-
montages en er kan tegelijkertijd veel spanning mee opgebouwd worden bij het vissen over grote afstanden met 
een breeklijn aan een boei. Tijdens de dril vangt de Solid Bank de vluchtpogingen van de meerval soeverein op en 
maakt het met de enorme krachtoverbrenging mogelijk om grote meervallen af te remmen die op weg zijn naar 
een hindernis. De bijzondere hengelactie werkt ook vergevend op fouten tijdens de dril van XXL meervallen, dit 
zou bij extreem strakke hengelblanks direct aanleiding kunnen zijn voor het losschieten van de meerval of tot het 
afbreken van de onderlijn. De Solid Bank, een meervalhengel voor het leven!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16498 240 Solid Spin 2,40 m 2 40 - 160 g 1,20 m 315 g Seaguide Fuji® 149,95

16498 270 Solid Spin 2,70 m 2 50 - 190 g 1,35 m 361 g Seaguide Fuji® 169,95

SOLID SPIN
De Solid Spin met een lengte van 240 cm is een waar lichtgewicht en speciaal ontwikkeld voor de bootvissers 
voor het werpend en slepend vissen. De snelle 30 tons volcarbon blank beschikt over een topactie die in de rich-
ting van het handdeel steeds krachtiger wordt. Deze hengelopbouw is erg belangrijk bij het werpen en vissen 
van kunstaas en maakt een zeker zetten van de haak mogelijk wanneer een meerval het kunstaas naar binnen 
gezogen heeft. Het minimale gewicht van de hengel maakt een moeiteloos urenlang werpen over korte tot mid-
dellange afstanden mogelijk en geeft de actie van het kunstaas duidelijk door tot in de handgreep. De Solid blank 
verenigt enorme krachtreserves tijdens de dril van grote meervallen met veel puur plezier bij het drillen van kleine-
re soortgenoten.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16497 180 Solid Vertical 1,80 m 1 50 - 200 g 1,80 m 266 g Seaguide Fuji® 169,95

SOLID VERTICAL
De Solid Vertical is met een lengte van 180 cm en een 30 tons volcarbon blank de alleskunner voor het actieve 
vissen op meerval. De eendelige hengel beschikt over een straffe powerblank, die naast een gevoelige aaspre-
sentatie ook hoge aasgewichten mogelijk maakt en een doordringend zetten van de haak garandeert. Of je nu 
driftend vist met een kwakhout, jigt met vibratiekunstaas of met zware verticaalsystemen langs de bodem vist, de 
Solid Vertical maakt een comfortabel vissen mogelijk met een perfecte controle over het aas en je gaat hiermee 
graag de dril aan met meervallen in alle formaten.

Meervalhengels

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16496 170 Solid Fun Yellow 1,70 m 1 30 - 180 g 1,70 m 245 g Seaguide Fuji® 149,95

SOLID FUN YELLOW
De naam is voorgeprogrammeerd en staat voor absolute power en enorm veel plezier tijdens het drillen. De een-
delige Solid Fun met een lengte van 170 cm en een knalgele, 30 tons volcarbon blank is speciaal ontworpen voor 
het sportvissen vanuit de bellyboot/kajak en voor het driftend vissen. Vooral op wateren waar grote meervallen 
niet algemeen voorkomen en talrijke middelmatige meervallen ons aas attaqueren, levert de vederlichte Solid Fun 
enorm veel plezier tijdens het drillen; ze garandeert echter ook het veilig landen van meervallen van twee meter. 
De geheel parabolische hengelblank buigt tijdens de dril tot in de handgreep en maakt enorm veel drilplezier 
mogelijk. De Solid Fun kan in combinatie met werpmolens en werpreels ingezet worden.
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BC18 BC19

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16456 280 Cat Buster 2,80 m 2 300 - 500 g 1,45 m 484 g Fuji® 9 Fuji 195,00

16456 300 Cat Buster 3,00 m 2 300 - 500 g 1,55 m 509 g Fuji® 8 Fuji 199,00

CAT BUSTER
Een culthengel onder meervalvissers. Met geen andere hengel zijn meer meervallen van rond de 100 kg geland 
dan met de Buster. De universele hengel voor diverse vismethoden is gebaseerd op een fantastische combinatie 
van kracht en een parabolische actie. De big game geleideogen en Fuji reelhouder maken de Buster tot een 
begerenswaardig geheel en maken zelfs het gebruik van een werpreel mogelijk. Met de Buster ben je ideaal 
uitgerust om het gevecht aan te gaan met exceptionele vissen op elk type water wereldwijd.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16455 290 Cat Buster Multistyle 2,90 m 2 300 - 600 g 1,50 m 465 g Fuji® 11 Fuji 199,00

CAT BUSTER MULTISTYLE
Een speciale hengel voor het vissen met de werpreel vanaf de oever of vanuit de boot. Deze hengel is ontwor-
pen voor de die-hard sportvisser die graag met de werpreel wil vissen en ze heeft een optimale buiging tijdens 
de dril dankzij het grote aantal geleideogen. Zelfs het vissen op grote afstanden is geen probleem met de Multi 
Style.

Meervalhengels
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BC20 BC21

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16450 320 Cat Buster Godzilla 3,20 m 2 1000 g 1,67 m 670 g Fuji® 11 Fuji 229,00

CAT BUSTER GODZILLA
De naam zegt alles. Je zult geen sterkere hengel kunnen vinden! Met een lengte van 3,20 meter en een werp-
vermogen tot 1 kg is de Godzilla het ultieme wapen om monsters uit zware begroeiing onder water te halen. 
Wanneer een stek omgeven is door obstakels die het leefmilieu vormen van de grootste meervallen, wanneer 
er brutale gevechten gewonnen dienen te worden en wanneer de omstandigheden het noodzakelijk maken 
om XXL aas op afstanden van meer dan 300 meter aan te bieden, dan is de Godzilla de juiste keuze.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 9 Fuji 179,00

CAT BUSTER SPIN
Het actieve vissen op meerval met shads en spinners is zeer succesvol en op alle wateren vanaf de oever of van-
uit een boot zonder veel problemen toepasbaar. Wij van het Black Cat Team presenteren je nu met de Buster 
Spin een universeel inzetbare kunstaashengel voor het vissen op meerval. Met een lengte van 270 cm en een 
werpvermogen van 50 – 150 gram is de hengel uitermate geschikt voor het vissen vanaf de oever of vanuit de 
boot. De blank bestaat uit onverwoestbaar DF (Durafiber) materiaal en biedt ondanks het lage eigen gewicht 
ongelooflijke krachten tijdens de dril. De Buster Spin combineert op deze manier een gevoelige presentatie van 
het kunstaas met een snelle actie van de blank bij het zetten van de haak, ook over grotere werpafstanden. Op 
de blank zijn 8 + 1 hoogwaardige Fuji geleideogen geplaatst, met een groot startoog om grotere afstanden te 
kunnen behalen bij het werpen. De TVS Fuji molenhouder biedt een zeker houvast aan elke meervalwerpmolen 
en staat borg voor een aangenaam en afgewogen gebruik van de hengel bij het werpen en het drillen van 
grote meervallen.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16457 170 Cat Buster Vertical 1,70 m 1 100 - 200 g 1,74 m 273 g Fuji® 6 Fuji 149,00

CAT BUSTER VERTICAL
De Cat Buster Vertical is het actieve werkpaard binnen de Buster serie aan hengels en ze wordt afgewerkt in 
een onopvallende zwarte kleur. De snelheid en de gevoeligheid van de krachtige blank zijn ongelooflijk. De 
hengel maakt het mogelijk om zelfs met groot kunstaas zonder moe te worden verticaal te vissen, waarbij je 
op elk moment volledige controle hebt over het kunstaas. De Buster Vertical kan zowel met een werpreel als 
met een werpmolen gebruikt worden.

Meervalhengels

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16450320&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16458270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16457170&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16450320&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16450320&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16458270&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16458270&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16457170&type=gallery&locale=DE


BC22 BC23

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 64,95

16490 270 Bank 2,70 m 2 600 g 1,40 m 483 g 69,95

16490 300 Bank 3,00 m 2 600 g 1,56 m 570 g 74,95

BLACK PASSION
Black Passion staat voor compromisloos meervalvissen tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. De hen-
gelserie is optimaal geschikt voor nieuwkomers en sportvissers met een bescheiden budget, maar die toch de 
beschikking willen hebben over een betrouwbare meervalhengel. De Black Passion serie valt op door een edele, 
matzwarte uitvoering, een sterke, spelingsvrije reelhouder en een robuuste set geleideogen. De blanks kunnen 
probleemloos tot 20 kilogram belast worden en beschikken over een parabolische actie die bij de dril met klei-
nere meervallen de klappen optimaal opvangt en de vluchtpogingen van grotere meervallen vertrouwenwek-
kend en met voldoende krachtreserves afremmen kan.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16491 330 Black Passion Long Ranger 3,30 m 2 600 g 1,69 m 689 g 79,95

BLACK PASSION LONG RANGER
De Black Passion Long Ranger is een voordelige, universele hengel voor het vissen over grote afstand met een 
boeienmontage of met een steenmontage. De hengel beschikt over een sterke ruggengraat om ook op afstand 
voldoende druk op de geplaatste montage of een zich sterk verdedigende meerval uit te kunnen oefenen. Ook 
sportvissers die vanaf de oever vissen en hun montages willen werpen, maken met de Black Passion Long Ran-
ger een goede keuze.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16492 240 Black Passion Spin 2,40 m 2 50 - 200 g 1,30 m 330 g 59,95

16492 270 Black Passion Spin 2,70 m 2 50 - 200 g 1,40 m 379 g 59,95

BLACK PASSION SPIN
De Black Passion Spin is beschikbaar in twee lengtes en dekt de veelzijdige vereisten voor een meerval-kun-
staashengel optimaal af. De grote geleideogen maken verre worpen mogelijk en de lichte, maar voor de dril 
over voldoende krachtreserves beschikkende blank, maakt een vissen zonder vermoeidheidsverschijnselen 
mogelijk met lepels, shads en pluggen, op korte en op grote afstand.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
16493 180 Black Passion Vertical 1,80 m 1 240 g 1,80 m 257 g 44,95

BLACK PASSION VERTICAL
De Black Passion Vertical geldt als een ware alleskunner bij het actieve vissen vanuit de boot en verbindt een 
gevoelige aaspresentsatie bij de verticaalmontage met een snelle blank, die elke tik optimaal overdraagt naar 
de arm van de sportvisser. Tijdens de dril overtuigt de Black Passion Vertical door een immense drilkracht en 
kun je elke meerval je wil opleggen.

Meervalhengels
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BC24 BC25

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g Seaguide 10+1 Alps 199,95

WILD CAT'Z BEAST
Er zijn vissituaties waarbij er om kracht en lengte gevraagd wordt. De WILD CAT’z ‘Beast’ werd precies hiervoor 
ontwikkeld. Zwaar vissen met boeien, XXL aas, presentaties over grote afstanden en een Hook & Hold visserij 
voor obstakels zijn de gebieden waar deze hengels bij voorkeur ingezet kunnen worden. De onverwoestbare DF 
blank, een sterke Fuji H-22 reelhouder en de Seaguide geleideogen werden al bij de zeer geliefde Wild CAT’z 
Uptide 285 cm gebruikt. ‘Never change a winning team’ is hier het motto en we hebben dit hengelmodel ook 
weer voorzien van een unieke, volledig parabolische actie, zodat je probleemloos kunt drillen vanaf de oever of 
vanuit de boot. Diepe, opgestuwde gedeelten van rivieren en grote meren vragen om een goed op spanning 
brengen van de lijn boven het wateroppervlak. Voor deze avonturen is een twintig centimeter langere begelei-
der ontstaan, die toch gemakkelijk te transporteren is omdat ze gelijk gedeeld is. Beastmode on!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16424 285 Wild Cat'z 2,85 m 1+1 300 g 1,91 m 510 g Seaguide Fuji 239,00

WILD CAT'Z
Wie graag de bestaande paden verlaat om op meerval te vissen, kan niet zonder de WILD CAT´z! deze hengel 
werd door Peter Merkel ontwikkeld en mag met recht een allroundpartner worden genoemd, in een opvallen-
de kleurstelling. De Uptide verbinding zorgt ervoor dat de actie volledig parabolisch is en amper afwijkt van 
die van een eendelige hengel. Zo kunt u zonder moe te worden drillen vanuit een boot, en toch heeft de stok 
voldoende kracht om vanaf de oever vissen met boeien. Deze hengel, met zijn onverwoestbare DF blank, Fuji 
molenhouder en Seaguide geleideringen, is bereid om elk avontuur aan te gaan.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16429 265 Wild Cat'z Spin 2,65 m 2 50 - 180 g 1,35 m 284 g Fuji® 6+1 Fuji® 139,00

WILD CAT'Z SPIN
Met de WILD CAT’z ‘Spin’ bereik je watergedeelten die nog geen kunstaas gezien hebben. We hebben een 
ware verwerpmachine ontwikkeld. De hengel is op haar plaats in de nabijheid van sluizen en stuwen op de 
Europese rivieren. Door de snelle carbonblank en de K-Frame geleideogen met een 35 mm startoog konden we 
deze hengel toch korter uitvoeren om ze ook optimaal in te kunnen zetten bij het ‘Short Spinning’ vanuit een 
driftende boot of vanaf zwaarbegroeide oevergedeelten in de diepste wildernis. Het onopvallende Wild Cat’z 
ontwerp past zich perfect aan bij deze natuurlijke omstandigheden.

Meervalhengels

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16427 185 Wild Cat'z Vertical 1,85 m 1 100 - 220 g 1,85 m 200 g Seaguide Fuji 159,00

WILD CAT'Z VERTICAL
De Wild Cat’z verticaalhengel een is een ‘Adventure-Stick’ voor degene die vanuit de boot met een fireball 
systeem en/of kwakhout het aas in het water laat hangen voor een roofzuchtige meerval. Met de slanke, 
parabolisch buigende powerblank kun je het aas opvallend gevoelig vissen. Een goed sluitende Fuji reelhouder, 
robuuste Seaguide ogen en een aangenaam EVA afsluitcone completeren de hoogwaardige onderdelen van 
deze eendelige hengel. De looks van de Wild Cat’z is perfect degene die een stealth aanpak belangrijk vindt. 
De Wild Cat’z design gelakte blank en de Camo duplon handgreep maken deze hengel tot een ware eyecat-
cher.
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BC26 BC27

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g Seaguide Fuji 259,00

BATTLE CAT BOAT
De Battle Cat Boat werd speciaal ontwikkeld voor het moderne bootvissen. Deze hengel is zowel geschikt voor 
het vissen op drift alswel voor het vissen met montages vanuit een verankerde boot. De uitgelanceerde blank 
is perfect parabolisch, zodat de visser grote meervallen met succes kan drillen dankzij de enorme reserves van 
deze hengel, maar daarbij toch niet in de problemen komt doordat hij in een boot staat. De Battle Cat Boat 
kan worden gevist in combinatie met een molen of met een reel.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16414 220 Battle Cat Inline 2,20 m 1+1 150 - 250 g 1,59 m 354 g Alps Fuji 199,00

BATTLE CAT INLINE
Franse en Italiaanse meervalvissers vissen graag met inline-hengels. Dit hengeltype is dan ook ideaal geschikt 
voor het actieve verticalen, het kwakhoutvissen en het jiggen. De carbon inline blank levert een fantastische en 
bijna onverwoestbare actie op. De lijn raakt nooit meer verward in de ogen, waardoor deze hengel het perfecte 
instrument is om er Freestyle mee te vissen op meerval. Bij die visserij houdt de meervalvisser de lijn vast, en hij 
slaat ook aan met de hand. Wie éénmaal met deze hengel heeft gedrild, weet hoeveel kracht erin verborgen 
zit. Rijgsysteem wordt meegeleverd.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16401 270 Battle Cat Spin 2,70 m 2 80 - 180 g 1,39 m 348 g Alps Fuji 199,00

BATTLE CAT SPIN
De allrounder op het vlak van het werpend vissen met kunstaas op monstervissen. Met zijn lengte van 270 cm 
en werpgewicht van 80-180 gram is de Battle Cat Spin tot alles in staat: kleine pluggen, maar ook grote en 
zware lepels. Deze hengel uit het topsegment is samengesteld uit de allerbeste materialen en zal elke meerval-
visser tevreden stellen.

Meervalhengels
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BC28 BC29

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16577 240 Perfect Passion XH-S 2,40 m 2 600 g 1,20 m 390 g Seaguide 79,95

16577 280 Perfect Passion XH-S 2,80 m 2 600 g 1,40 m 455 g Seaguide 84,95

16577 300 Perfect Passion XH-S 3,00 m 2 600 g 1,50 m 462 g Seaguide 84,95

16577 320 Perfect Passion XH-S 3,20 m 2 600 g 1,60 m 510 g Seaguide 89,95

PERFECT PASSION XH-S
De Perfect Passion geldt als universele hengel voor het vissen met boeien en op de bodem op meerval. Oever-
vissers kiezen hierbij voor modellen met een lengte van 2,80 tot 3,20 meter, al naar gelang het gebied waarbij 
ze ingezet worden en de afstand waarop gevist wordt. Bootvissers gebruiken de versie in een lengte van 2,40 
meter.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16578 330 Perfect Passion Long Range 3,30 m 2 600 g 1,65 m 553 g Seaguide 89,95

PERFECT PASSION LONG RANGE
De Perfect Passion Long Range is speciaal ontwikkeld voor het vissen over grote afstanden, met een boeimontage of een 
montage voor het vissen op de bodem, en de hengel maakt knalharde drils vanaf de oever mogelijk. Vooral sportvissers 
die werpend vissen, die ook zwaar schuiflood ver willen kunnen werpen, vinden in de Perfect Passion Long Range de opti-
male begeleider.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16583 250 Perfect Passion Boat 2,50 m 2 400 g 1,25 m 380 g Seaguide 79,95

PERFECT PASSION BOAT
De Perfect Passion Boat is ontwikkeld voor het driftend vissen en voor het op spanning brengen van de lijn vanuit een 
boot. De op het bootvissen aangepaste blank, met een lengte van 250 cm en een werpvermogen tot 400 gram, is bij 
uitstek geschikt om zware aassoorten onder een dobber achter de boot te laten drijven of om deze met een breeklijn aan 
bossages te presenteren. Tijdens de dril toont de Perfect Passion Boat een krachtige, parabolische actie.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16580 270 Perfect Passion Spin 2,70 m 2 60 - 200 g 1,35 m 415 g Seaguide 79,95

PERFECT PASSION SPIN
De Perfect Passion Spin 2,70 meter geldt als allround hengel voor de oevervisser. Het werpgewicht van 60 – 200 gram maakt de inzet 
van een breed scala aan aassoorten mogelijk en ook het werpen van grote afstanden met zware lepels is goed mogelijk. Echter ook bij 
het jiggen in de nabijheid van de bodem met grotere shads slaat de snelle blank een goed figuur en draagt de actie van het kunstaas 
optimaal over, ook in een sterke stroming of op grotere waterdiepten.

Meervalhengels
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BC30 BC31

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16581 240 Perfect Passion Boat Spin 2,40 m 2 50 - 190 g 1,20 m 350 g Seaguide 74,95

PERFECT PASSION BOAT SPIN
De Perfect Passion Spin 2,40 meter is perfect geschikt voor het kunstaasvissen en slepend vissen op meerval vanuit de boot. De gevoelige top 
geeft de actie van het kunstaas goed door aan de arm van de sportvisser en de powerblank, met een werpvermogen van 50 – 190 gram, 
maakt het gebruik van een breed spectrum aan aassoorten mogelijk. Zware lepels laten zich goed werpen, maar ook lichter kunstaas zoals 
pluggen en shads kunnen met gevoel kort onder de oever voor de bek van de meerval gepresenteerd worden.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16582 180 Perfect Passion Vertical 1,80 m 1 230 g 1,80 m 280 g Seaguide 69,95

PERFECT PASSION VERTICAL
De Perfect Passion Vertical overtuigt door de dunne, doorgaande blank en een snelle actie, die elke aanbeet beantwoordt met een doordrin-
gend zetten van de haak. Met een werpvermogen tot 230 gram dekt de Perfect Passion alle actieve vismethoden met de fireball en andere 
verticaalsystemen af. De lengte van 180 cm en het geringe gewicht van de hengel maakt een urenlang vissen mogelijk zonder vermoeid te 
raken evenals een zeer gevoelige controle over het kunstaas kort boven de bodem.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Adv. pr. €
16579 210 Perfect Passion Allstar 2,10 m 1+1 200 g 1,6 m 300 g Seaguide 74,95

PERFECT PASSION ALLSTAR
De Perfect Passion Allstar is een universeel talent en maakt alles mogelijk wat bij het vissen op meerval plezier oplevert. Of je nu klopt 
met een kwakhout, aasvissen aan een verticaalsysteem presenteert of driftend vist met een dobber, met de Allstar hengel heb je het juiste 
gereedschap in handen.

Meervalhengels
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BC32 BC33

S-LINE

Een ronde, extreem duurzame, uit acht fibers opgebouwde gevlochten hoofdlijn voor 
alle variaties van het moderne meervalvissen. De S-Line maakt indruk door de zeer strak 
geweven fibers waardoor de lijn vrijwel geen water opneemt. Dit, gecombineerd met 
de ongelooflijk hoge trekkracht, maakt de lijn perfect te gebruiken voor het werpen en 
vissen met kunstaas over grote afstanden en voor het vissen met een boei waarbij deze 
eveneens over grote afstanden op spanning gebracht wordt. De gele kleur maakt dat 
de lijn gemakkelijker te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De S-Line is 
gedurende twaalf maanden getest onder de moeilijkste omstandigheden bij het moder-
ne meervalvissen door Stefan Seuß en verdiende daarbij de titel ‘100% betrouwbaar 
tijdens het drillen van vissen van recordformaat’!

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2352 038 0,38 mm 250 m 40 kg / 88 lbs geel 21,95

2352 042 0,42 mm 250 m 45 kg / 99 lbs geel 21,95

2352 138 0,38 mm 3000 m 40 kg / 88 lbs geel 249,95

2352 142 0,42 mm 3000 m 45 kg / 99 lbs geel 249,95

S-LINE

Een ronde, extreem duurzame, uit acht fibers opgebouwde gevlochten hoofdlijn voor 
alle variaties van het moderne meervalvissen. De S-Line maakt indruk door de zeer strak 
geweven fibers waardoor de lijn vrijwel geen water opneemt. Dit, gecombineerd met 
de ongelooflijk hoge trekkracht, maakt de lijn perfect te gebruiken voor het werpen en 
vissen met kunstaas over grote afstanden en voor het vissen met een boei waarbij deze 
eveneens over grote afstanden op spanning gebracht wordt. De gele kleur maakt dat 
de lijn gemakkelijker te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De S-Line is 
gedurende twaalf maanden getest onder de moeilijkste omstandigheden bij het moder-
ne meervalvissen door Stefan Seuß en verdiende daarbij de titel ‘100% betrouwbaar 
tijdens het drillen van vissen van recordformaat’!

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2352 045 0,45 mm 180 m 50 kg / 110 lbs geel 19,95

2352 055 0,55 mm 300 m 70 kg / 154 lbs geel 29,95

2352 145 0,45 mm 400 m 50 kg / 110 lbs geel 39,95

2352 155 0,55 mm 450 m 70 kg / 154 lbs geel 44,95

2352 245 0,45 mm 3000 m 50 kg / 110 lbs geel 249,00

2352 255 0,55 mm 3000 m 70 kg / 154 lbs geel 249,00

ZEUS LINE

Ronde, duurzame, uit vier fibers opgebouwde gevlochten lijn voor alle aspecten 
van het moderne meervalvissen. De gele kleur maakt de lijn gemakkelijker 
te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De Zeus Line is een 
betrouwbare verbinding tussen de meerval en de sportvisser en maakt indruk 
met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2351 045 0,45 mm 180 m 37 kg / 82 lbs geel 11,95

2351 060 0,60 mm 300 m 59 kg / 130 lbs geel 16,95

ZEUS LINE

Ronde, duurzame, uit vier fibers opgebouwde gevlochten lijn voor alle aspecten 
van het moderne meervalvissen. De gele kleur maakt de lijn gemakkelijker 
te zien in het donker of wanneer het zicht beperkt is. De Zeus Line is een 
betrouwbare verbinding tussen de meerval en de sportvisser en maakt indruk 
met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2351 145 0,45 mm 400 m 37 kg / 82 lbs geel 24,95

2351 160 0,60 mm 450 m 59 kg / 130 lbs geel 27,95

2351 245 0,45 mm 3000 m 37 kg / 82 lbs geel 149,95

2351 260 0,60 mm 3000 m 59 kg / 130 lbs geel 149,95

ZEUS UNIVERSAL LEADER

Het vrijwel onverwoestbare Zeus Universal Leader biedt de meervalvisser veel-
zijdige mogelijkheden om deze in te zetten. Het uit 16 fibers gevlochten, holle 
materiaal is zeer geschikt voor het splicen en is uitstekend bestand tegen het 
doorschuren in de bek van de meerval of langs scherpe stenen op de bodem 
van het water. Een speciale, zeer strakke manier van vlechten maakt de Zeus 
Universal Leader als eerste tot een perfect onderlijnmateriaal en ten tweede 
tot een compromisloos materiaal voor de voorslag, dat bestand is tegen de 
scherpe randen van mosselen, stenen en andere obstakels onder water. De 
meervalvisser kan dus met slechts een spoel in de tas alle vissituaties afdekken. 
Een uiterst dunne teflon coating zorgt voor een geringe weerstand in het water 
en het materiaal neemt hierdoor gen water op. De rode kleur is bij het freestyle 
vissen en het omleggen van de lijn op het wateroppervalk voor de sportvisser 
goed zichtbaar. Een spoel met 50 meter van dit materiaal maakt dat je er zeker 
drie voorslagen van kunt maken en dan heb je nog genoeg materiaal om er 
tot zeven onderlijnen mee te maken. Stefan Seuß: “Tot nu toe heb ik nog niet 
eerder met een zo betrouwbare lijn voor het frontzone-bereik van mijn meer-
valmontages gevist!!”

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur Adv. pr. €
2353 080 0,80 mm 50 m 110 kg rood 29,95

2353 110 1,10 mm 40 m 165 kg rood 29,95

FRONT ZONE LEADER

De voorslag is een cruciaal onderdeel van de meervalmontage. De Frontzone 
Leader beschermt uw montage tegen stenen, mosselen en scherpe obstakels, 
dankzij zijn ongelofelijke slijtvastheid. Deze zwarte gevlochten lijn is uniek 
dankzij zijn dikte van één millimeter en de trekkracht van 100 kg. Een groot 
voordeel is dat hij geschikt is om te splicen, zodat de verbinding met de hoofd-
lijn optimaal te maken is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2365 100 1,00 mm 50 m 100 kg / 220 lbs rood

Lijn
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BC34 BC35

MONO LEADER

Monofiele onderlijnen van nylon worden graag gebruikt door meervalspecialis-
ten. Om een paar goede eigenschappen te noemen: zeer slijtvast, onzichtbaar 
en door het Stiff-Rig-karakter hebben ze een hoog zelfhaakeffect. Mono Leader 
is geschikt voor het vissen met kwakhout, bodemmontages en boeivissen. Dit 
onderlijnmateriaal is onverwoestbaar en Stefans eerste keus voor het vissen op 
grote meerval.

Code Ø Lengte Breeksterkte
2345 120 1,00 mm 50 m 54 kg / 120 lbs

2345 150 1,20 mm 50 m 68 kg / 150 lbs

2345 170 1,30 mm 50 m 77 kg / 170 lbs

RUBBER COATED LEADER

De Black Cat Rubber Coated Leader biedt talrijke geraffineerde montagemo-
gelijkheden voor de meervalvisser. De kern van deze onderlijn bestaat uit een 
zacht maar zeer duurzaam gevlochten materiaal, de buitenkant is zeer zacht. 
Aan de bovenkant van de onderlijn kunnen bijv.gedeeltes van de buitenkant 
verwijderd zodat de Leader stijver wordt (en minder snel in de war raakt), ter-
wijl u de onderkant ongemoeid laat, zodat de beweging van het aas optimaal 
blijft. Ook is het mogelijk om van de Rubber Coated Leader een stijve montage 
te maken,de Stiff Rig, wat van voordeel is als er veel stroming staat en het aas 
zo stabieler blijft liggen.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2399 070 0,80 mm 20 m 70 kg / 154 lbs grijs

2399 100 1,00 mm 20 m 100 kg / 220 lbs grijs

POWER LEADER

De onderlijn vormt de verbinding tussen meerval en visser en beslist over 
succes of nederlaag. Daarom gebruiken we bij Black Cat alleen de allerbeste 
materialen en worden de ontelbare fijne draden extreem strak gevlochten. De 
Power Leader is zeer slijtvast en toch zacht en soepel zodat de meerval niet 
achterdochtig wordt voordat hij de aanval kiest. Deze onderlijn kan voor alle 
gebruikelijke montages worden gebruikt en is Stefans eerste keuze als hij met 
gevlochten onderlijnen vist. In 2012 en 2013 leverde dit materiaal meerdere 
vissen boven de 100 kilogram op, waaronder twee recordvissen van de Po die 
respectievelijk 122.5 en 127 kilogram wogen....

Code Ø Lengte Breeksterkte
2342 050 0,70 mm 20 m 50 kg / 110 lbs

2342 080 1,00 mm 20 m 80 kg / 176 lbs

2342 100 1,20 mm 20 m 100 kg / 220 lbs

2342 150 1,40 mm 20 m 150 kg / 330 lbs

STONE RIG LINE

Universele, milieuvriendelijke lijn voor het vissen op meerval. De Black Cat 
Stone Rig Line is bij uitstek geschikt voor knopen van montages met stenen 
en dergelijke, waarbij de lijn na het zetten van de haak op de bodem van het 
water achterblijft. De lijn bestaat uit natuurlijke fibers, die al na een beperkt 
aantal dagen in het water compleet en milieuvriendelijk oplossen.

Code Ø Lengte
2358 200 2,00 mm 100 m

Geleverd 
zonder lijn.

LEADER DISPENSER BAG

Speciale tas voor meervalonderlijnmateriaal, waarin u drie spoelen kwijt kunt. U 
kunt zelf bepalen hoeveel onderlijnmateriaal er van de spoel afrolt. Materiaal: 
100% Nylon

Code Compartimenten Ø Breedte Kleur Adv. pr. €
8515 013 4 15 cm 11 cm zwart/geel 19,95

BREAKING LINE

Kant-en-klare releaselijnen voor het vissen met stenen, freestyle en boeien. Met 
een handige verpakking van tien stuks binnen handbereik kan de meervalvisser 
snel inspelen op alle situaties. Het is hiermee gedaan met de tijdrovende klus 
van het zelf knopen!

Code Ø Inhoud Breeksterkte Kleur
4282 030 0,30 mm 10 stuks 6,00 kg / 13,20 lbs geel

4282 035 0,35 mm 10 stuks 7,10 kg / 15,70 lbs geel

4282 040 0,40 mm 10 stuks 9,60 kg / 21,20 lbs geel

BREEKLIJN CONNECTOR

Een speciale glijdende ring met wartelconnector voor alle breeklijnen, freestyle 
en schuifloodmontages, ook geschikt voor het vastzetten van steenmontages. 
De ring glijdt soepel over de hoofdlijn en beschermt deze tegen beschadigin-
gen  de breeklijn wordt bevestigd aan de wartelconnector en vastgeknoopt aan 
een steen, boom of boei zodat de meervalmontage nauwkeurig op een plek 
blijft liggen.

Code Lengte Ø Ring Inhoud
6278 001 85 mm 12 mm 2 stuks

Meervalaccessoires
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BC36 BC37

CAT HOOKER DG

Stefan Seuß heeft veel werk gestoken in het perfectioneren van de haarmon-
tage. Een groot aantal nieuwe haakmodellen werd getest, maar alleen de Cat 
Hooker kon Stefan compleet overtuigen. Door de bijna ronde vorm hebben 
aasvissen veel bewegingsvrijheid, zodat ze op natuurlijke wijze kunnen bewe-
gen. De ronde vorm van de Cat Hooker heeft ook een positieve invloed op de 
inhakingseigenschappen. De dikte van de haaksteel is zo gekozen dat de Cat 
Hooker beresterk en toch onopvallend te noemen is. Het gelaste oog laat ook 
het gebruik toe van dik onderlijnmateriaal. De Cat Hooker is hiermee universeel 
te gebruiken.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4559 100 1/0 2,5 g 5 stuks DG coating

4559 200 2/0 2,5 g 5 stuks DG coating

4559 300 3/0 2,5 g 5 stuks DG coating

GHOST GRIPPER HAAK DG

De Ghost Gripper Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor 
het meervalvissen beschikbaar gekomen is. Dit model bezit dezelfde eigen-
schappen als de Gripper Haak. Daarbij maken de twee speerpunten op de 
haaksteel van de Ghost Gripper Haak een goede bevestiging van de aasvis 
mogelijk. De speerpunten worden hiervoor onder de huis van de aasvis gescho-
ven. De Ghost Gripper Haak vervangt hierdoor een grotere en meer opvallende 
dreg. De Ghost Gripper Haak combineert de beste inhakingseigenschappen 
met vrijwel onopvallende presentatiemogelijkheden. Zeer geschikt voor mon-
tages voor dode aasvissen en voor montages met meerdere haken. Goed 
camoufleren is half gevangen! “DG Coating” de innovatieve coating met een 
veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in 
vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4553 100 1/0 5 stuks DG coating

4553 200 2/0 5 stuks DG coating

4553 300 3/0 5 stuks DG coating

GHOST RIG HAAK DG

De Ghost Rig Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor het 
meervalvissen beschikbaar gekomen is. Bij het gebruik van montages met meer-
dere haken wordt de Ghost Rig Haak met name ingezet. Deze discrete enkele 
haak vervangt meer opvallende dreggen in je montage. De twee speerpunten 
op de haaksteel worden onder de huid van de aasvis geplaatst. Daarmee staat 
de Ghost Rig Haak onder een hoek van 90° af van het aas. Een onopvallendere 
en agressievere aasaanbieding is nauwelijks mogelijk. Met name geschikt voor 
montages voor dode aasvissen en voor montages met meerdere haken. Elke 
nog zo voorzichtig azende meerval wordt hiermee gehaakt. “DG Coating” 
de innovatieve coating met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer 
hogere corrosie bestendigheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4557 500 5/0 4 g 5 stuks DG coating

4557 600 6/0 3 g 5 stuks DG coating

4557 700 7/0 3 g 5 stuks DG coating

GHOST DOUBLE HAAK DG

De Ghost Double Haak behoort tot de innovatiefste hakenserie die ooit voor 
het meervalvissen beschikbaar gekomen is. De twee speerpunten op de haak-
steel worden onder de huid van de aasvis geplaatst. Hierdoor staat de Ghost 
Double Haak zeer agressief van het aas af en houdt dit ook perfect vast. Of je 
ze nu plaatst op de flank van XXL aassoorten of op de rug van een dode aasvis, 
je kunt op de Ghost Double Hook vertrouwen. Elke grote meerval kan hiermee 
zonder problemen uitgedrild worden! “DG Coating” de innovatieve coating 
met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie besten-
digheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4558 300 3/0 5 g 5 stuks DG coating

4558 400 4/0 5 g 5 stuks DG coating

4558 600 6/0 5 g 5 stuks DG coating

CURVED POINT DREG DG

Zoals de naam al verraadt, onderscheidt de Curve Point Dreg zich van andere 
dreggen door de naar binnen gebogen punt. Wanneer de Curve Point Dreg 
eenmaal ingedrongen is, dan blijft deze als een klauw vasthouden en laat ze 
haar prooi niet meer los. Een losschieten van de gehaakte vis is vrijwel uitge-
sloten. Vervaardigd van het beste staal is ze bestand tegen elke belasting. De 
Curve Point Dreg kan bij alle standaard meervalmontages gebruikt worden. 
De Curve Point Dreg heeft zich met name bewezen bij het vissen met zacht 
natuurlijk aas zoals wormen en pijlinktvis. “DG Coating” de innovatieve coating 
met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie besten-
digheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4550 001 1 5 stuks DG coating

4550 100 1/0 5 stuks DG coating

4550 200 2/0 5 stuks DG coating

4550 300 3/0 5 stuks DG coating

4550 400 4/0 5 stuks DG coating

DREG DG

De klassieker onder de dreggen. Wanneer de haak eenmaal contact gekregen 
heeft in de bek van de meerval, dan boort ze direct dieper naar binnen en 
houdt de prooi vast. De messcherpe punten van de dreg zorgen voor een 
gemakkelijker indringen. Het staal is ultrasterk maar toch buigzaam. De dreg 
wordt bij montages voor het stationaire vissen gebruikt en ook bij het verticaal- 
en kunstaasvissen. Hoort thuis in elke tacklebox! “DG Coating” de innovatieve 
coating met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie 
bestendigheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4551 001 1 5 stuks DG coating

4551 100 1/0 5 stuks DG coating

4551 200 2/0 5 stuks DG coating

4551 300 3/0 5 stuks DG coating

4551 400 4/0 5 stuks DG coating

Haken

“DG Coating” de innovatieve coating met een  
veel gladder oppervlak dan Teflon© en  

4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking  
tot conventionele coatings.
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BC38 BC39

RIGGING HAAK DG

De Rigging Haak is de sterkste enkele haak in het programma. De haak is uit 
het sterkste staal gevormd, het gelaste oog is groot genoeg zodat ook dik 
onderlijnmateriaal er door gehaald kan worden, de lange punt is enorm scherp. 
De Rigging Haak wordt overal ingezet waar het extreem wordt. In Spanje 
bij het vissen tussen takken en bomen, in Italië op stekken waar meervallen 
weggehouden moeten worden van steenstortingen, hier is de Rigging Haak op 
haar plek. In de kleinere maten is het ook een super haak aan de haarmontage. 
“DG Coating” de innovatieve coating met een veel gladder oppervlak dan Tef-
lon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking tot conventionele 
coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4552 400 4/0 6 stuks DG coating

4552 500 5/0 6 stuks DG coating

4552 600 6/0 6 stuks DG coating

POWER RIG HAAK DG

De naam is voorgeprogrammeerd! De Power Rig Haak is beresterk en toch 
behoorlijk dun. Door de verlengde haaksteel draait de haak zeer agressief in de 
bek van de vis. De lange, dunne punt dringt dan gemakkelijk in en haakt zeer 
effectief. Het gebogen en gelaste oog laat ook het gebruik toe van nylon of 
fluorocarbon onderlijnmateriaal, zonder dat de haak scheef aan de lijn komt te 
hangen. “DG Coating” de innovatieve coating met een veel gladder oppervlak 
dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking tot conven-
tionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4554 500 5/0 6 stuks DG coating

4554 600 6/0 6 stuks DG coating

4554 700 7/0 6 stuks DG coating

MEGA HAAK DG

De Mega Haak is de meest universele, enkele haak op de markt. Dankzij het 
bijzondere model en de gebogen haakpunt biedt de Mega Haak inhaakeigen-
schappen van bijna 100%. De lange, scherpe haakpunt dringt spelenderwijs in 
de bek van de meerval. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een montage 
voor dode aasvissen of om een montage met meerdere haken voor levende 
aasvissen. Wanneer er enkele haken gebruikt moeten worden, dan is de Mega 
Haak de juiste keuze. Dankzij het gebogen en gelaste oog kan ook nylon of 
fluorocarbon onderlijnmateriaal probleemloos gebruikt worden. Deze enkele 
haak verdient een plekje in elke vistas! “DG Coating” de innovatieve coating 
met een veel gladder oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie besten-
digheid in vergelijking tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4555 110 10/0 6 stuks DG coating

4555 120 12/0 6 stuks DG coating

4555 600 6/0 6 stuks DG coating

4555 800 8/0 6 stuks DG coating

GRIPPER HAAK DG

De Gripper Haak is een geducht wapen! Door de bijzondere, agressieve en 
gedrongen vorm is dit model de ideale haak voor de haarmontage. De Grip-
per Haak is tegelijk licht en robuust. Ook dik onderlijnmateriaal past zonder 
problemen door het gelaste oog. Ideaal voor een onopvallende presentatie 
aan elke montage. “DG Coating” de innovatieve coating met een veel gladder 
oppervlak dan Teflon© en 4 keer hogere corrosie bestendigheid in vergelijking 
tot conventionele coatings.

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4556 100 1/0 6 stuks DG coating

4556 200 2/0 6 stuks DG coating

4556 300 3/0 6 stuks DG coating

MEGA-OFFSET-HAAK DG

De Black Cat Mega Offset Hook is de perfecte haak om met shads in planten- en hindernisrijke wateren te vissen met de kunstaashengel, waarbij je niet snel vastloopt 
omdat de haak verborgen is in de shad. Aan het haakoog is een extra lange spiraalhouder (shad screw) gemonteerd, waarop ook grotere en zware shads een goed 
houvast vinden en waarmee het losscheuren van het zachtplastic kunstaas zelden plaats zal vinden.  
 
De Mega Offset Hook wordt standaard geleverd in een maat 12/0 en in drie gewichten: 10, 15 en 20 gram. De plaatsing van het lood op de haaksteel werkt als 
een kiel en verleent het kunstaas een stabiele  beweging in het water. Stop je met binnendraaien dan valt het kunstaas niet simpelweg met de kop naar voren op de 
bodem, maar tuimelt het langzaam tot vlak voor de bek van de meerval naar beneden.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur
4567 010 12/0 10 g 1 stuks DG coating

4567 015 12/0 15 g 1 stuks DG coating

4567 020 12/0 20 g 1 stuks DG coating

CLAW SINGLE HAAK DG

Als aanvulling op onze kant-en-klaar geknoopte Shad Claw Rig is de BC Claw 
Single Hook met haar speciale houders nu ook los verkrijgbaar, zodat je zelf 
montages kunt maken voor het vissen met shads. De haak is perfect geschikt 
voor het gebruik in combinatie met shads, zowel voor het verticaalvissen als 
voor het werpend vissen. Door de houders kan de haak op allerlei plekken in 
de shad gefixeerd worden en kan naar wens weer verwijderd worden zonder 
het kunstaas te beschadigen. Dankzij de agressieve vorm zorgt de haak voor 
een goed houvast in de bek van de meerval.

Code Haakmaat Haak gewicht Inhoud Kleur Adv. pr. €
4810 700 7/0 3 g 5 stuks DG coating 9,95

4810 800 8/0 3 g 5 stuks DG coating 9,95

Losse haken
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BC40 BC41

zwart glow in the dark rood

Gewicht Inhoud Haakmaat Haak zwart glow in the dark rood
80 g 1 stuks 6/0 1 3119 080 3119 081 3119 082

120 g 1 stuks 6/0 1 3119 120 3119 121 3119 122
160 g 1 stuks 6/0 1 3119 160 3119 161 3119 162
200 g 1 stuks 6/0 1 3119 200 3119 201 3119 202

FIRE-BALL

Het actieve vissen met een aasvis, verticaal onder een boot op meerval, is op alle wateren zeer succesvol en met name effectief om de extra schuwe en kapitale exem-
plaren aan de haak te krijgen. En precies daarvoor heb je een Fire-Ball Jig nodig! Deze Fire Ball Jig brengt de aasvis rechtstreeks naar de roofvis. De zeer sterke 6/0 
DG-Coated enkele haak houdt de aasvis niet alleen perfect in positie tijdens het vissen, maar vindt bij het zetten van de haak een goed houvast in de bek van de meer-
val. Het grote haakoog biedt voldoende ruimte voor een extra stinger en genoeg bewegingsvrijheid voor de karabijnconnector. Of je nu vist op stromend water of op 
stilstaand water, dankzij de vier verschillende gewichten en de afgeplatte onderkant ben je met deze jigkoppen op elke situatie voorbereid. Beschikbaar in 80, 120, 160 
en 200 gram. En in de kleuren matzwart en lichtgevend ‘glow in the dark’!

zwart zelflichtgevend

Gewicht Inhoud zwart zelflichtgevend
80 g 1 stuks 3145 080 3145 081

120 g 1 stuks 3145 120 3145 121
160 g 1 stuks 3145 160 3145 161
200 g 1 stuks 3145 200 3145 201

CAT BALL

De Cat Ball is zonder enige twijfel de meest effectieve manier om verticaal-
montages te maken. De loodkop is met een rubber coating bekleed en komt in 
twee versies: een die oplicht in het donker plus een matzwarte. Hij is rond, met 
een afgeplatte onderkant, zodat u het aas geruisloos op de bodem kunt zetten. 
Twee RVS-oogjes geplaatst onder een hoek van 90 graden vormen de perfecte 
aanhechtingspunten voor de hoofdlijn en het aas. Ze maken het mogelijk om 
snel te beazen en zorgen ervoor dat uw montage niet in de war raakt.

AASVIS STOPPER

Aasvissen en wormen dienen met een resistente, maar toch zachte en zo 
mogelijk onopvallend stukje rubber direct op de haakpunt gezekerd te worden. 
Black Cat biedt je innovatieve, vooraf geperforeerde Baitfish Stopper (15 x 15 
millimeter) uit een zeer taai rubbermateriaal op een grote spoel. Ze kunnen 
eenvoudig van de dispenser getrokken worden en bij de perforaties afge-
scheurd worden. Een lengte van anderhalve meter betekent 100 losse Baitfish 
Stoppers voor een snelle en zekere montage van het aas.

Code Lengte Kleur Adv. pr. €
3134 001 1,5 m zwart 14,95

SHAD CLAW RIG

Lood-schroefkop met Claw enkele haak aan een dacron onderlijn, om snel in te kunnen zetten bij alle gangbare shads en twister voor het vissen op meerval. Het sys-
teem werd speciaal ontwikkeld door onze teamvissers en maakt een perfecte en snelle kunstaasmontage mogelijk door het draaien van de lood-schroefkop in al het 
soft plastic kunstaas. De Claw enkele haak kan overal op het zachtplastic kunstaas geplaatst worden dankzij het knijpersysteem, zonder daarbij de shad te beschadigen. 
Door de vorm blijft de haak prima zitten in de bek van de meerval.

Code Haakmaat Gewicht Breeksterkte Inhoud
3122 010 6/0 10 g 100 kg 1 stuks

3122 020 6/0 20 g 100 kg 1 stuks

3122 030 6/0 30 g 100 kg 1 stuks

3122 050 6/0 50 g 100 kg 1 stuks

BUZZER-HOOK DG

De Buzzer Hook is gebaseerd op een Ghost Hook met als extra een spinnerblad in de 
haakbocht. Het spinnerblad begint al te draaien bij een zeer geringe waterweerstand 
en zorgt voor extra aantrekkingskracht en trillingen in het water vlakbij de aasvis. De 
Buzzer haak kan bij levende aasvissen (het gebruik van levende aasvissen is niet overal 
toegestaan!) en aan systemen voor het vissen met dode aasvissen op stromend water 
zeer eenvoudig volgens het Ghost Hook principe in de flank van de aasvis geplaatst 
worden. De Buzzer haak is ook zeer geschikt als extra haak die bij het actief werpend 
en verticaal vissen op de shad geplaatst wordt.

Code Haakmaat Kleur
4479 500 5/0 zilver

4479 700 7/0 zilver

Meervalaccessoires
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BC42 BC43

SOUND BALL

Capsules die ratelen dankzij een stalen bal. Trekken de aandacht van de rovers 
wanneer u ze in de montage verwerkt.

Code Inhoud
4288 002 5 stuks

XTREME 
SPLITRING

Veel kunstaas is voorzien van eenvoudi-
ge splitringen die openbuigen wanneer 
er druk op komt te staan. Black Cat 
biedt daarom ultrasterke splitringen 
aan in diverse formaten, zodat vissers 
op groot wild al hun kunstaas kunnen 
upgraden.

Code Ø Breeksterkte Inhoud
6157 008 10,5 mm 50 kg 10 stuks

6157 010 12 mm 90 kg 10 stuks

X-STERKE WARTEL MET KOGELLAGER

Een uitstekend presterende wartel voor het meervalvissen. De kogellager zorgt 
ervoor dat hij geen geluid maakt onder water, maar ook dat de lijn niet kinkt 
doordat hij perfect roteert.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud Kleur
6196 004 22 mm 4 97 kg 4 stuks zwart nikkel

6196 005 25 mm 5 125 kg 3 stuks zwart nikkel

6196 006 30 mm 6 187 kg 2 stuks zwart nikkel

GODZILLA WARTEL

Extreem sterke cross-lock wartel. Kunstaasvissers zullen de kleinere maten 
weten te waarderen, vissers met dood aas de grotere. Dit type wartel wordt 
door meervalvissers als je van het beschouwd.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6156 200 55 mm 2/0 50 kg 5 stuks

6156 300 62 mm 3/0 60 kg 5 stuks

6156 400 72 mm 4/0 70 kg 4 stuks

CROSS LOCK WARTEL

Hoge kwaliteit wartel met voor het vissen op grote vis, perfect voor een snel 
vervangen van onderlijn en aas, gaat kinken van de lijn effectief tegen.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6173 100 52 mm 1/0 55 kg 5 stuks

6173 300 60 mm 3/0 70 kg 5 stuks

6173 400 65 mm 4/0 100 kg 3 stuks

KOGELLAGERWARTEL

Zware kwaliteit wartel met kogellager, perfect voor het vissen op meerval. Met 
uitstekende draai-eigenschappen, die het kinken van de lijn effectief verhinde-
ren. Zeer goed bestand tegen corrosie.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6175 001 40 mm 1 175 kg 2 stuks

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 stuks

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 stuks

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 stuks

TONWARTEL

Draaibaar wartellichaam, geschikt voor alle meervalmontages.

Code Lengte Maat Breeksterkte Inhoud
6174 400 33 mm 3/0 135 kg 5 stuks

6174 600 35 mm 6/0 170 kg 5 stuks

HD 3 WAY 
WARTEL

Speciale, van kogellagers 
voorziene driewegwartel, 
voor montages met stenen en 
freestyle-montages.

Code Lengte Breeksterkte Inhoud
6172 001 80 mm 100 kg 1 stuks

UNI CLIP

Een universeel clipsysteem dat het mogelijk maakt om lijnen stevig vast te 
maken aan bomen, takken en boeien.

Code Breeksterkte Inhoud Kleur
6116 005 30 kg 5 stuks zwart mat

HELLS BELLS

Topbel speciaal voor de meervalvisserij. De bel laat goed van zich horen, en er 
is een speciale houder voor een breeklicht. Een speciale klem garandeert dat de 
bel goed op de top blijft zitten, zelfs als deze veel beweegt.

Code Inhoud
6700 001 3 stuks

BIG BELLS

Speciale grote bel die u zelfs uit uw diepste slaap wekt. De kleine klem zit ste-
vig op de hengel, en de bel raakt de blank niet wanneer de vis bijt.

Code Inhoud Kleur
6700 005 1 stuks zwart/geel

DUBBELE SLEEVES

Hoogwaardige sleeves uit aluminium.

Code Ø Inhoud
6410 007 1,2 mm 20 stuks

DIAMANTEN HAKENSLIJPER

De Black Cat Diamond haakslijper is een essentieel instrument voor de meer-
valvisser. Hij is klein genoeg om in iedere materiaalkist te passen en houdt uw 
haakpunten vlijmscherp.

Code Lengte
9701 002 15 cm

Wartels
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BC44 BC45

OUTDOOR LAMP

Waterdichte en extreem energiezuinige outdoor lamp, die zowel staand als 
hangend kan worden gebruikt dankzij het clipsysteem. ’s Nachts kan de lamp 
gebruikt worden als een rood markeerlichtje op de oever. Batterijen: 4x AA 
(niet inbegrepen)

Code Ø Hoogte Gewicht Adv. pr. €
9895 034 11 cm 17 cm 140 g 11,95

BATTLE CAT HOOFDLAMP

Een zeer sterke LED hoofdlamp met een maximale lichtsterkte van 150 lumen 
en een bereik van 100 meter. Zeer comfortabel door zijn lichte gewicht en de 
zweetbestendige verstelbare hoofdband.Waterdicht   IPX6 classificatieVerschil-
lende licht modi: maximale lichtsterkte, medium lichtsterkte, Roodlicht modus 
en SOS functie Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)

Code Gewicht Adv. pr. €
9896 001 71 g 15,95

EDELSTAAL HENGELSTEUN
De hengelsteun voor het leven, deze speciale hengelsteun 
voor meervalhengels van Stefan Seuß kan zowel in de 
Spaanse rotsen, op de zanderige oevers van de Po als op 
de steenstortingen langs de Rijn met vertrouwen ingezet 
worden. Dit model hengelsteun kan alles en verdraagt 
hamerslagen, daar waar andere hengelsteunen al snel 
kapot gaan. Geen ander model heeft meer aanbeten van 
100 kilogram meervallen doorstaan als dit model. - V2A 4 
mm- Een 48mm ronde buis met opening voor het afvoe-
ren van het water en een hoogte van 10 cm, de onderein-
den van alle hengels passen hier zonder problemen in en 
de hengel wordt ook bij een onverwachte losschieter goed 
op de plek gehouden.- Totale lengte 85 cm, maakt een 
solide plaatsing mogelijk in zand, leem, aarde en grind.

Code Lengte Adv. pr. €
8211 001 0,85 m 49,95

BANKSTICK

Extreem lange en zware aluminium hengel-
steun, ideaal voor allerhande toepassingen, 
met name in combinatie met de BC Tripod 
Adapter. Met een maximale lengte van twee 
meter kan een hengel met de BC Bankstick 
zeer hoog afgesteund worden.

Code Lengte Lengte Kleur Adv. pr. €
1892 001 90 cm 90 - 165 cm zwart 15,95

1892 002 115 cm 115 - 200 cm zwart 17,95

BUZZER BAR

Super Heavy Aluminium Buzzer Bar waar twee diverters op passen, voor in 
combinatie met de BC Tripod Adapter.

Code Breedte Kleur Adv. pr. €
8210 001 16 cm zwart 17,95

Code Breedte Kleur Adv. pr. €
8251 001 9 cm zwart 13,95

DIVERTER

Scherpe stenen en obstakels in het water vor-
men een bedreiging voor onze hoofdlijn. De 
diverter zorgt ervoor dat de lijn ongehinderd 
naar het aas gaat doordat de lijn om obstakels 
heen loopt.

Code Breedte Kleur Adv. pr. €
8250 001 9 cm zwart 28,95

TRIPOD ADAPTER

Super Heavy Tripod Adapter voor BC Banksticks. 
De schroefcap op de adapter zorgt ervoor dat de 
driepoot snel en gemakkelijk in elkaar gezet kan 
worden en naderhand compact opgeborgen kan 
worden. Onderaan de adapter hangt een haak 
waaraan een gewicht kan worden gehangen om 
de stabiliteit nog verder te verhogen.

Hengelsteunen
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BC46 BC47

BEETINDICATOR SET 2

Beetverklikkerset, bestaande uit twee beetverklikkers en een ontvanger. Batterijen: 1x 9V (niet inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
6802 999 2+1 stuks 179,95

ONTVANGER 2

Ontvanger voor de Black Cat beetverklikker. Werkt op een 9V blokbatterij (niet 
meegeleverd). Maximale bereik, afhankelijk van de omstandigheden: 50 meter. 
U kunt er tot 4 afzonderlijke beetverklikkers op aansluiten. Batterijen: 1x 9V 
(niet inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
6802 002 1 stuks 59,95

BEETINDICATOR 2

Kan aan de hengel worden bevestigd m.b.v. een stevige clip, ongeacht de 
diameter. Als er een meerval aanbijt, hoort u een alarmsignaal en ziet u de 
LED-lichtjes knipperen. Toon, volume en gevoeligheid kunnen via drie knop-
jes voor op het toestel worden aangepast. Reageert net zo goed op heftige 
aanbeten als op traag doorbuigende hengeltoppen. Batterijen: 2x AAA (niet 
inbegrepen)

Code Inhoud Adv. pr. €
6802 001 1 stuks 54,95

zwart

neon red

neon geel

Lengte Breeksterkte zwart neon geel neon red Adv. pr. €
7,5 cm 7 g 5604 001 5604 002 5604 003 5,95

8,0 cm 10 g 5604 101 5604 102 5604 103 5,95

9,0 cm 15 g 5604 201 5604 202 5604 203 5,95

9,5 cm 20 g 5604 301 5604 302 5604 303 5,95

DARTER U-FLOAT

Geruisloos, zoals een pijl door de lucht dringt, zo staat de Darter U-Float bijna 
onopvallend in de stroming en levert kleine stromingskanalen op voor het aas. 
Stefan Seuß heeft de Darter U-Float speciaal ontwikkeld voor het vissen op 
druk beviste wateren en voor visomstandigheden, waarbij de meervallen zeer 
schuw reageren en te grove, te veel wervelingen veroorzakende drijflichamen 
ignoreren. De Darter U-Float is opgebouwd zoals het uiteinde van een pijl, 
een dunne pen met vier convex (naar buiten gewelfde) vleugels, breekt in een 
sterke stroming de waterdruk en laat deze zonder opvallende wervelingen door 
het dobberlichaam van de U-Float stromen. De vleugels werken daarbij als een 
kiel aan een sleeptouw, waardoor het geheel verleidelijk van links naar rechts 
beweegt.

fluoro rood fluo geel

Gewicht fluoro rood fluo geel
5 g 5532 005 5532 105

10 g 5532 010 5532 110
15 g 5532 015 5532 115
20 g 5532 020 5532 120

U-FLOAT 'TREE'

Tree U-dobber, Made in Germany. Deze speciale U-dobber veroorzaakt verlei-
delijke stromingswervelingen en extra turbulentie vlak voor het aas en kan bij 
het vissen met dode aasvissen, met levende aasvissen (waar toegestaan) en met 
alternatief aas als drijflichaam ingezet worden. Het stromende water gaat door 
de Tree U-dobber en veroorzaakt losse, kleine stromingskanalen die recht over 
het zich erachter bevindende aas lopen. Meervallen zien dit bijzonder graag!

zwart oranje

geel zwart/oranje/geel

Gewicht Inhoud zwart geel oranje zwart/oranje/geel
1,5 g 3 stuks 5605 001 5605 002 5605 003 5605 004
3,5 g 3 stuks 5605 101 5605 102 5605 103 5605 104

MICRO U-FLOAT

Deze kleine, gestroomlijnde drijflichamen zijn beschikbaar in gewichten van 
1,5 en 3,5 gram en vallen nauwelijks op boven het aas. Ze garanderen betere 
vangsten en maken een zeer attractieve aaspresentatie mogelijk op zwaar 
beviste wateren. Met de Micro U-Floats kun je het aas juist boven de bodem 
aanbieden. Afhankelijk van het formaat van het aas, kunnen er ook meerde-
re Micro U-Floats op de leader aangebracht worden  hierdoor krijg je meer 
drijfvermogen met minder waterturbulentie rond de leader. Zelfs bij het vissen 
boven steenstortingen adviseert Stefan Seuß om Micro U-Floats te gebruiken 
om de leader en het aas schijnbaar gewichtsloos te kunnen presenteren boven 
de scherpe randen van de stenen. De felle neongele en neonrode kleuren wor-
den in helder water gebruikt als extra visuele attractie voor de meerval.

Roofvisdobbers

zwart

neon red UV active

glow in the dark

Breeksterkte zwart glow in the dark neon red UV active
10 g 5551 010 5552 010 5553 010
20 g 5551 020 5552 020 5553 020
30 g 5551 030 5552 030 5553 030

PROPELLER U-FLOAT X-STRONG

De absolute godfather als het erop aan komt om levende of dode aasvissen 
dan wel trossen wormen net boven de bodem aan te bieden. De X-Strong 
Propeller U-Float bestaat uit één deel, waardoor hij onverwoestbaar is. De 
drie vleugels zorgen ervoor dat de U–Float op de leader ronddraait, zelfs in 
langzaam stromend water. De veroorzaakte wervelingen maken de meervallen 
agressief. Beschikbaar in de kleuren glow-in-the-dark, UV rood en zwart.
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BC48 BC49

SIDE LIGHT DOBBER

Dobber met een verborgen houdertje voor breekstaafjes – onopvallend, ook 
voor de voorzichtige meerval.

Code Breekst. Adv. pr. €
5574 001 80 g 8,95

5574 002 150 g 8,95

Code Breekst.
5571 000 50 g

5571 001 100 g

BUOY DOBBER

Klassieke Buoy Float meervaldobber die in geen 
enkele materiaalkist mag ontbreken. De lijn kan 
in het centrale gat worden vastgezet met een 
breeklichtje.

Code Breekst.
5557 001 10 g

5557 002 30 g

REFLEX DOBBER

Speciale outriggerdobber om bij bomen, heggen 
en bebossing te vissen, of met de stokmontage. 
De outrigger is zeer licht en wordt perfect uit 
het water getild als de montage wordt opge-
spannen. De reflecterende strip zorgt ervoor dat 
u de stek snel ziet als u er met een zaklamp op 
schijnt.

Code Inhoud Kleur Adv. pr. €
5529 999 1 geel 21,95

VERSTELBARE 
OUTRIGGER
Speciaal outriggersysteem met lijnclip in gele 
kleur. De Adjustable Outrigger kan snel en 
gemakkelijk aangepast worden naargelang de 
afstand tot aan het obstakel of tot aan de boei. 
Het clipsysteem vormt een snel en duurzaam 
bevestigingspunt voor de breeklijn.

OPPERVLAKTEDOBBER ZWARTE UIT-
VOERING
Klassieke outriggerdobber in een beproefd model – compleet in zwart.

Code Breekst.
5578 011 60 g

5578 012 120 g

RATTLE U-DOBBER

Onderwaterdobber met ingebouwde ratels om meervallen vanaf grote afstand 
te lokken

Code Breekst.
5576 001 20 g

5576 002 40 g

5576 003 60 g

5576 004 100 g

EVA U-DOBBER

Een nieuwe uitvinding van Stefan Seuß. De EVA U-dobbers zijn zeer onop-
vallend onder het wateroppervlakte en kunnen met geurstoffen besprenkeld 
worden. De U-dobbers hebben een slanke, onopvallende vorm en zorgden in 
de testfase al voor enorme vangsten.

Code Lengte Breekst. Inhoud Kleur
5560 006 6 cm 10 g 2 stuks zwart

5560 008 8 cm 15 g 2 stuks zwart

5560 010 10 cm 20 g 1 stuks zwart

5560 012 12 cm 30 g 1 stuks zwart

U-DOBBER

Een favoriet van Stefan Seuss.

Code Breekst.
5577 006 5 g

5577 007 7 g

5577 000 10 g

5577 001 20 g

5577 002 30 g

5577 003 40 g

5577 004 60 g

5577 005 100 g

Roofvisdobbers

MAXI FOAM DOBBER

Goed drijvende, 100, 200 en 300 gram dragende EVA Drift Dobbers garande-
ren de perfecte aaspresentatie bij het vissen uit de boot of vanaf de oever. De 
dobbers zijn ontworpen als schuifdobbers en dankzij het dobberlichaam van 
EVA zijn ze vrijwel onverwoestbaar. Dit materiaal gedraagt zich vrijwel geruis-
loos aan het wateroppervlak. De felle kleur garandeert een goede zichtbaarheid 
over grote afstanden bij het laten wegdrijven van het aas.

Code Lengte Breekst. Kleur Adv. pr. €
5606 100 18 cm 100 g zwart 9,95

5606 200 20 cm 200 g zwart 9,95

5606 300 25 cm 300 g zwart 9,95

PROPELLER U-FLOAT SILENT

Stille uitvoering van de Propeller-U dobber, gefabriceerd zonder glazen ratels. 
Voorzien van robuuste, lichtmetalen vleugels om sterke trillingen onder water 
te verspreiden.

Code Breekst. Inhoud
5528 110 10 g 1 stuks

5528 120 20 g 1 stuks

5528 130 30 g 1 stuks

5528 140 40 g 1 stuks

PROPELLER U-DOBBER

De nieuwe Propeller U-Float is uitgerust met stevige lichtmetalen vleugels, die 
onder water sterke drukgolven veroorzaken,met twee glazen ratels erin die 
geluid maken als de dobber roteert. Hierdoor wordt de meerval aangetrokken.

Code Breekst.
5528 010 10 g

5528 020 20 g

5528 030 30 g

CAT PROP

Een propeller die de meerval gek maakt! Monteer dit handigheidje op de 
onderlijn net voor het aas, en in de stroming draait het rond als een malle. 
Deze beweging lokt de rovers naar het aas toe en verleidt hen tot aanbijten.

Code Lengte Inhoud
3199 001 5,5 cm 2 stuks
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BC50 BC51

Code Breekst.
5562 001 100 g

5562 002 150 g

5562 003 200 g

5562 004 230 g

DOBBER

Deze dobber is speciaal ontwikkeld voor het drif-
tende vissen én voor het vissen vanaf de kant en 
kan probleemloos met de allerdikste lijnen wor-
den gebruikt. Dankzij de kleur kunt u hem zelfs 
in slechte weersomstandigheden goed zien.

Code Breekst.
5565 001 15 g

5565 002 20 g

VIBRO UNDERWA-
TER DOBBER
Met diverse geluidscapsules

Code Breekst.
5566 001 100 g

5566 002 150 g

5566 003 250 g

CATFISH DOBBER

Met een insteektop en een breekstaafadaptor

MARKERBOEI

Opblaasbare boei voor het vissen met een boeimontage, met een goed zicht-
bare waarschuwingsvlag aan de bovenzijde. Meerdere bevestigingsogen maken 
het mogelijk om de boei zowel op stilstaand als stromend water in te zetten. 
Aan de onderzijde van de boei bevindt zich een sterke clip voor het bevestigen 
van de bodemlijn. De boei neemt in lege toestand nauwelijks ruimte in bij het 
transport.

Code Ø Kleur
5570 002 33 cm zwart

Code Breekst.
5564 001 100 g

5564 002 200 g

5564 003 300 g

CATFISH DOBBER

Rond met een breekstaafadaptor

CAT LIGHT DEPOT

Het Cat Ligh Depot verzorgt je hengeltoppen, boeien en dobbers bij het vissen ‘s nachts met licht. Een 
verzameling extreem lichtsterke breekstaafjes in een universele doos. Milieuvriendelijk en direct klaar voor 
gebruik, vanuit het Cat Light Depot aan de meervalhengel.

Code Lengte Inhoud
5545 001 45 mm 45 stuks

Roofvisdobbers

BEETINDICATORHOUDER

Kan makkelijk op de blank worden geschroefd.

Code
6711 001

SILICONE SLEEVE

Siliconentube voor het maken van meervalmontages en om de haak te bescher-
men. Zeer veelzijdig.

Code Lengte Ø Inhoud
6612 005 25 mm 6 mm / 3 mm 10 stuks

BAIT STOP

Stevige rubberen stoppers om het aas goed vast te zetten op de haak.

Code Lengte Ø Inhoud
6149 000 15 mm 15 mm 10 stuks

SOFT BEAD

Zachte rubber kraal voor alle moderne meervalmontages.

Code Lengte Inhoud
6612 006 8 mm 10 stuks

HARDE KRAAL

Kralen in hard plastic waarmee u van 
vleugels voorziene U-dobbers aan nylon 
onderlijnen met een dikte tot 1.4 mm kunt 
bevestigen. Materiaal: Plastic

Code Ø Inhoud Kleur
6611 049 8 mm 50 stuks zwart

RUBBER STOP

Sterke rubber kraal die tussen het lood en de wartel geplaatst wordt, kan ook 
gebruikt worden om onderwaterdobbers te stoppen.

Code Ø Inhoud
6611 051 7 mm / 3 mm 10 stuks

RUBBER SHOCK BEAD

Sterke rubber kraal die tussen het lood en de wartel geplaatst wordt, dient ook 
als bescherming van de knoop.

Code Ø Inhoud
6611 050 10 mm 10 stuks

RUBBER LINE STOP

Speciale lijnstopper inclusief rubber kraal, voor gebruik op gevlochten en mon-
ofiele onderlijnen, voor het fixeren van de onderwaterdobber of schuiflood.

Code Maat Inhoud
3166 010 XXL 3 stuks
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BC52 BC53

SILICON STOPPER, LANG

Stevige stoppers van silicone waarmee u dobbers kunt stoppen en onderwater-
dobbers kunt fixeren op de onderlijn.

Code Lengte Inhoud
3166 020 10 mm 10 stuks

SILICON STOP-
PER, OVAAL

Stevige stoppers van silicone 
waarmee u dobbers kunt stoppen 
en onderwaterdobbers kunt fixe-
ren op de onderlijn.

Code Lengte Inhoud
3166 015 7 mm 10 stuks

POWER BOOM

Power Boom voor een snelle montage van Black Cat Bomb loodgewichten of 
steenmontages. Kan flexibel op de hoofdlijn gezet worden.

Code Inhoud
6617 005 2 stuks

FLOAT SINKER

Een meervalgewicht met een langwerpige vorm, waardoor het weinig water-
weerstand oplevert en perfect geschikt is voor alle montages met dobbers en 
voor het driftend vissen. De Float Sinker kan op stromend water perfect wor-
den ingezet vlak boven de aasvis.

Code Gewicht Inhoud
6649 060 60 g 4 stuks

6649 080 80 g 4 stuks

6649 100 100 g 3 stuks

6649 120 120 g 3 stuks

6649 160 160 g 2 stuks

6649 200 200 g 2 stuks

SILICONE 
TUBE

Siliconentube voor het maken 
van meervalmontages en om 
de haak te beschermen. Zeer 
veelzijdig.

Code Lengte Ø Kleur
6612 004 1 m 5 mm / 2 mm zwart

SILICONE TUBE

Siliconentube voor het maken van 
meervalmontages en om de haak te 
beschermen. Zeer veelzijdig.

Code Lengte Ø Kleur
6612 001 1 m 4 mm / 2 mm transparant

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm transparant

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm transparant

RIG TUBE

Speciale rubberen tube, extreem duurzaam en elastisch, en ideaal voor heel 
wat toepassingen in de moderne meervalvisserij. Vooral gemakkelijk om kno-
pen en haken te beschermen, als rubberen stopper voor onderwaterdobbers op 
nylon onderlijnen en om het aas goed vast te zetten op de haak.

Code Lengte Ø Inhoud Kleur
6611 069 1,00 m 2 mm / 4 mm 1 stuks geel

6611 070 1,00 m 3 mm / 7 mm 1 stuks geel

6611 072 1,00 m 4 mm / 8 mm 1 stuks geel
Code Inhoud Kleur
6650 001 3 stuks zwart

RUBBER BOOM

Anti Tangle montage voor het gebruik met het 
Black Cat Bomb loodgewicht. Te gebruiken bij 
alle moderne montages voor het vissen op de 
bodem op meerval.

Dobberaccessoires

glow zwart mat

Ø Gewicht Inhoud glow zwart mat
1,5 mm 10 g 3 stuks 6682 010 6683 010
1,5 mm 20 g 3 stuks 6682 020 6683 020
1,5 mm 30 g 2 stuks 6682 030 6683 030
1,5 mm 40 g 2 stuks 6682 040 6683 040

FRONT ZONE WEIGHT

Gecoat meervallood voor freestyle- en boeienmontages. Het Front Zone Weight 
wordt direct op de onderlijn gefixeerd, circa tien centimeter voor het aas  het 
zorgt voor een zekere aaspresentatie op de gewenste waterdiepte, ook bij een 
sterke stroming. Bij gebruik van levende aasvissen, indien toegestaan, zorgt het 
Front Zone loodgewicht als extra voor een kleinere vluchtradius van de aasvis 
en daardoor voor meer aanbeten.

LINE DIVER

Speciaal loodgewicht voor het vissen op meerval. Bij het vissen op meerval kan 
het in veel situaties erg belangrijk zijn om de hoofdlijn in de richting van de 
geplaatste montage af te laten zinken. Boten kunnen dan zonder problemen 
over de lijn varen en een montage kan onopvallend onder het wateroppervlak 
gepresenteerd worden. Ook bij het vissen met de U-dobber in de rivier is het 
raadzaam om een Line Diver in te zetten, zodat drijvende waterplanten en gras 
eenvoudigweg over de op spanning gebrachte lijn weg drijven en om de gelui-
den van een lijn die op spanning staat tegen te gaan. De lijnclip van de Line 
Diver kan aan elke diameter lijn aangepast worden, zodat de hoofdlijn onder 
water gehouden kan worden. Bij het zetten van de haak of wanneer er veel 
druk op de montage staat, dan komt de lijn vrij uit de Line Diver. De Line Diver 
wordt met een 20 meter lang, snel zinkend koord met greep aan de oever of 
de boot bevestigd.

Code Lengte Gewicht Inhoud
6202 450 20 m 450 g 1 stuks

CAT BOMB

Speciaal gecoat meervallood voor alle bodem- en werpmontages. Het lood 
houdt dankzij de afgeplatte en van noppen voorziene vorm ook stand in een 
sterke stroming en valt bij het vissen op stilstaand water nauwelijks op. Het ligt 
vlak op de bodem van het water en levert bij een aanbeet voldoende weer-
stand op voor een zeker zelfhaakeffect in de bek van de meerval.

Code Gewicht Kleur
3121 250 250 g zwart mat

3121 350 350 g zwart mat
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BC54 BC55

DEAD BAIT PUNCHER

Een innovatieve en universeel inzetbare puncher voor alle soort van aasvis. 
De puncher werd speciaal ontwikkeld door Stefan Seuß voor het vervaar-
digen van succesvolle Dead Bait aasvispresentaties. De van scherpe randen 
voorziene en aan de zijkanten afgeplatte buis dringt messcherp in de rug 
van de aasvis en door licht draaien van de puncher verwijder je hier nu het 
rugfilet. In de ontstane holte van de aasvis kun je nu Dead Bait Sticks of 
Cork Sticks schuiven, de dode aasvissen krijgen hierdoor een natuurlijke, 
horizontale houding in het water. In de stroming begint de dode aasvis 
zeer realistisch te zwemmen, iets wat elke riviermeerval zal overtuigen.

Code Lengte
6360 001 40 cm

CORK STICKS

Milieuvriendelijke Cork Sticks voor gebruik in 
dode aasvissen voor dead bait-montages.

Code Lengte Ø Inhoud
6362 001 5 cm 11 mm 6 stuks

Patent 
202016101519

DEAD FLOAT

Dit speciale U-float systeem blaast dood aas weer leven in en zorgde in de testfase voor fan-
tastische vangsten op wateren waar levend aas verboden is. Het drijflichaam zit op de rug 
van de dode aasvis, net achter de kop, en de clips worden in de flanken van de vis geprikt. 
Daardoor gedraagt de aasvis zich weer levensecht in het water, want hij zwemt verleidelijk in 
de stroming, zonder rond z’n as te draaien. Ideaal voor stromend water met slanke aasvissen, 
zoals forel, kopvoorn en roofblei.

Code Breekst. Inhoud Kleur
5530 010 10 g 1 zwart

5530 020 20 g 1 zwart

5530 030 30 g 1 zwart

5530 040 40 g 1 zwart

ENKELE HAAK MET RATEL

Speciale, kant-en-klare onderlijn met een enkele haak en een ratel. Bruikbaar 
voor alle typen aas en diverse vismethodes.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 115 XL 1,20 m 8/0 1 stuks 100 kg

U-FLOAT RIG SINGLE HOOK

Speciale, kant-en-klare onderlijn, met een enkele haak en een EVA onderwa-
terdobber. Ideaal om aasvissen en wormen net boven de bodem mee aan te 
bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 119 XL 1,20 m 10/0 1 stuks 100 kg

Meervalaccessoires

PELLET AND CHUNK RIG

Speciale, kant-en-klare meervalonderlijn die bedoeld is om in combinatie met 
pellets en boilies te gebruiken. Het aas kan gemakkelijk gemonteerd worden 
en dankzij de hair rig wordt het aas perfect aangeboden en is de inhaking 
betrouwbaar.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 131 Short Hair 1,00 m 6/0 2 stuks 100 kg

4336 133 Long Hair 1,00 m 6/0 2 stuks 100 kg

BIG BAIT GHOST RIG

Speciale, kant-en-klare onderlijn, met drie haken waaronder één BC Mega 
enkele haak en twee Ghost haken. Ideaal om grote aasvissen onder een boei of 
in combinatie met lood op de bodem aan te bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 120 L 1,40 m 8/0/3/0 1 stuks 100 kg

4336 121 XL 1,40 m 10/0/4/0 1 stuks 100 kg
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BC56 BC57

BIG BAIT RIG

Speciale montage voor het vissen met grotere dode aasvissen, met twee dreg-
gen en een enkele haak.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 102 XL 140 cm 10/0/3/0 100 kg / 220 lbs

GOBY RIG

Speciale montage waarmee u kleine vissen of trosjes wormen op een cli-
psysteem kunt aanbieden. De montage is met name op rivieren uiterst succes-
vol, en heeft op de Rijn tot ongelofelijk goede resultaten geleid in combinatie 
met grondeltjes.

Code Model Lengte Haakmaat Breeksterkte
4336 113 XL 200 cm 3/0/10/0 100 kg / 220 lbs

copper goud zilver

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat copper goud zilver
9 cm 60 g 1 stuks 2/0 3096 060 3096 160 3096 260
9 cm 85 g 1 stuks 2/0 3096 085 3096 185 3096 285

BATTLE RIVER SPOON

De Battle River Spoon is een breed inzetbare lepel voor de actieve meervalvisser. Door zijn vorm laat de lepel zich ver werpen en genereert onder water veel drukgolven. 
Al bij zeer langzame snelheid in sterke stroming kantelt de lepel verleidelijk heen en weer en imiteert het de natuurlijke prooivis van meerval. Het aan de dreg gemon-
teerde spinnerblad zorgt voor extra attractie en heeft wat weg van een panikerende staart van een vluchtende prooi. Door zijn smalle vorm is dit kunstaas de perfecte 
keuze wanneer je in sterke stroming en op plekken met veel waterturbulentie vist, bijvoorbeeld onder stuwen. De Battle River Spoon kun je langzaam in diepere water-
lagen binnen vissen, maar ook high speed aan de oppervlakte. Het perfecte kunstaas voor de actieve meervalvisser op de rivier!

copper goud zilver

Lengte Gewicht Haakmaat copper goud zilver
10 cm 45 g 2/0 3095 045 3095 145 3095 245
10 cm 60 g 2/0 3095 065 3095 165 3095 265
10 cm 85 g 2/0 3095 085 3095 185 3095 285

BATTLE SPOON

De Battle Spoon werd speciaal ontworpen door BC Team vissers voor het vissen op meerval met de lepel. Het bijzondere ontwerp zorgt ervoor dat het kunstaas opval-
lende, zijdelingse bewegingen maakt en het reflecteert het licht heel goed. Ook laat de lepel zich perfect werpen, zodat u zelfs de verste hotspots kunt bereiken. Op 
het moment dat de lepel het water raakt, maakt hij een kloppend geluid waar de meervallen agressief van worden en de prachtige zwembeweging, die ook ontstaat 
wanneer u tergend langzaam vist, is een volmaakte kopie van een prooi van gemiddeld formaat.

Metaal

BOUY AND BOAT GHOST SINGLE HOOK 
RIG
Speciale, kant-en-klare onderlijn met twee haken, waaronder één enkele haak 
en één Ghost haak. Ideaal om dood en levend aas mee aan te bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 122 L 1,40 m 6/0 1 stuks 100 kg

4336 123 XL 1,40 m 7/0 1 stuks 100 kg

BOUY AND BOAT GHOST DUBBELE 
HAAK RIG
Speciale, kant-en-klare onderlijn met twee fleurhaken, waaronder één stan-
daard haak en één Ghost haak. Ideaal om dood en levend aas mee aan te 
bieden.

Code Model Lengte Haakmaat Inhoud Breeksterkte
4336 124 L 1,40 m 6/0/3/0 1 stuks 100 kg

4336 125 XL 1,40 m 7/0/4/0 1 stuks 100 kg

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336113&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096260&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096085&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096185&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096285&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095045&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095145&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095245&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095065&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095165&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095265&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095085&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095185&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095285&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336122&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336123&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336124&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336125&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3096060&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3095045&type=gallery&locale=DE


BC58 BC59

yellow zombie

red head

motor oil

Lengte Gewicht Actie yellow zombie red head motor oil Adv. pr. €
17 cm 24 g Zinkend 3540 001 3540 002 3540 003 4,50

CURLY WORM

De Curly Worm met een lengte van zeventien centimeter is een speciaal door Stefan Seuß ontwikkelde shad met uitstekende zwemeigenschappen. De convexe, uit 
meerdere zachte opeenvolgende rubber lamellen, visskeletachige lichaamsvorm imiteert het zwemgedrag van een prooivis voor de volle honderd procent. Een hoogfre-
quente twisterstaart vormt het uiteinde van het kunstaas. Zowel voor het werpen met de kunstaashengel als ook voor het verticaalvissen vlak boven de bodem van het 
water. Al bij een langzaam terugvissen van de Curly Worm bij het werpend vissen en ook tijdens een pauze in het bewegen bij het verticaalvissen, leveren de lamellen 
door het erlangs stromende water een doorgaande zwembeweging op die de gehele shad in beweging brengt. Voor een optimaal positioneren van de haak is er in het 
ruggedeelte van de Curly Worm een uitsparing aangebracht, waar de jighaak of, in het ideale geval, de BC Claw Single Hook perfect gemonteerd kan worden.

yellow zombie

red head

motor oil

Lengte Gewicht Actie yellow zombie red head motor oil Adv. pr. €
17 cm 25 g Zinkend 3541 001 3541 002 3541 003 4,50

SHAD WORM

De Shad Worm met een lengte van zeventien centimeter is een speciaal door Stefan Seuß ontwikkelde shad met uitstekende zwemeigenschappen. De convexe, uit 
meerdere zachte opeenvolgende rubber lamellen, visskeletachige lichaamsvorm imiteert het zwemgedrag van een prooivis tot de volle honderd procent. Een forse 
schoepstaart vormt het uiteinde van het kunstaas. Zowel voor het werpen met de kunstaashengel als ook voor het verticaalvissen vlak boven de bodem van het water. 
Al bij een langzaam terugvissen van de Shad Worm bij het werpend vissen en ook tijdens een pauze in het bewegen bij het verticaalvissen, leveren de lamellen door 
het erlangs stromende water een doorgaande zwembeweging op die de gehele shad in beweging brengt. Voor een optimaal positioneren van de haak is er in het rug-
gedeelte van de Shad Worm een uitsparing aangebracht, waar de jighaak of, in het ideale geval, de BC Claw Single Hook perfect gemonteerd kan worden.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Lengte hot olive fire tiger red head baitfish
18 cm 3530 001 3530 002 3530 003 3530 004

CAT SHAD

De Cat Shad geldt met haar lengte van achttien centimeter als dé universele shad voor de actieve meervalvisser. Het maakt niet uit of dat 
ze op de rivier of op een meer ingezet wordt, verticaal of werpend snel binnen gevist wordt, de BC Shad flankt al bij het inzetten van lichte 
loodkoppen en levert enorme drukgolven op dankzij de fors uitgevallen schoepstaart. Het compacte lichaam maakt dat de BC Shad ook in 
een sterke stroming of bij een snel binnen vissen zeer stabiel loopt. Optimaal in te zetten in combinatie met de Black Cat Shad Claw Rig.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Lengte hot olive fire tiger red head baitfish
20 cm 3531 001 3531 002 3531 003 3531 004

CAT TWISTER

De Cat Twister werd in samenwerking met onze Europese BC teams ontwikkeld voor het actieve vissen op meerval en 
leverde al tijdens de testfase uitstekende vangsten op. De speciaal op lichaamslengte afgestemde cirkelvormige staart 
fladdert al bij een zeer langzaam terug vissen en tijdens de afzinkfase, de twisterstaart kan bij het verticaal vissen en bij 
het werpend vissen ingezet worden. Optimaal te gebruiken in combinatie met de Black Cat Shad Claw Rig.

Zachtplastic
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BC60 BC61

geel/zwart glow in the dark

Gewicht Haakmaat Breeksterkte geel/zwart glow in the dark
60 g 3/0 100 kg 6250 080 6250 081

100 g 3/0 100 kg 6250 120 6250 121
130 g 3/0 100 kg 6250 160 6250 161
170 g 3/0 100 kg 6250 200 6250 201

BATTLE TEASER SILENT

Speciale teaser voor het vissen met kwakhout en het verticalen. De 
lange rubberen tentakels zorgen ervoor dat het kunstaas verleidelijk 
beweegt onder water, waardoor zelfs timide meervallen op zwaar 
beviste wateren komen kijken. De clou: dit is een geruisloze meer-
valteaser zonder ratel, die vooral op dagen dat de meervallen weinig 
actief is, opvallend succesvol in te zetten is.

geel/zwart glow in the dark

Gewicht Haakmaat Breeksterkte Actie geel/zwart glow in the dark
80 g 3/0 100 kg Zinkend 6077 080 6077 082

120 g 3/0 100 kg Zinkend 6077 120 6077 122
160 g 3/0 100 kg Zinkend 6077 160 6077 162
200 g 3/0 100 kg Zinkend 6077 200 6077 202

BATTLE TEASER

De Battle Teaser, voorzien van glazen kralen, is een machtig wapen 
voor actieve sportvissers. De Teaser kan als aas worden gebruikt tij-
dens het kwakhoutvissen of verticaal bij het jiggen nabij de bodem. 
De rubberen tentakels bewegen verleidelijk in het water en de gla-
zen kralen veroorzaken een luid, tikkend geluid in het water, waar 
meervallen agressief van worden.

fire tiger baitfish

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Haak fire tiger baitfish
100 mm 60 g 1 stuks 4 2 3458 001 3458 101
115 mm 90 g 1 stuks 2 2 3458 002 3458 102
125 mm 120 g 1 stuks 1 2 3458 003 3458 103

BC VIBE

Snel bewegend, actief te vissen kunstaas voor het vissen vanuit de boot en vanaf de oever. De BC Vibe werd gedurende een lange testfase ontwikkeld door het Black 
Cat team en veroorzaakt onder water sterke vibraties die de meervallen razend maken. De Vibe kan verticaal vanaf een driftende boot ingezet worden, daarbij wordt 
het kunstaas door een snel heffen van de hengel in beweging gebracht om vervolgens kort daarna op gecontroleerde, tuimelende wijze weer te zinken. Vissers die 
vanaf de oever vissen kunnen de Vibe zeer universeel, als kunstaas inzetten en na de worp met een gelijkmatige snelheid vanaf de bodem, door alle waterlagen heen, 
tot in het wateroppervlak terug vissen. Dankzij de speciale vorm, net een dikke buik en smalle rug, veroorzaakt het met rubber overtrokken, hoofdzakelijk uit lood 
vervaardigde kunstaas extreme drukgolven waaraan geen meerval weerstand kan bieden. Om missers tegen te gaan is er onder de buik en bij de staart een haak 
geplaatst. De beide, extra sterke dreggen zijn voor de beste performance voorzien van de beproefde DG-coating.

CATFISH CLONK SHALLOW WATER

Speciaal kwakhout voor rustig water dat tot zo’n zes meter diep is.

Code Lengte Adv. pr. €
6328 004 37 cm 29,95

CATFISH CLONK DEEP WATER

Speciaal kwakhout voor dieptes van 5 tot 20 meter. Het houtje genereert onge-
lofelijk sterke drukgolven.

Code Lengte Adv. pr. €
6328 005 37 cm 29,95

Metaal
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BC62 BC63

8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – de slimme systeemboxen van Black Cat! Hoogwaardig 
X-Strong kunststof materiaal met ‘UV-bescherming’ om de kleuren 
van je kunstaas intact te houden, geven deze tackleboxen niet alleen 
een lange levensduur, maar beschermt ook kunstaas en materialen. 
Dankzij de verschillende vakindelingen per model kun je door jou 
gewenste box geheel naar eigen wens vullen met materialen. De clips 
zijn afneembaar, bieden een goede greep en sluiten optimaal. Boven-
dien verschaft de transparante deksel een goed overzicht van het klein 
materiaal. Daarnaast zijn de Tackle Keeper ‘wormproof’, dus bestand 
tegen weekmakers en daarmee geschikt voor alle soorten shads en 
ander softplastic kunstaas. Beschikbaar in zes uitvoeringen.

Code Model Compartimenten Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8061 050 S36 ondiep 36 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 10,95

8061 051 D30 diep 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 16,95

8061 052 S48 ondiep 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 14,95

8061 053 S24 ondiep 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 14,95

8061 054 D12 diep 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 21,95

8061 055 D15 diep 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 21,95

RIG WALLET PRO

Van een rubberlaag voorziene, vuil- en waterafstotende 
onderlijnmap voor het transporteren van tien meervalmonta-
ges. Vijf grote en vijf kleine, extra sterke beschermhoezen in 
het binnenste van de Rig Wallet XXL garanderen een veilig 
bewaren van kant-en-klare meervalonderlijnen en bieden de 
sportvisser een goed overzicht aan de waterkant. Materiaal: 
100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8515 025 25 cm 35 cm 8 cm 32,95

FLEX BOX

De Flex Box dient voor het transport van het materiaal 
voor het vissen op meerval. Of het nu gaat om loodge-
wichten, dobbers, haken of onderlijnmateriaal, al deze 
belangrijke onderdelen worden in de Flex Box veilig en 
overzichtelijk opgeslagen. De Flex Box biedt door de 
doorzichtige deksel het voordeel dat de sportvisser direct 
de inhoud van de box overzien kan. De Flex Boxen zijn 
beschikbaar in verschillende formaten en kunnen perfect 
en ruimtebesparend in een Flex Box Carrier getranspor-
teerd worden. Materiaal: EVA 0,8mm met PVC CLEAN

Code Model Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
8061 070 Medium 24 cm 6 cm 13 cm 11,95

8061 071 Large 24 cm 12 cm 20 cm 13,95

8061 072 X-Large 24 cm 24 cm 12 cm

Tassen
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BC64 BC65

FLEX BOX CARRIER

Waterdichte bewaartas voor klein materiaal en BC Flex 
Boxen voor zowel passieve als actieve sportvissers. Het 
materiaal aan de buitenkant bestaat uit zeer robuust 
EVA, het is zeer flexibel en kan overal opgeslagen wor-
den zonder veel ruimte in te nemen. De waterdichte 
en gemakkelijk schoon te maken buitenkant maakt 
de Flex Box Carrier tot een betrouwbare begeleider 
aan het water. Voorzien van een ‘hardtop’ deksel 
met ritssluiting, die tot over de rand loopt en zo het 
binnendringen van regenwater verhindert. Uitgevoerd 
met een draagriem en handvatten voor het dragen, 
hiermee is ze zowel geschikt voor het vissen vanaf de 
oever als vanuit de boot. Materiaal: EVA

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8543 001 40 cm 24 cm 25 cm 69,95

HARD CORE WEEGZAK

De speciale weeg- en transportzak voor meervalvissers. Acht lussen functioneren als handvat 
en garanderen een veilig transport van grote meervallen, zelfs op ruig terrein. De meerval zit 
veilig in de tas en kan er niet per ongeluk uit glijden  de tas kan door twee mensen worden 
gedragen. Perfect om vissen van meer dan 100 kilogram in te wegen. Aan de onderkant zit-
ten speciale afvoergaten uit poreus materiaal. Bootvissers kunnen zich nu meteen aan boord 
over hun vangst ontfermen, zonder dat de boot met vuil en slijm besmeurd wordt. Materiaal: 
100% Nylon

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8503 001 210 cm 156 cm 79,95

BATTLE CAT CARRYALL

Deze speciale tas biedt ruimte aan alles wat je gedurende een meerdaagse meervaltrip nodig hebt. De tas heeft zelfs voldoende opslagcapaciteit voor voedsel en 
kleding. De externe materiaal- en draagriemen zijn zeer robuust en beschermen belangrijke onderdelen van je uitrusting tegen vuil en vocht. Materiaal: 100% Nylon 
Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8533 001 68 cm 41 cm 35 cm khaki 99,95

BATTLE CAT SPINNING BAG

Een schoudertas voor kunstaasvissers en andere actieve sportvissers met twee plastic dozen waarin voldoende ruimte is voor lepels, shads en je kwakhout. De tas is 
comfortabel te dragen en bestand tegen water en vuil. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8534 001 38 cm 25 cm 10 cm khaki 49,95

Tassen
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BC66 BC67

BATTLE CAT HOLDALL

Een robuust transportfoedraal voor maximaal drie opgetuigde meervalhengels met een ruim bemeten gedeelte voor de reels. De kleine zijvakken zijn ideaal voor het 
opbergen van handschoenen en kleine accessoires zoals leaders en haken, terwijl het grotere zijvak gebruikt kan worden om hengelsteunen met extra onderdelen veilig 
op te bergen. Het foedraal kan comfortabel als rugzak gedragen worden. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8539 001 180 cm 35 cm 35 cm khaki 109,95

BATTLE CAT SINGLE ROD BAG

Een robuust foedraal voor een enkele opgebouwde meervalhengel met een sterke handgreep 
en extra grote tas voor de reel, deze biedt voldoende ruimte zelfs voor grote werpmolens 
en werpreels. Het foedraal kan geopend worden met een ritssluiting die over de volle lengte 
loopt. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8538 001 155 cm 30 cm khaki 39,95

8538 002 180 cm 30 cm khaki 44,95

8538 003 210 cm 30 cm khaki 47,95

EXTREME BAG

De Black Cat Extreme Bags worden geproduceerd van uniek, waterdicht en zeer sterk 
materiaal en hebben een oprolbare bovenkant met een dubbel clipsysteem. De tassen zijn 
100% waterdicht en bestand tegen modder, zodat belangrijke onderdelen van je uitrus-
ting en je kleding goed beschermd zijn. De medium tas is ideaal voor het opbergen van 
kleding, schoenen, beschermhoezen van stretchers en waardevolle zaken zoals sleutels, 
portefeuilles en visvergunningen. De grote tas biedt voldoende ruimte voor grote slaap-
zakken en velerlei soorten kleding. Materiaal: 100% Polyethyleen

Code Lengte Breedte Hoogte Maat Kleur Adv. pr. €
8541 001 60 cm 35 cm 20 cm L khaki 39,95

8541 002 90 cm 50 cm 15 cm XL khaki 44,95

Tassen
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BC68 BC69

EXTREME BEDCHAIR COVER

The Extreme Bedchair Cover has been specially developed for fishing from the bank or the boat and for sleeping in the open air at any time of year. The BC Extreme 
fabric is 100% waterproof and protects the angler's sleeping bag and bedchair from rain and dirt. The cover has robust clips on the bottom, allowing it to be attached 
to the bedchair to provide reliable protection even during wind and storms. The over-sized design ensures protection for all bedchair models on the market. The metal 
eyes in the fabric also allow the Extreme Bedchair Cover to be used as a shelter or tarpaulin with the aid of a few handles and a bankstick. Materiaal: 100% Polyethy-
leen

Code Lengte Breedte Kleur Adv. pr. €
8541 003 225 cm 107 cm khaki 99,95

EXTREME BEDCHAIR BAG

Deze waterproof Bedchair Bag, 100% waterdicht en bestand tegen modder, biedt bescherming tegen extreme weersomstandigheden en tijdens transport. De ideale 
keus voor het transport van equipment tijdens sessies met de boot. De XL Bedchair Bag is voorzien van een schouderriem en draaglussen voor gemakkelijk transport, 
en biedt voldoende                   ruimte voor alle actuele stretchermodellen. Ook een slaapzak of bivvy table kunnen in de XL Bedchair Bag vervoerd worden. Materiaal: 
100% Polyethyleen

Code Lengte Breedte Kleur Adv. pr. €
8541 004 104 cm / 30 cm 88 cm khaki 74,95

ROPE KEEPER

Speciale zak om een meervaltouw, onthaakmat en handschoenen goed geven-
tileerd in op te bergen. Materiaal: 100% Polyester

Code Model Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8517 053 Standard 22 cm 30 cm 22 cm 18,00

8517 054 Pro 35 cm 40 cm 30 cm 28,95

BAIT KEEPER

Klein en compact leefnet waarin u aasvissen springlevend naast de boot kunt 
bewaren. Dankzij de drijvende ring blijft hij altijd mooi rechtop en volledig 
gestrekt. Kan van bovenaf dichtgemaakt worden.

Code Ø Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7049 001 55 cm 39 cm 70 cm 8 x 5 mm 39,95

BAITFISH TUNNEL

Speciaal leefnet voor boot- en kantvissers. Binnenin zit een spiraal van ijzer-
draad die ervoor zorgt dat het net niet in elkaar kan zakken, zodat de aasvissen 
prima beschermd blijven, zowel in stilstaand als in stromend water. Het net kan 
compact worden opgeborgen tijdens het transport. Materiaal: 40% Polyester, 
60% Polychloride

Code Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7049 002 0,75 m 55 cm 2 x 8 mm 64,95

BEWAARNET

Speciaal bewaarnet voor meervalvissers. Het net is van een rubberen laag voor-
zien om de huid van de vissen te beschermen. Het net is drie meter lang en 
kan daardoor gemakkelijk diep genoeg worden gehangen op zowel stilstaand 
als stromend water. Het kan veilig worden dichtgemaakt bovenaan via een 
trekmechanisme. De stevige riem maakt het ook ideaal voor bootvissers.

Code Lengte Ø Mesh Adv. pr. €
7055 001 3,00 m 45 cm 7 x 5 mm 69,95

Foedralen
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BC70 BC71

BAIT NET

Aasvisnetje voor de boot- en kantvisser. Het rubberen net beschermt de huid 
van de vis. Het landingsnetje is perfect geschikt om snel en gemakkelijk vissen 
uit een bewaarnet of bun te scheppen.

Code Lengte Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7040 001 0,60 m 31,50 cm 21,00 cm 15 x 10 mm 29,95

ONTHAAKMAT

Groot en stevig zeil in Black Cat motief, dat de meerval tegen stenige en harde 
ondergronden beschermt. Materiaal: 100% Polyethyleen

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8517 022 300 cm 200 cm 59,95

ONTHAAK- EN WEEGMAT

Stevige onthaakmat die ook als weegzak kan worden gebruikt. Kan gemak-
kelijk vissen tot 100 kilogram bevatten. Materiaal: 100% Nylon Polychloride 
gecoat

Code Lengte Breedte Adv. pr. €
8517 025 2,30 m 1,00 m 99,00

BED CHAIR COVER

Fleece afdekhoes met een water- en vuilbestendige buitenkant. De afdekhoes 
kan over de slaapzak worden getrokken, maar in de warmere maanden ook 
zelf als laken gebruikt. Bovenaan zit een muskietennet verwerkt, dat de visser 
over zijn hoofd kan trekken als bescherming tegen insekten. Materiaal: 100% 
Polyethyleen

Code Lengte Breedte Gewicht Adv. pr. €
9980 034 2,10 m 148 cm 1,7 kg 64,95

EXTREME OVAL UMBRELLA

Extra grote paraplu volgens het geliefde Nubrolly-concept. De stang kan aan de zijkant ingeschroefd worden en stoort zo niet midden onder de paraplu. De spies uit 
vol-aluminium is bestand tegen de meest extreme omstandigheden en onverwoestbaar. Het ovale ontwerp biedt zoveel plaats, dat zelfs moderne karperstretchers met 
een lengte van 2,10 meter er een plekje onder vinden. De extra robuuste verwerking met gelaste naden en zeer sterke bevestigingen aan de baleinen, geeft deze para-
plu een zeer lange levensduur. Extra kenmerken zoals vier ogen voor tentharingen/spanlijnen aan de achterzijde en vier adapter voor stormstangen aan de voorzijde 
ronden het totaalpakket af. Met deze paraplu ben je op het ergste voorbereid. Inclusief 4 tentharingen. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
9983 345 345 cm 260 cm 305 cm 129,95

Brollies & paraplu's
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BC72 BC73

BATTLE BOAT

Een top-klasse bellyboot wacht op jullie. De gloednieuwe Black Cat Battle Boat is vervaardigd van extreem stabiel PVC materiaal, dat aan de onderkant en aan de uit-
einden van de beide banden middels extra brede stootranden uitstekend beschermd wordt tegen stenen en een ruwe ondergrond. Hiermee kun je de belly-boot niet 
allen rechtopstaand opslaan, maar ook de laatste meters vanaf de auto naar het waterkant slepen. De bijzonder diepe, onder een kleine hoek staande zitting biedt een 
maximum aan comfort en zekerheid. Super praktisch: er zijn al twee riemen waarin je je hengels vast kunt zetten, geïntegreerd in de bellyboot. De Battle Boat is uitge-
rust met alles wat je nodig hebt: naast een tas voor je tackleboxen worden er ook twee absoluut waterdichte tassen voor accu, camera, visvergunningen e.d. meegele-
verd. Ook is er al een stabiele hengelhouder gemonteerd, evenals een slimme houder voor de visvinder, en het beste: een spiegel waar een elektromotor aan bevestigd 
kan worden. De Battle Boat is het perfecte ‘All-in-One’ pakket, klaar om samen met jou op weg te gaan bij het volgende visavontuur!

Code Gewicht Max. Gewicht van boot Adv. pr. €
9991 100 15 kg 150 kg 599,00

BATTLE BOAT SET

De ultieme set voor de professional! De Battle Cat bellyboot, voorzien van alle extra’s, gecombineerd met de krachtige BC 2400 elektromotor. De gloednieuwe Black 
Cat Battle Boat is vervaardigd uit extreem stabiel PVC materiaal, dat aan de onderkant en aan de uiteinden van de beide banden middels extra brede stootranden 
uitstekende bescherming biedt tegen stenen en ruwe ondergrond. Hiermee kun je de bellyboot niet alleen rechtopstaand opslaan, maar ook de laatste meters vanaf 
de auto naar de waterkant slepen. De bijzonder diepe, onder een kleine hoek staande zitting biedt een maximum aan comfort en zekerheid. Super praktisch: er zijn al 
twee riemen waarmee je je hengels vast kunt zetten, geïntegreerd in de bellyboot. De Battle Boat is uitgerust met alles wat je nodig hebt: naast een tas voor je tack-
leboxen worden er ook twee absoluut waterdichte tassen voor accu, camera, visvergunningen e.d. meegeleverd. Ook is er al een stabiele hengelhouder gemonteerd, 
evenals een slimme houder voor de visvinder, en het beste: Een spiegel waar de elektromotor aan bevestigd is. Deze unieke, lichte en compacte bellybootmotor kan 
eenvoudig d.m.v. de meegeleverde afstandsbediening bediend worden. Middels een druk op de knop kan ze omhoog geklapt worden, de diepte waarop de propeller 
draait kan op elk punt vastgezet worden. De zeven snelheidsinstellingen bieden de perfecte controle, waarbij het niet uitmaakt of je verticaal , werpend of slepend vist. 
De 24 lbs stuwkracht brengen je over grote afstanden veilig naar  je bestemming, zodat je meer tijd en energie aan het vissen kunt besteden. De Battle Boat is met de 
elektromotor het perfecte ‘All-in-One’ pakket, klaar om samen met jou op weg te gaan bij het volgende visavontuur!

Code Adv. pr. €
9991 999 699,00

Boten
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BC74 BC75

BATTLE CAT ELEKTRISCHE BUITENBOORDMOTOR

De BC 2400 is de perfecte aanvulling op de BC Battleboat, kan echter ook op elke andere bellyboot gemonteerd worden die over een hekspiegel in het juiste formaat 
beschikt. De snelheid kan met deze unieke, lichte en compacte bellybootmotor eenvoudig d.m.v. de meegeleverde afstandsbediening bediend worden. Middels een 
druk op de knop kan ze omhoog geklapt worden, de diepte waarop de propeller draait kan op elk punt vastgezet worden. De zeven snelheidsinstellingen bieden de 
perfecte controle, waarbij het niet uitmaakt of je verticaal, werpend of slepend vist. De 24 lbs stuwkracht brengen je over grote afstanden veilig naar je bestemming, 
zodat je meer tijd en energie aan het vissen kunt besteden. Overigens bieden we voor het sturen met de hand ook een praktische, 50 cm lange telescopische stang als 
accessoire aan. Bestelnummer 9926128. Hiermee kun je de motor ook gebruiken op kleine opblaasboten. Batterijen: 1x CR2032 (niet inbegrepen).

Code Model Lengte Breedte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
9926 024 BC 2400 25 cm 110 cm 35 cm 4,3 kg 299,00

ACCESSOIRES

Telescopisch uitschuifbare stuurstang, uit te 
schuiven van 35 naar 50 cm. Als praktisch 
accessoire voor de BC 2400 motor.

Code Model Lengte Breedte Hoogte Gewicht Inhoud Adv. pr. €
9926 128 Extra Telescopische Handgreep 5 cm 5 cm 5 cm 0,3 kg 1 stuks 19,95

Waterdichtheid: 5000 mm

SPECIAL BOAT CAVE II

Deze nieuwe versie van de Black Cat boottent is nu voorzien van een hangende binnentent, om condens tegen te gaan. Daardoor is de Boat Cave 2.0 volstrekt uniek 
op de markt. Het robuuste buitenste materiaal, bestand tegen een waterkolom van 5.000 mm, biedt optimale bescherming tegen slecht weer. De toegangsdeur gaat in 
het midden open en komt tot op de vloer van de boot, om de binnenkant van de tent te beschermen tegen de wind. De klittenband-zakken aan de binnenkant zorgen 
ervoor dat u de deur zwaarder kunt maken met loodjes, zodat hij niet in de wind hangt te flapperen. De grote transparante deuren gunnen u een helder zicht op uw 
hengels. U kunt de waterdichte voorkant ook vervangen door muggengaas, zodat u geen last hebt van insekten op warme zomeravonden. De afzonderlijke spreidstok-
ken zijn gemakkelijk te transporteren en wegen weinig; een tentzak om alles in op te bergen wordt meegeleverd. Materiaal: 100% Polyethyleen. Gram weight: 120 g/
m²

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Inhoud Adv. pr. €
9982 037 335 cm 220 cm 105 cm 7,34 kg 1 stuks 499,00

Tenten

9926128
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BC76 BC77

HOODIE

Black Cat Hoodie met logo op de borst, aangenaam warm en met comfort-
factor, aan het water zowel als in de vrije tijd. Materiaal: 80% Katoen, 20% 
Polyester. Gram weight: 360 g/m²

Code Maat Kleur Adv. pr. €
8434 001 M zwart 49,95

8434 002 L zwart 49,95

8434 003 XL zwart 49,95

8434 004 XXL zwart 49,95

8434 005 XXXL zwart 49,95

SCRAFT

Multifunctioneel doek dat als hoofdband, cap of piratendoek inzetbaar is. De 
BC Buff biedt je in elk jaargetijde een optimale bescherming voor zond, wind 
en koude. Klein samen te vouwen, is er voor dit belangrijke item in elke vistas 
wel een plekje te vinden. Materiaal: 100% Polypropylene

Code Adv. pr. €
9301 001 9,95

BESCHERMHOES VOOR AUTOSTIOEL

Stijlvolle hoes in het moderne BC-design, die over alle autostoelen past. Mate-
riaal: 100% Polyester

Code Inhoud Kleur Adv. pr. €
9906 001 1 stuks zwart 19,95

CAT CLOGS

Robuuste en comfortabele schoenen, voor langs het water en thuis. De Cat 
Clog heeft een sportieve look, een zeer aangename pasvorm, ze is gemakkelijk 
te reinigen en snel drogend. De ventilatieopeningen rondom zorgen dat de 
schoenen beter ademen en bieden een veilig draagcomfort op de oever en in 
het water. Het buitenmateriaal is vederlicht en zorgt voor een goede bescher-
ming van de voeten op de visplek. De schoenriemen kunnen naar wens naar 
achteren geklapt worden om een goede grip te bieden, of naar voren zodat 
een sportvisser bij een aanbeet vanaf de stretcher snel in zijn of haar schoenen 
schieten kan. Materiaal: EVA/Polychlorid

Code Maat Adv. pr. €
9310 040 40 19,95

9310 041 41 19,95

9310 042 42 19,95

9310 043 43 19,95

9310 044 44 19,95

9310 045 45 19,95

SUNGLASSES BATTLE CAT

De Battle Cat zonnebrillen combineren een stijlvol ontwerp met een optimale 
bescherming van de ogen van de sportvisser. De gele, spiegelende glazen bie-
den een comfortabel zicht op momenten met veel zonlicht en een helder zicht 
onder donkere omstandigheden. De zonnebril maakt indruk met een hoge 
mate aan comfort, waardoor je hem zowel tijdens het vissen als in je vrije tijd 
kunt dragen.

Code Adv. pr. €
8910 015 29,95

WILD CATZ SUNGLASSES

Stijlvolle zonnebril in Camou Wild Catz design. Nonchalant en cool, bij het 
vissen en in de vrije tijd.

Code Adv. pr. €
8910 016 29,95

LED LANCER BEANIE

Stijlvolle muts met een hoog draagcomfort en geïntegreerde LED-lamp. Het 
met veel moeite zoeken naar een hoofdlamp in het donker behoort hiermee 
tot het verleden. Zelfs bij het slapen op de stretcher, heeft de sportvisser bij het 
dragen van de muts de lichtbron steeds klaar voor gebruik op het hoofd. Mate-
riaal: 73% acryl, 27% polyester Batterijen: USB rechargeable battery included.

Code Maat Adv. pr. €
9788 100 uni 11,95

TRUCKER CAP

Stijlvolle baseballpet met Black Cat logo en luchtdoorlatend mesh weefsel, per-
fect voor zonnige dagen, met een hoog draagcomfort en in grootte verstelbaar. 
Materiaal: 100% Katoen, Gaas 100% Polyester

Code Maat Kleur Adv. pr. €
9788 090 uni zwart/geel 9,95

Diversen
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BC78 BC79

bruin / Monster krab zwart / Happy Cadaverred / Bloody Worm red / Stinky Calamaris geel / Smelly Fish

Monster krab Bloody Worm Stinky Calamaris Smelly Fish Happy Cadaver
Inhoud Inhoud bruin red red geel zwart

100 ml 100 ml 3904 001 3904 002 3904 003 3904 004 3904 005

GEURSTOF SPRAY

Meervallokstof die de visser op dood aas, wormen en kunstaas kan sproeien, maar ook op onderwaterdobbers en onderlijnen. De vloeistof blijft goed kleven en heeft 
een ongelofelijke aantrekkingskracht onder water.

CHUNKS

Zeer attractieve meervalboilie. Dankzij zijn enorme 
afmetingen valt deze boilie heel erg op en blijft hij 
lange tijd intact op de hair – in tegenstelling tot 
pellets, die vaker vervangen moeten worden. De 
sterk ruikende ingrediënten lokken de barbeelvre-
ters vanop grote afstand naar het aas. Het aroma 
werd tijdens lange testen op punt gesteld door 
het Black Cat Team. Een goed alternatief voor 
dood aas en pellets.

Code Ø Inhoud Adv. pr. €
3939 001 50 mm 3 kg 49,95

MONSTER MULLET

Eindelijk is hij beschikbaar, de Mega boilie,  
speciaal ontwikkeld voor de meervalvisserij. De 
reusachtige roofvissen worden van op grote 
afstand gelokt door de mengeling van lever- en 
bloedmelen en door de visextracten. De vangsten 
zullen u verrassen!

Code Ø Inhoud Adv. pr. €
3939 002 50 mm 3 kg 47,95

DIP

De dip die bij de Black Cat Chunks pasts, met een 
basis van sterke geurstoffen en aroma’s van bloed, 
vlees en lever. Perfect om de Black Cat Chunks 
of meervalpellets nog een extra boost te geven. 
Heeft een deegachtige structuur, en blijft langere 
tijd aan het aas kleven.

Code Inhoud
3939 020 150 ml

BC UNIVERSAL EMMER

De Black Cat emmer is een belangrijke accessoire aan de waterkant. Of u nu 
aas, kleinmateriaal of elektronische toestellen wil beschermen tegen vuil en 
vocht, de BC Bucket kan het allemaal. De emmers kunnen gestapeld worden 
en de stapel staat stevig. Vooral bootvissers zullen deze inpakmogelijkheid 
weten te waarderen. De Black Cat emmer is extreem stevig. Een volwassen 
man kan erop gaan staan zonder hem te beschadigen. Materiaal: 100% 
Polypropyleen

Code Lengte Hoogte Diepte Kleur
8514 001 38 cm 29 cm 29 cm zwart

HENGELDISPLAY

Code Breedte Hoogte Diepte
9963 507 60 cm 105 cm 43 cm

MEASURING MEETLINT

Lengte: 10 meter. Flexibel en toch zeer duurzaam. In een mum van tijd kunt u 
elke meerval meten.

Code
9890 011

CATFISH HANDSCHOENEN

Een gecoate handschoen die maximaal grip biedt tijdens het landen. Geen 
verwondingen aan de handen meer. Worden als paar geleverd. Materiaal: 30% 
polychloride , 55% Nylon, 5% Rubber, 10% Katoen. Gram weight: 295 g/m²

Code
9790 005

Emmers
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BC80

LANYARD 
SLEUTEL-
KOORD

Lifestyle sleutelband voor alle 
voorwerpen die u liever niet aan de 
waterkant wilt verliezen.

Code
9949 006

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 008 21,0 cm 14,8 cm

9971 955 42 cm 10 cm

CATFISH STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 033 8,0 cm 7,0 cm

BATTLE CAT STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 031 12 cm 8 cm

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 076 14,5 cm 9,5 cm

STICKER

Speciale high-tech bootsticker, die tegen zeewater bestand is. Ook zeer UV-resistent dankzij de speciale 
printtechniek. De UV-bestendigheid blijft meerdere jaren werken, afhankelijk van hoe vaak en hoe intens de 
sticker door de zon bestraald wordt. Materiaal: Polychloride zelfklevende film, P4 polyacrylaat high-tech kle-
vend met gecertificeerde resistentie tegen zeewater

Code Breedte Hoogte
9949 052 119 cm 45 cm

BOEGVLAG

Incl. vlag, raamwerk,bodemplaat en tas

Code Breedte Hoogte
9966 051 60 cm 260 cm

VLAG

Materiaal: 100% Nylon
Code Breedte Hoogte
9963 512 150 cm 80 cm
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