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4Ronnie Rigs

Ronnie Rig Stiff met bait screw
De stiff variant van de Ronnie Rig komt vooral tot zijn recht op harde schone bodems waar de stijve onderlijn goed kan 
afzinken en de presentatie het beste tot zijn recht komt.  Afhankelijk van persoonlijke voorkeur kiezen voor een bait 
screw of bait swivel.

Ronnie Rig Stiff met bait swivel
De stiff variant van de Ronnie Rig komt vooral tot zijn recht op harde schone bodems waar de stijve onderlijn goed kan 
afzinken en de presentatie het beste tot zijn recht komt.  Afhankelijk van persoonlijke voorkeur kiezen voor een bait 
screw of bait swivel.

Ronnie Rig Semi Stiff met 
bait screw 
De semi stiff variant van de Ronnie Rig is in te zetten op verschillende bodemtypen, van hele harde zand en gravel bo-
dems tot semi zachte bodems met een beetje bodemvuil en wier. Afhankelijk van persoonlijke voorkeur kunt u kiezen 
voor een bait screw of bait swivel.

Ronnie Rig Semi Stiff met 
bait swivel
De semi stiff variant van de Ronnie Rig is in te zetten op verschillende bodemtypen, van hele harde zand en gravel bo-
dems tot semi zachte bodems met een beetje bodemvuil en wier. Afhankelijk van persoonlijke voorkeur kunt u kiezen 
voor een bait screw of bait swivel.

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
67770 Ronnie Rig 4 20LB 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
67771 Ronnie Rig 4 20LB 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
67772 Ronnie Rig 4 25LB 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
67773 Ronnie Rig 4 25LB 2 per bag

De laatste revolutionaire rig in de karper scene. Een rig die voor heel wat opschudding heeft gezorgd, toch is het een 
bijzondere rig met unieke eigenschappen.  Deze rig wordt gebruikt om een popup te presenteren, hij draait 360 graden 
en prikt agressief snel (meestal bij de eerste aasopname). De Ronnie rig heeft goede reset en anti tangle eigenschap-
pen. Dat betekent een minimale kans op in de war werpen en wat heel belangrijk is dat na een mislukte aasopname de 
rig presentatie zichzelf vrijwel altijd reset en klaar is voor de volgende aasopname. Als de rig goed is uitgelood zinkt hij 
langzaam af, dit bevorderd de reset eigenschappen en hierdoor is hij op veel bodemsoorten te in te zetten.
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Traditional Line Aligner Hair Rig
Een echte klassieker die juist door zijn eenvoud één van de best vangende onderlijnen ooit is. De zachte Skinny 25 lbs 
plooit probleemloos om de bek van de vis. Zelfs bij de minste beweging van de vis zal de vlijmscherpe punt van de 
CC-1 haak moeiteloos in de bek penetreren. Dit wordt nog eens versterkt door de Line Aligner (haakverlenging met een 
minuscuul stukje krimpkous dat tevens de lijn richt naar de haakpunt). Het soepele 25 Lbs Skinny hooklink materiaal is 
nauwelijks waarneembaar voor de karper. PTFE CC-1 hook in size 4, 6 and 8 Skinny 25 lb in Muddy Brown.

Adjustable Hair Rig
De in lengte verstelbare hair geeft je de mogelijkheid te variëren met de grootte en de aantallen van je aas. Zo kun je 
traditioneel een single boilie gebruiken of kun je kiezen voor een populaire snowman.nmNaast deze mogelijkheden is de 
rig verder uitermate geschikt voor de penvissers. Zij benutten de verstelbare hair om naar hartenlust te kunnen experi-
menteren met verschillende partikels. PTFE CSS-2 Hook size 6 and 8, Skinny 25 lb Sinking Braid hooklink in Muddy Brown.

KD Rig
De KD rig is genoemd naar de uitvinder Kenny Dorset. Het gaat hier om een super agressief draaiende rig voor pop ups 
en wafters. Het vertrekpunt van de hair is net voorbij het haakoog en niet zoals bij vele andere rigs tegenover zelfs in 
de haakbocht.  De gedachte hierachter is dat het gedeelte bij het oog lichter is dan het gedeelte bij de bocht waardoor 
de vlijmscherpe haakpunt altijd agressief naar beneden wijst als de rig naar binnen wordt gezogen. PTFE CSS-2 Hook 
size 6 and 8, Skinny 25 lb Sinking Braid hooklink in Muddy Brown.

Chod Rig
Kant en klare Chod rig voor het vissen met pop-ups aan een helicopter systeem of voor het maken van een Hinged rig.  
PTFE CC-1 hook size 6 and 20 lb Stiffy.

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68018 PV396 #4 25 lb 2 per bag
68001 PV001 #6 25 lb 2 per bag
68002 PV002 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68005 PV003 #6 25 lb 2 per bag
68006 PV004 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68009 PV005 #6 25 lb 2 per bag
68010 PV006 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68013 PV007 #6 20 lb 2 per bag
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Original Combi Rig
De enige juiste Combi Rig is samengesteld uit verschillende materialen. Het achterste gedeelte van onze Combi Rig 
maken wij van low visible C-Tru Fluoro Carbon. Het Viagra karakter van de C-Tru Fluoro Carbon zorgt tevens voor een 
optimale anti eject effect. Het soepele voorstuk gemaakt van Skinny 25 lbs zorgt ervoor dat het haakaas zich onder 
water natuurlijk gedraagt tijdens het inspecteren van het aas door de vis.  PTFE CLS-3 hook in size 6 and 8.

Chod Hinged Rig
Deze onderlijn bezit alle goede eigenschappen die nodig zijn om zelfs de meest slimme vissen om de tuin te leiden. Het 
is een combinatie tussen succesvolle Chodrig en de Old School Hinged Rig van Terry Hearn. De functie die wordt toege-
dicht aan het (Chod) voorstuk is een subtiele verlenging van een korte haaksteel. Het achter gedeelte heeft net als bij 
de gewone Real Combi Rig een groot anti tangle effect en een klein anti blow effect. De gehele rig wordt gemaakt van 
Fluoro Carbon. Het mini warteltje geeft de haak veel bewegingsvrijheid waardoor deze moeiteloos 360 graden om zijn 
as kan draaien.      

Traditional Line Aligner Hair Rig 
Barbless Hook
Een echte klassieker die juist door zijn eenvoud één van de best vangende onderlijnen ooit is. De zachte Skinny 25 lbs 
plooit probleemloos om de bek van de vis. Zelfs bij de minste beweging van de vis zal de vlijmscherpe punt van de 
CC-1 haak moeiteloos in de bek penetreren. Dit wordt nog eens versterkt door de Line Aligner (haakverlenging met een 
minuscuul stukje krimpkous dat tevens de lijn richt naar de haakpunt). Het soepele 25 Lbs Skinny hooklink materiaal 
is nauwelijks waarneembaar voor de karper. PTFE CC-1 Barbless hook in size 4, 6 and 8 Skinny 25 lb in Muddy Brown.    

Original Combi Rig Barbless Hook
Een echte klassieker die juist door zijn eenvoud één van de best vangende onderlijnen ooit is. De zachte Skinny 25 lbs 
plooit probleemloos om de bek van de vis. Zelfs bij de minste beweging van de vis zal de vlijmscherpe punt van de 
CC-1 haak moeiteloos in de bek penetreren. Dit wordt nog eens versterkt door de Line Aligner (haakverlenging met een 
minuscuul stukje krimpkous dat tevens de lijn richt naar de haakpunt). Het soepele 25 Lbs Skinny hooklink materiaal 
is nauwelijks waarneembaar voor de karper. PTFE CC-1 Barbless hook in size 4, 6 and 8 Skinny 25 lb in Muddy Brown.    

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68015 PV008 #6 25 lb 2 per bag
68016 PV009 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68019 PV010 #6 20 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
67985 PV313 #4 25 lb 2 per bag
67986 PV314 #6 25 lb 2 per bag
67987 PV315 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
67980 PV341 #6 25 lb 2 per bag
67981 PV312 #8 25 lb 2 per bag
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Shot On The Hook
Super agressief rigje die juist heel goed werkt in combinatie met een compact voerstekje zoals bij een PVA zakje of 
uitgevaren met de voerboot. Minuscule shotje laat de punt snel naar beneden draaien en vlees pakken ondanks dat de 
vis zich maar minimaal beweegt. 

CSR Ronnie Rig
Hooklink Baitscrew
Kant en klare hooklink voor het 
maken van een Ronnie Rig. Be-
vestig het onderlijn materiaal 
van uw keuze en bepaal zelf de 
lengte van uw onderlijn.

CSR Ronnie Rig
Hooklink Swivel
Kant en klare hooklink voor het 
maken van een Ronnie Rig. Be-
vestig het onderlijn materiaal 
van uw keuze en bepaal zelf de 
lengte van uw onderlijn.

Reverse Combi Claw Rig
De oplossing voor zachte bekken in combinatie met slimme en sterke karpers. Het shotje en de van stijf mono gecreëer-
de line aligner zorgen voor een agressieve inhaking en de sterke CC-1 Claw Hook zorgt voor veel grip tijdens het drillen. 

Ziggy Rig
Universele Zigrig van 3 meter lang (Ziggy Floating Nylon) aan te passen aan iedere diepte. 
De minuscule line aligner zorgt voor een agressieve inhaking. 

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68007 PV350 #6 25 lb 2 per bag
68008 PV351 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68011 PV352 #6 25 lb 2 per bag
68012 PV353 #8 25 lb 2 per bag

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68000 PV007 #8 10 lb 2 per bag

ALBA SIZE QUANTITY
67774 #4 2 per bag

ALBA SIZE QUANTITY
67775 #4 2 per bag
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Silt

Silt

Silt

Silt

Chameleon Dark Grey

Dark Grey

Olive Green

Olive Green

Olive Green

Free-Fall Hooklink Material
Extreem snel zinkende braid. Uniek en bijzonder innovatief 
8-Yarn onderlijnmateriaal. Deze lijn is enorm soepel en heeft 
een extreem hoog soortelijk gewicht dat 2.2 x zwaarder is dan 
Fluoro Carbon. De lijn volgt hierdoor moeiteloos de meest gril-
lige contouren van de bodem. Extra verzwaren van een rig met 
Tungsten is niet meer nodig. 

Skinny 
Super zacht en soepel onderlijnmateriaal met een hoge knoop-
sterkte. Snel zinkend en schuurvast. Gedraagt zich natuurlijk 
onderwater zodat de karpers het niet opmerken. De lijn plooit 
zich moeiteloos om de bek van de karper waardoor de haak 
makkelijk vlees kan pakken. 20 meter op een spoel

Strip-iT 
Knoopvast en betrouwbaar rigmateriaal waarvan de soepele 
niet pluizende Dyneema/polyester kern is voorzien van een 
maatte transparante coating die gerieflijk te strippen is. Deze 
flinterdunne coating voorkomt het vermaledijde in de war wer-
pen maar behoud in het water een natuurlijk karakter. Strip-iT 
heeft geen geheugen waardoor je de rig altijd met de hand 
kunt strekken. Het behoeft daardoor niet in een rigbox te wor-
den opgeslagen. Dit gecoate materiaal is ideaal voor het maken 
van Combi-links. Strip-iT zinkt goed af en volgt moeiteloos de 
contouren van de bodem! De coating is vanzelfsprekend be-
stendig tegen kokend water.

Coated Skinny 
Snel zinkende en superzacht rigmateriaal met een dunne coa-
ting. De extreem soepele kern plooit moeiteloos om de bek van 
de vis en de dunne coating voorkomt in de war werpen. 

ALBA PV ITEM  COLOR STRENGTH
68060 PV140  Chameleon 20 lb
68065 PV235  Silt 20 lb
68070 PV238  Dark Grey 20 lb

ALBA PV ITEM  COLOR STRENGTH 
68040 PV014  Silt 25 lb
68042 PV355  Silt 25 lb
68041 PV243  Olive Green 25 lb
68043 PV356  Olive Green 25 lb

ALBA PV ITEM  COLOR STRENGTH
68050 PV074  Silt 25 lb
68052 PV075  Olive Green 25 lb
68054 PV076  Silt 35 lb
68056 PV077  Olive Green 35 lb

ALBA PV ITEM  COLOR STRENGTH
68047 PV291  Muddy Brown 25 lb
68048 PV292  Dark Grey 25 lb
68049 PV395  Olive Green 25 lb
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Transparent

Transparent

Black Clear

C-Tru
Hoogwaardig Fluorocarbon die onder water praktisch op ie-
dere bodemsoort onzichtbaar is. Fluoro Carbon is zwaarder 
en stijver dan nylon waardoor het materiaal enorm geschikt 
is voor het maken van onderlijnen. Het materiaal is gemak-
kelijk te knopen en heeft een verbazend hoge trekkracht. 
Ideaal voor alle stiff-,  combirigs en leaders  25meter op 
een spoel. 

Stiffy
Stiffy is een low visible, super stiff rig materiaal met ex-
treem weinig geheugen. Dit bristol filament materiaal is 
gemakkelijk te knopen en te vormen zonder te stomen. 
Ideaal voor het maken van Chod en Stiff rigs. 

Absorber
Monofilament, geheugenvrij Shockleader materiaal. Ab-
sorber is extreem soepel, zacht en heeft veel rek om de 
krachtigste worpen moeiteloos op te vangen en een buffer 
te vormen voor het bijna rekloze braid. Het materiaal is te-
vens uitermate geschikt voor het maken van geavanceerde 
onder-lijnen die net iets stijver zijn dan gevlochten mate-
riaal en daardoor praktisch nooit in de war draaien tijdens 
het inwerpen. Door het soepele karakter van het materiaal 
volgt deze rigmontage ook nog een moeiteloos de contou-
ren van de bodem zodat schuwe karpers met veel vertrou-
wen het aas opnemen.  70 meter op een spoel. 

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH
68044 PV015 Transparent 0,40mm/20 lb
68045 PV016 Transparent 0,50mm/30 lb

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH 
68075 PV187 Transparent 0,50mm/20 lb

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH
68090 PV141 Black 0,30 mm/15 lb
68093 PV143 Black 0,35 mm/20 lb
68092 PV145 Black 0,40 mm/25 lb
68099 PV147 Black 0,45 mm/30 lb
68102 PV149 Black 0,50 mm/40 lb
68091 PV142 Clear 0,30 mm/15 lb
68094 PV144 Clear 0,35 mm/20 lb
68097 PV146 Clear 0,40 mm/25 lb
68100 PV148 Clear 0,45 mm/30 lb
68103 PV150 Clear 0,50 mm/40 lb
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Silt Chameleon

Olive Green

Dark Grey

Camo Brick

Free-Fall
Op veel wateren is leadcore tegenwoordig verboden. Wij 
hebben als vervanger Free-Fall leader ontwikkeld. Dit lea-
der materiaal kan op ieder water worden gebruikt. Free-
Fall heeft een dikkere diameter en een hogere trekkracht.  
Dit leader materiaal zinkt snel en volgt door zijn extreme 
soepelheid alle contouren van de bodem. Free-Fall leader 
materiaal  heeft een zwaartekracht van 2,2. Er zit 10 meter 
op een spoel.

Snag Attack
Snag Attack is gemaakt van een  100% fluorocarbon vezel. 
Gemakkelijk te splicen en soepel genoeg om de contou-
ren van de bodem te volgen.  Verder bezit dit materiaal 
veel rek  waardoor het ideaal is om in combinatie met ge-
vlochten lijn te gebruiken. Tevens is het materiaal enorm 
schuurbestendig.   Snag Attack heeft een soortelijk gewicht 
van 1,8. Er zit 10 m op een spoel.

Free-Fall Chod Buffer
Kant en klare Chod Buffer, door een Chod Buffer te plaatsen 
tussen het lood en de chodrig worden lossers tot een mini-
mum beperkt. De gehaakte vis kan het door het gebruik van 
de Chod Buffer, het gewicht van het lood minder gebruiken 
om los te schudden. Door het gewicht en de souplesse van 
het materiaal volgt het altijd de contouren van de bodem. 

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH
68061 PV167 Chameleon 40 lb
68066 PV236 Silt 40 lb
68071 PV239 Dark Grey 40 lb
68062 PV168 Chameleon 80 lb
68067 PV237 Silt 80 lb
68072 PV240 Dark Grey 80 lb

ALBA ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68080 PV241 Silt 40 lb 10 m
68081 PV242 Camou Brick 40 lb 10 m
68082 PV246 Olive Green 40 lb 10 m
68082 PV246 Olive Green 40 lb 10 m

ALBA PV ITEM LENGTH QUANTITY
68184 PV375 15 cm 2 per bag
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Free-Fall Double Loop Leaders
complete with Freedom Lead Clip
Gebruiksklare leader in camouflage kleuren die moeiteloos 
de contouren van de bodem volgt en daardoor praktisch on-
zichtbaar is voor bedachtzaam azende karpers. Deze leader 
is voorzien van een speciale safetyclip. Dit systeem laat na 
een eventuele lijnbreuk niet alleen het lood maar ook de 
gehele montage (voorslag, leader enz.) ontsnappen tot aan 
de onderlijn. Aan het uiteinde van de leader zit een lus om 
te bevestigen aan de hoofdlijn of voorslag. 3 stuks in een 
verpakking. 

Free-Fall Double Loop Perfect
Leaders
Kant-en-klare leader van zeer soepel materiaal waardoor 
op de bodem moeiteloos de contouren van de bodem wordt 
gevolgd en daardoor bijna onzichtbaar is voor de voorzich-
tig azende karper. Deze leader is voorzien van een double 
loop en kan gebruikt worden voor veel loodsystemen. 

Free-Fall Double Loop Leaders
complete with Adjustable Heli/
chod System
Free-Fall double loop leaders compleet met een  verstel-
baar helichod system. Kant-en-klare leader die de contou-
ren van de bodem moeiteloos volgt. Deze leader is voorzien 
van een verstelbaar helichod system gemonteerd. Dit sys-
teem laat na een eventuele lijnbreuk niet alleen het lood 
maar ook de gehele montage (voorslag, leader etc) ont-
snappen tot aan de onderlijn. Aan het andere uiteinde van 
de leader zit een lus om te bevestigen aan de hoofdlijn of 
voorslag. 3 stuks in een verpakking. 

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68022 PV017 Camou Black 40 lb 100 cm

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68023 PV079 Camou Black 40 lb 100 cm

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68033 PV357 Chameleon 40 lb 100 cm
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ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68150 PV184 #2 10 per bag
68151 PV032 #4 10 per bag
68152 PV033 #6 10 per bag
68153 PV034 #8 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68155 PV185 #2 10 per bag
68156 PV035 #4 10 per bag
68157 PV036 #6 10 per bag
68158 PV037 #8 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68160 PV038 #4 10 per bag
68161 PV039 #6 10 per bag
68162 PV040 #8 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68165 PV041 #4 10 per bag
68166 PV042 #6 10 per bag
68167 PV043 #8 10 per bag

CC-1 Hook
Klauwhaak model die door zijn vorm uitermate geschikt is 
om vissen uit te drillen in de buurt van obstakels. De korte 
steel en de naar binnen gerichte haakpunt zorgen voor bui-
tengewoon veel houvast, zelfs tijdens de zwaarste dril. Dit 
type haak is ook buitengewoon geschikt om te gebruiken 
op de wateren waar karpers zachte bekken hebben. Wij 
adviseren u om dit haakmodel altijd te voorzien van een 
degelijk, zo minuscuul mogelijke, Line Aligner (haakverlen-
ging en het richten van de lijn naar de haakpunt) om de 
draai-eigenschap te optimaliseren. 

CSS-2 Hook
Extra sterk uitgevoerd model met een iets langere haak-
steel en een kaarsrechte vlijmscherpe punt. Dit type haak 
is geschikt voor vele omstandigheden maar blinkt echt uit 
tijdens zwaardere werk. Ook bij dit model geldt weer dat 
het toevoegen van een minuscule Line Aligner (haakverlen-
ging en het richten van de lijn naar de haakpunt) de draai-
eigenschap sterk optimaliseert. 

CLS-3 Hook
Semi-langstelig model, met een iets naar binnen gericht 
haakoog en een lange rechte punt. Ideaal model voor op 
druk beviste wateren. De lange steel en het naar binnen 
gerichte oog zorgt ervoor dat de haak agressieve inhaking 
tijdens het opzuigen van het aas. Op druk beviste wateren 
krijg je meestal maar 1 kans en die moet dan ook meteen 
goed zijn. Deze haak niet gebruiken in de buurt van obsta-
kels waar stevig gedrild dien te worden. De rig dient nooit 
langer te zijn dan 15 cm. Bij een te lange rig zal de agres-
sief draaiende haak vlees pakken achter in de bek (in het 
zachte gehemelte) van de karper. De haak zal dan tijdens 
het drillen als een blik opener doorsnijden naar voren. Dit 
is een fantastisch haakmodel met een kleine gebruiksaan-
wijzing. 

CE-4 Hook
Coated Anti Eject model dat een echte allrounder is on-
danks de klauwachtige vorm. Door deze vorm zal de haak 
tijdens de dril zich als het ware ingraven in de karperbek. 
Het grote voordeel ten opzichte van het traditionele klauw-
model is de rechte punt die deze haak sneller vlees laat 
pakken. 

PFTE (PolyTetraFluoroEthylene) gecoate haken (ook wel 
‘Teflon’ coated genoemd) zijn de laatste jaren enorm 
populair geworden. De haken reflecteren nauwelijks licht. 
Daarnaast penetreren deze haken makkelijker dan con-
ventionele haken de bek van de karper door de extreem 
gladde coating.
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ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68168 PV297 #4 10 per bag
68169 PV298 #6 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
67990 PV333 #4 10 per bag
67991 PV334 #6 10 per bag
67992 PV335 #8 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
67994 PV336 #4 10 per bag
67995 PV337 #6 10 per bag
67996 PV338 #8 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
67998 PV339 #6 10 per bag
67999 PV340 #8 10 per bag

Chod Hook CH-1
PFTE coated hook met een naar buiten gebogen oog waar-
door de rig in de ideale prikpositie komt te staan. Het naar 
binnen gerichte puntje zorgt voor veel grip tijdens de dril.

CC-1 Hook Barbless
Klauwhaak model die door zijn vorm uitermate geschikt is 
om vissen uit te drillen in de buurt van obstakels. De korte 
steel en de naar binnen gerichte haakpunt zorgen voor bui-
tengewoon veel houvast, zelfs tijdens de zwaarste dril. Dit 
type haak is ook buitengewoon geschikt om te gebruiken 
op de wateren waar karpers zachte bekken hebben. Wij 
adviseren u om dit haakmodel altijd te voorzien van een 
degelijk, zo minuscuul mogelijke, Line Aligner (haakverlen-
ging en het richten van de lijn naar de haakpunt) om de 
draai-eigenschap te optimaliseren. 

CSS-2 Hook Barbless
Extra sterk uitgevoerd model met een iets langere haak-
steel en een kaarsrechte vlijmscherpe punt. Dit type haak 
is geschikt voor vele omstandigheden maar blinkt echt uit 
tijdens zwaardere werk. Ook bij dit model geldt weer dat 
het toevoegen van een minuscule Line Aligner (haakverlen-
ging en het richten van de lijn naar de haakpunt) de draai-
eigenschap sterk optimaliseert. 

CE-4 Hook Barbless
Coated Anti Eject model dat een echte allrounder is on-
danks de klauwachtige vorm. Door deze vorm zal de haak 
tijdens de dril zich als het ware ingraven in de karperbek. 
Het grote voordeel ten opzichte van het traditionele klauw-
model is de rechte punt die deze haak sneller vlees laat 
pakken. 
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ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68209 PV065 Mix Color 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68208 PV026 Mix Colors 20 per bag

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68204 PV344 3.1 MM 10 per bag
68205 PV029 3.7 MM 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68200 PV028 Green 5 per bag

Next Generation Baitbands 10 mm 
assembled
Kant-en-klare baitbands 10 mm met RVS rigring en aasscho-
teltje, ideaal voor het snel maken van een D-rig onderlijn 
montage. 

Next Generation Baitbands 10 mm
Deze ijzersterke baitelastiekjes zijn niet gemaakt van latex 
en drogen niet uit. Ze zijn iets minder elastisch maar daar-
door veel sterker.  

Black Coated Rig Rings
Matte en supergladde afgewerkte Rig Rings geschikt voor 
vele doeleinden en verschillende rigs. 

Freedom Safety Lead Clip
Met de Freedom Safety Leadclip zal een vis bij lijnbreuk 
zowel het lood als de volledige leader montage kwijtraken 
en dat maakt het tot een van de meest visveilige systemen 
op de markt.  
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Shrinktube
Krimpkous met extreem goede krimpende eigenschappen. 
Speciaal ontworpen voor het karpervissen en ideaal voor 
het maken van je eigen Line Aligners en Withy Pool Rigs. 
Weed en Silt 1.2 mm en 1.6 mm.

Threaded Anti Tangle Tubing
Ready2fish op nylon geregen anti tangle tubing. Nooit meer 
ellende met het doorrijgen want steek simpel je hoofdlijn 
door de lus en trek de tubing erop. 

Short Anti Tangle Sleeves
Rubber sleeve voor het snel verwisselen van de onderlijn 
daarnaast heeft deze sleeve goed anti tangle eigenschap-
pen. Wij hebben de sleeve korter gemaakt dan normaal 
omdat juist de langere versie de slechte eigenschap heb-
ben omhoog te gaan staan onder water doordat er lucht in 
de sleeve zit. 

Tungsten Anti Tangle Sleeves
Anti tangle sleeve speciaal voor het afsluiten van de quick 
lock swivel. Het extreem zware soortelijk gewicht van 
Tungsten zorgt ervoor dat alles strak tegen de bodem ge-
drukt blijft. Om het gewicht van het Tungsten zo zwaar 
mogelijk te houden hebben we geen kleurstof toegevoegd. 
Dark Grey valt mooi weg tegen iedere bodemstructuur. 

ALBA PV ITEM COLOR DIA. QUANTITY
68175 PV045 Weed 1.2 mm 10 per bag
68176 PV046 Weed 1.6 mm 10 per bag
68177 PV047 Silt 1.2 mm 10 per bag
68178 PV048 Silt 1.6 mm 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR  QUANTITY LENGTH
67766 PV371 Olive Green 1 per bag 40 cm
67767 PV372 Olive Green 1 per bag 60 cm

ALBA PV ITEM COLOR  QUANTITY LENGTH
68170 PV044 Trans. Brown 20 per bag 2 cm
68171 PV067 Trans. Green 20 per bag 2 cm
68172 PV068 Gravel 20 per bag 2 cm

ALBA PV ITEM COLOR  QUANTITY SIZE
68173 PV358 Dark Grey 8 per bag Short
68174 PV359 Dark Grey 8 per bag Large
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Heli-chod Rubbers with 
Buffer Beads
Konische rubbers met daarop een kraal met een grote di-
ameter. Kan bevestigd worden op iedere leader, op elke 
plaats die wenselijk is.  Een chod rig kan hierdoor vrij be-
wegen tussen de 2 kralen. Na een eventuele lijnbreuk kan 
de vis gemakkelijk de leader kwijt raken. Deze montage is 
ook geschikt als normale helicopter rig. 

Threaded Anti Tangle Tubing
Ready2fish op nylon geregen anti tangle tubing. Nooit meer 
ellende met het doorrijgen want steek simpel je hoofdlijn 
door de lus en trek de tubing erop. 

Tungsten Beads (for Rigsolutions 
Shokka Sleeve)
Ideaal om in combinatie met Rigsolutions Shokka Sleeve 
een extreem veilig inline loodsysteem te maken. Om het 
gewicht van het Tungsten zo zwaar mogelijk te houden heb-
ben we geen kleurstof toegevoegd. Dark Grey valt mooi 
weg tegen iedere bodemstructuur. 

Flexi Screw in Bait
Eenvoudig in je haakaas te schroeven en zorgt voor een 
goede houvast. Werkt met alle soorten aas.

ALBA PV ITEM COLOUR QUANTITY
68180 PV110 Silt 6+3 per bag
68181 PV111 Weed 6+3 per bag
68182 PV112 Gravel/Sand 6+3 per bag

ALBA PV ITEM COLOUR QUANTITY
68211 PV379 Matt Black 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE (dia.) QUANTITY
68193 PV360 (out)6 mm/  10 per bag
  (in) 3 mm

ALBA PV ITEM SIZE (dia.) QUANTITY
68194 PV361 (out)6 mm/  10 per bag
  (in) 2,3 mm
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Hair en “Shot on the Hook” Kit
Onmisbaar product voor het vervaardigen van een echt soe-
pele hair. Een hair zoals deze oorspronkelijk is ontwikkeld. 
Daarnaast is het product een uitstekende fundering voor 
een zogenaamde Shot on the Hook.  Beide toepassingen ge-
bruiken in de praktijk dezelfde knoop. Deze knoop is voor 
veel vissers lastig om te maken. Vandaar dat wij dit voor u 
gaan doen. De gebruiksklare knopen worden in twee kleu-
ren (gravel en silt) geleverd op een stukje buis. Je kunt je 
hair dus aanpassen aan de omstandigheden of aan je aas. 
Steek de punt van de haak in de buis en trek een knoopje 
op de haaksteel. Vervolgens trek je de uiteinden stevig aan. 

Boilie Stops and Extension 
Boilie Stops
Boilie stoppertjes in  verschillende maten. Met deze stop-
pers kun je de hairlengte aanpassen aan kleine en grote 
boilies of particles. Deze transparante boilie stoppers zijn 
praktisch onzichtbaar bij iedere aaskleur.

Multi Clip
Matzwarte en zeer sterke Multi Clip, ideaal voor het snel 
wisselen van de rigs. 10 stuks in een zakje size 2. 

Tungsten Putty
Tungsten Putty, kneedbaar lood voor het uitbalanceren van 
popup montages en het verzwaren van onderlijnen en lea-
ders. 

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68202 PV030 Gravel & Silt 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68212 PV025 Transparent Clear 1 rack of 63

ALBA PV ITEM COLOR WEIGHT
68335 PV181 Weed 20 gr
68336 PV182 Muddy Brown 20 gr

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68129 PV318 Matt Black 2 10 per bag
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HQ Tailrubbers
Matte conische High Quality tail rubbers gemaakt van het 
beste rubber. Ze zijn ijzersterk en scheuren niet uit. Uni-
verseel te gebruiken op lead clips en andere loodsystemen.  

Shokka Sleeve
Door het gebruik van de Shokka Sleeve zal het lood gemak-
kelijk van de prop afschuiven na het instinctieve kopschud-
den van de karper. Hierdoor kan de karper het lood niet 
gebruiken om de haakpunt los te wrikken. Deze loodsleeve 
is geschikt voor bijna alle inline lood merken. 

Ready Made Line Aligners 
Rigsolutions Ready Made Line Aligners zijn ideaal als ver-
vanging van krimpkous. Zo uit de verpakking creëer je bin-
nen no time een haak met een perfect indraaiend vermo-
gen en ze zijn geschikt voor zowel lange- als kortstelige 
haken. Door de gebogen vorm zorgt de line-aligner voor de 
juiste inhakingshoek en een korte verlenging van de haak-
steel w, wat het indraaien nog een extra boost geeft. De 
haak zal hierdoor sneller en veiliger (dus voor in de bek) 
inhaken. De Rigsolutions Line Aligner is gemaakt van een 
flexibel materiaal maar stijf genoeg voor een echte haak-
verlenging. Verkrijbaar in de kleuren Silt en Gravel. 

Big Gap Hookers
Dark Gravel en Olive Green Ready Made Line Aligners zijn 
een ideale vervanging voor shrink tube. Zonder moeite kun 
je de haak snel en agressief laten draaien. De gebogen vorm 
en de verlenging zorgen voor een grotere ruimte tussen de 
haakpunt en de lijn. Hierdoor prikt de haak sneller en vei-
liger (in de onderlip). De Rigsolutions Big Gap Hookers zijn 
gemaakt van flexibel materiaal maar stijf genoeg voor een 
echte haakverlenging en behouden hun vorm. 

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68188 PV385 Olive Green 5 per bag

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68190 PV192 Weed 5 per bag
68191 PV193 Muddy Brown 5 per bag
68192 PV194 Gravel 5 per bag

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68195 PV195 Silt 10 per bag
68196 PV196 Gravel 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR WEIGHT
68213 PV346 Dark Gravel 10 per bag
68214 PV347 Olive Green 10 per bag
68215 PV348 Dark Gravel 10 per bag
68216 PV349 Olive Green 10 per bag
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Backlead Ring with Rubber
Universele goed glijdende kunststof ring die gemakkelijk op 
de lijn is aan te brengen of verwijderen.  

HQ Threaded Black Rubber Stops
Ideaal om als Snowman stoppers te gebruiken of voor het 
penvissen. 

HQ Leadclips
Safety Lead clip met stalen arm die het lood na een lijn-
breuk makkelijk lost. Altijd in combinatie met de HQ co-
nisch Tailrubber gebruiken voor het beste resultaat. Met de 
bijgeleverde pin kan men de clip fixeren om het lood snel 
te lossen in wierrijke situaties of liever nog in combinatie 
met een loodvervanger, bijvoorbeeld een steen! 

Safety Backleads
Een backlead drukt je lijn tegen de bodem, vermindert 
de kans op lijnzwemmers en dat voorbij varende boten de 
lijn meenemen. Het loodgewicht zit niet gefixeerd op de 
ring waardoor de ring bij het per ongeluk vastraken van 
het loodje tussen een obstakel gemakkelijk los komt en je 
de vis veilig kunt landen. Goed glijdende kunststof ring en 
loodgewicht afgewerkt met mooie camou coating. 

ALBA PV ITEM COLOR QUANTITY
68206 PV345 Olive Green 5 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68201 PV386 Olive Green Medium 5 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68183 PV374 Black Medium 5 per bag

ALBA PV ITEM COLOR WEIGHT QUANTITY
68385 PV294 Two Tone 0,5 OZ 3 pcs
68386 PV295 Two Tone 1,0 OZ 3 pcs
68387 PV296 Two Tone 1,5 OZ 3 pcs
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PVA String
Gevlochten PVA draad welke snel oplost. Ideaal voor het 
maken van een stringer. Wordt geleverd op handige dispen-
ser van 20 meter.

PVA Bags
In water gemakkelijk oplosbare PVA zakjes. Hierin kunt u 
uw partikels, boiliecrunch of andere karperaas gemakkelijk 
in één keer op uw voerplek krijgen.

Standard PVA Tube
Fijnmazige “Standard Width” laddervrije PVA kit. De PVA 
tube bestaat uit een koffer met 5 meter laddervrije PVA en 
een ergonomisch gevormde plunger stick. Geschikt voor: 
boilies, pellets en bodemvoer. 

Standard PVA Tube Refill
PVA refill kous voor de standard tube. Lengte 5 meter.

Stick PVA Tube
Fijnmazige “Boilie Width” laddervrije PVA kit. De PVA tube 
bestaat uit een koffer met 5 meter laddervrije PVA en een 
ergonomisch gevormde plunger stick. Geschikt voor: boi-
lies, pellets en bodemvoer. Kan ook gebruikt worden voor 
het maken van mini-sticks.

Stick PVA Tube Refill
PVA refill kous voor de stick tube. Lengte 5 meter.

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68420 PV396 20 m 1

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68431 PV401 65 x 190 mm 10
68432 PV402 100x125 mm 10

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68423 PV397 5 m 1

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68427 PV399 5 m 1

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68424 PV398 5 m 1

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68428 PV400 5 m 1
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Swivel
Betrouwbare matzwarte wartel die past op de meest voor-
komende loodsystemen. De matte finish zal de karper niet 
afschrikken.   

Quick Change Swivel
Hoge kwaliteit, matte zwarte swivel, waardoor je gemak-
kelijk je rig kan wisselen. Ideaal voor vissers die experi-
menteren met diverse soorten rigs. Altijd gebruiken in 
combinatie met een Short Anti-Tangle Sleeve. 

Heli-Swivel
Swivel met een extra groot oog, speciaal gemaakt voor alle 
helicopter systemen. Het oog is groot genoeg om gemak-
kelijk over alle leaderknopen heen te kunnen schuiven na 
een lijnbreuk.   

Ring Swivel
Ring Swivel geschikt voor het maken van een helicopter 
systeem of voor het bevestigen van een onderlijn.   

Mini Big Eye  Swivel
Multifunctionele wartel geschikt als verbinding bij Combi 
rig of te gebruiken als baitswivel.   

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68130 PV018 Black 8 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68130 PV018 Black 8 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68134 PV020 Black 8 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68136 PV021 Black 8 10 per bag
68140 PV265 Black 11 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68138 PV264 Black 12 10 per bag
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PVA Swivel
Swivel met een uniek peervormige ring. De snelste en mak-
kelijkste manier om een PVA zakje te monteren. Voer de 
knoop van het PVA zakje door de peervormige ring voor een 
snelle, degelijke bevestiging.    

Flexible Quick Change Swivel
Matte Flexible ringswivel met quicklink, enorme bewe-
gingsvrijheid en ideaal om snel van rigje te veranderen. 

Black Coated Big Eye Safety Rings
Ringentjes met een ruime diameter waardoor e ring past 
over het huis van de Freedom leadclip en de loodarm te 
samen. Op deze manier sluit je de clip helemaal af zo-
dat de effectiviteit van de werking enorm verbeterd ten 
opzichte van een lusje. Met dit systeem wordt loodverlies 
voorkomen. Rig Rings geschikt voor vele doeleinden en ver-
schillende rigs.   

Next Generation Boilie Disc
Aasschoteltje dat voorkomt dat de boiliestopper in het aas 
getrokken wordt en de boilie daardoor van de hair (of elas-
tiekje) afglijdt.  

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68145 PV363 Black 8 10 per bag

ALBA PV ITEM COLOR SIZE QUANTITY
68143 PV362 Black 8 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE/LENGTH QUANTITY
68207 PV082 5.4 MM 10 per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68203 PV066 6.4 mm 50
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Camo Green

Olive Green

ALBA PV ITEM SIZE STRENGTH QUANTITY
68017 PV397 #4 25 lb 9 per bag
68003 PV380 #6 25 lb 9 per bag
68004 PV381 #8 25 lb 9 per bag

995 Soft Camou
Zinkend soepel en sterk rigmateriaal die goed wegvalt te-
gen de bodem. 25 meter, 25 lb trekkracht. 

995 Max Nylon
Max Nylon 0.30 en 0.35 mm 1000 m. Extreem sterke en 
soepele nylon met zeer goede werpeigenschappen. 

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68039 PV384 Camou Green 25 lb 25 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68108 PV382 Olive Green 0.30 mm/25 lb 1000 m
68109 PV383 Olive Green 0.35 mm/35 lb 1000 m

995 Line Aligner Rig
9 agressief werkende rigs met een ready made Big Gap Hooker line aligner. De CSS-2 haak is PFTE coated en extreem 
sterk. Met gratis boilie stoppers. 
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Silt

Soft Green

Two Tone

Camo Green

Olive Green

Olive Green

Duranium Monofilament
Monofilament hoofdlijn met goede werpeigenschappen en 
weinig rek.Deze nylon is 8x meer schuurbestendig dan nor-
male nylon en dit in combinatie met de hoge trekkracht 
maakt het een tot één van de sterkste in zijn soort. Uiter-
mate geschikte voor semi lange afstanden. 

MaxXimum Mono Snagleader 
Extreem sterke schuurbestendig monofill voorslag materi-
aal met een miniem geheugen. Dit zorgt ervoor dat, on-
danks de dikke diameter, de lijn soepel aanvoelt en nauwe-
lijks twist. Gebruik deze voorslag alleen in combinatie met 
een safety systeem. 

Ziggy – Floating Nylon, 
Natural Colour
Drijvende hoogwaardige Japanse Nylon met een hoge trek-
kracht. Ideaal om je Zigrigs mee te maken. Ziggy valt door 
zijn natuurlijke two tone kleur goed weg in het water. 

Prevo
Deze echte Japanse hybrid hoofdlijn is extreem zwaar en 
zinkt na het inwerpen meteen mooi af. De weinige rek 
zorgt voor een goede beetindicatie en Prevo is buitenge-
woon schuurbestendig. 

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68110 PV104 Muddy Brown 0.30 mm/20 lb 1.250 m
68111 PV105 Muddy Brown 0.35 mm/25 lb 1.250 m
68112 PV106 Muddy Brown 0.40 mm/30 lb 1.000 m
67751 PV364 Olive Green 0.30 mm/20 lb 1.250 m
67752 PV365 Olive Green 0.35 mm/25 lb 1.250 m
67753 PV366 Olive Green 0.40 mm/30 lb 1.000 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68088 PV056 Soft Green 0.55 mm/50 lb 80 m
68089 PV367 Olive Green 0.55 mm/50 lb 80 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68106 PV280 Grey 0.35 mm/15 lb 550 m
68107 PV281 Grey 0.40 mm/20 lb 500 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68085 PV273 Two Tone 0.25 mm/8 lb 150 m
68086 PV274 Two Tone 0.28 mm/10 lb 150 m
68087 PV275 Two Tone 0.30 mm/12 lb 150 m
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Silt

Soft Green

Two Tone

Camo Green

Olive Green

Olive Green

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68115 PV172 Silt 0.28 mm/25 lb 1000 m
68116 PV173 Silt 0.32 mm/30 lb 1000 m
68117 PV174 Silt 0.35 mm/40 lb 1000 m
67761 PV368 Olive Green 0.28 mm/25 lb 1000 m
67762 PV369 Olive Green 0.32 mm/30 lb 1000 m
67763 PV370 Olive Green 0.35 mm/40 lb 1000 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68120 PV244 Olive Green 0.28 mm/30 lb 600 m
68121 PV245 Olive Green 0.25 mm/20 lb 600 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68073 PV378 Brown 0.60 mm/80 lb 50 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68126 PV289 Olive Green 0.22 mm/20 lb 1000 m
68127 PV290 Olive Green 0.31 mm/30 lb 1000 m

Down2Earth braided main line
Zinkende, gevlochten hoofdlijn. Perfect voor lange afstand  
of voor het vissen over en tussen wiervelden. Het rekloze 
karakter zorgt voor direct contact met de vis op welke af-
stand dan ook. Door de juiste materialen samen te smelten 
is er een waanzinnig goede gevlochten lijn ontstaan die 
snel afzinkt, goede werpeigenschappen heeft en fluweel 
aanvoelt. 

8+One Braid
Extreem snel zinkende, zeer soepele  gevlochten lijn van 9 
strengen, met een dunne diameter.  Perfect voor het vissen 
op lange afstanden en op wateren met veel wier. Zwaarte-
kracht van 1.5 en geweldige werpprestaties. 

Drop-iT Fast Sinking 8 Braid
Snel zinkende gevlochten lijn voor het vissen op lange 
afstanden. Drop-iT bezit nagenoeg geen rek waardoor er 
altijd een goede beetindicatie is en er altijd contact is tij-
dens het drillen. De geheel afgezonken lijn schrikt de trek-
kende vissen niet af. 

Hollow Kevvy
Ongelofelijk slijtvast en splicible (snag) leader materiaal. 
Volgt door het hoge soortelijke gewicht altijd de contouren 
van de bodem. When the going gets tough! 
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Dark Brown

Fluo Yellow

Fluo Yellow

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68124 PV287 Fluo Yellow 0.20 mm/20 lb 300 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68125 PV288 Fluo Yellow 0.20 mm/20 lb 300 m

ALBA PV ITEM COLOR DIA/STRENGTH LENGTH
68122 PV285 Dark Brown 0.20 mm/20 lb 300 m
68123 PV286 Dark Brown 0.28 mm/30 lb 300 m

Markerbraid
Markerbraid met Teflon beschermlaag, lijn speciaal ontwik-
keld voor amrkerhengel. Door de soepele 8 braid zijn ex-
treme afstanden haalbaar en is ieder bultje op de bodem 
voelbaar.

Gevlochten lijnen die voorzien zijn van een 
laagje TEFLON maakt die lijnen soepeler, 
waardoor grotere afstanden mogelijk zijn met 
inwerpen. Tevens zijn ze schuurbestendiger 
en sterker op de knoop.

Spods Braid
Lijn met een Teflon beschermlaag, speciaal ontwikkeld 
voor het gebruik van Spods. Deze lijn is extreem sterk en 
toch zeer soepel waardoor lange afstanden gemakkelijk 
haalbaar zijn. 

On-Top, Floating Braid
Een soepele drijvende lijn met een Teflon beschermlaag, 
ideaal voor oppervlakte visserij. 
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Baitlip Boilie Needle
Ergonomisch gevormd, multifunctionele en supersterke 
boilienaald.  Met een hi-visual oranje handgreep.   

Baitlip Splicing Needle
Ergonomische gevormd supersterke splicingnaald.  Speciaal 
ontworpen voor het splicen van Free-Fall leader materiaal 
met een hi-visual oranje handgreep.  

Baitlip Stringer Needle
Ergonomische gevormd extralange supersterke boilienaald 
met een hi-visual oranje handgreep.  

Boilie Drill
Ergonomische gevormd high speed boortje, ideaal om ge-
perste pellets en gedraagde boilies door te boren. De fluo-
rescerende oranje kleur is een blikvanger waardoor kwijt-
raken tot het minimum wordt beperkt.  

Extra Strong Boilie Needle 
Ergonomisch gevormde, extra sterke boilienaald geschikt 
voor de hardste aassoorten met een hi-visual oranje hand-
greep.  

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68220 PV084 11 cm 1 pc per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68221 PV085 11 cm 1 pc per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68222 PV086 17 cm 1 pc per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68223 PV087 11 cm 1 pc per bag

ALBA PV ITEM SIZE QUANTITY
68224 PV183 11 cm 1 pc per bag
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Knot/Loop puller

Skin Stripper &
Line Cutter

Easy Storage

Rig Buddy Multi Tool
Innovatieve Multi-tool met diverse functies zoals een Pulla, 
tensionbar, braid cutter en strippertool. De separaat te 
gebruiken hulpstukken kunnen worden opgeslagen in het 
ergonomisch gevormde huis van de Rig Buddy waardoor de 
Multi Tool weinig ruimte in de tacklebox inneemt. De Rig 
Buddy is zowel links als rechtshandig te gebruiken. Ver-
krijgbaar in mat zwart geanodiseerd aluminium, compleet 
met een reserve cutter/stripper. 

Fast Braid Scissor 
Deze schaar is speciaal ontwikkeld voor het knippen van 
gevlochten lijnen (Dyneema). Door de gekartelde bladen is 
er veel grip op de Dyneema en knipt de schaar de gevloch-
ten lijn vrije eenvoudig en netjes. Deze schaar blijft, mits 
je alleen gevlochten lijn ermee knipt, enorm lang scherp.

ALBA PV ITEM COLOUR QUANTITY
68218 PV083 Black 1 pc per bag

ALBA PV ITEM COLOUR QUANTITY
68218 PV083 Black 1 pc per bag
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Line Cutter Knot Puller Ruler

Complete Tackle Box Set
Sterke, compleet uitgeruste en slimme tacklebox die door-
middel van losse componenten naar eigen inzicht is in te 
delen. Deze totaalbox wordt geleverd met 4 kleine assorti-
ment doosjes een rigbox geschikt om 20 gebruiksklare rigs 
in te bewaren en een unieke uit te nemen werkliniaal. De 
precisie liniaal is voorzien van een stainless steel knoop-
aantrek-tooltje, line cutter, coating stripper en een  dege-
lijke maatverdeling.  

Tackle Box Standaard
Handige tackle box zonder accessoires.

Tackle Box Medium
Ideaal voor korte sessies of als uitbreiding van de standaard 
box. 

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68392 PV062 360 x 260 x 50 mm Dark Green/Grey

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68399 PV059 360 x 260 x 50 mm Dark Green/Grey

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68393 PV316 260 x 220 x 60 mm    Dark Green/Grey

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68228 PV095 350 x 96 x 18 mm Black

Rig Ruler
Precisie liniaal is voorzien van een stainless steel knoop-
aantrek-tooltje, line cutter, coating stripper en een  dege-
lijke maatverdeling. Onmisbaar voor het vervaardigen van 
exact gelijke onderlijnen.  
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Rig Box
Rig box, ideaal voor het netjes en recht opslaan van 20 rigs.

Rig Box Complete
Rig box compleet gevuld met rigjes. De rigjes zijn gemaakt 
van Free-Fall 20 lb, haak CSS-2 size 6 voorzien van een Big 
Gap Hooker line aligner. De leaders van 40 Lb Freefall ma-
teriaal zijn voorzien van een super safe loodsysteem. 

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68390 PV061 350 x 90 x 25 mm Dark Green/Grey

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68395 PV373 350 x 90 x 25 mm Dark Green/Grey

ALBA PV ITEM SIZE COLOR
68395 PV373 350 x 90 x 25 mm Dark Green/Grey

Rig Box Complete
Rig box compleet gevuld met rigjes. De rigjes zijn gemaakt 
van Free-Fall 20 lb, haak CSS-2 size 6 voorzien van een Big 
Gap Hooker line aligner. De leaders van 40 Lb Freefall ma-
teriaal zijn voorzien van een super safe loodsysteem. 
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68020 68021

High Grip Leads with Swivel
Loodvorm die uitermate geschikt is voor het vissen op lange 
afstanden, rivieren en op steile taluds. De uitstekende nop-
pen  op het lood en de centrale opening zorgen voor een 
degelijke grip, zodat je in feite een lichter loodgewicht 
kunt gebruiken.  
Beschikbaar in de volgende gewichten:  55, 70, 80, 90 en 
100 gram.  

Perfect Leader
Kant-en-klare leader van zeer soepel materiaal waardoor 
op de bodem moeiteloos de contouren van de bodem wordt 
gevolgd en daardoor bijna onzichtbaar is voor de voorzich-
tig azende karper. Deze leader is voorzien van een Freedom 
clip en een Quick change swivel. Tijdens het instinctieve 
kopschudden glijdt de swivel uit de clip vandaan en kan de 
karper het lood niet gebruiken om de haak los te schudden. 
Daarnaast is de Freedom clip de meest veilige loodclip uit 
op de markt. Na lijnbreuk raakt de vis de leader en eventu-
eel een stuk hoofdlijn gemakkelijk kwijt.   

Inline Lead
De extreem platte vorm van dit lood zorgt voor de ultieme 
camouflage want het lood wordt één geheel met de bo-
dem. Daarnaast zorgt de unieke vierkante vorm ook nog 
eens voor extra veel druk op de haakpunt tijdens het prik-
ken. Geschikt voor vele situaties,  alleen niet efficiënt om 
grote afstanden te werpen. 
Verkrijgbaar in de volgende gewichten: 55, 70, 80 en 100 
gram.

ALBA PV ITEM COLOR WEIGHT QUANTITY
68360 PV260 Sand/Gravel 55 gr 10 pcs per box
68361 PV261 Sand/Gravel 70 gr 10 pcs per box
68362 PV205 Sand/Gravel 80 gr 10 pcs per box
68363 PV206 Sand/Gravel 90 gr 10 pcs per box
68364 PV207 Sand/Gravel 100 gr 10 pcs per box

68350 PV267 Muddy Brown 55 gr 10 pcs per box
68351 PV268 Muddy Brown 70 gr 10 pcs per box
68352 PV200 Muddy Brown 80 gr 10 pcs per box
68353 PV201 Muddy Brown 90 gr 10 pcs per box
68354 PV202 Muddy Brown 100 gr 10 pcs per box

ALBA PV ITEM COLOR WEIGHT QUANTITY
68380 PV262 Sand/Gravel 55 gr 10 pcs per box
68381 PV263 Sand/Gravel 70 gr 10 pcs per box
68382 PV214 Sand/Gravel 80 gr 10 pcs per box
68383 PV215 Sand/Gravel 100 gr 10 pcs per box

68370 PV269 Muddy Brown 55 gr 10 pcs per box
68371 PV270 Muddy Brown 70 gr 10 pcs per box
68372 PV210 Muddy Brown 80 gr 10 pcs per box
68373 PV211 Muddy Brown 100 gr 10 pcs per box

ALBA PV ITEM COLOR WEIGHT QUANTITY
68020 PV271 Chameleon 40 lb 70 cm
68021 PV272 Chameleon 40 lb 90 cm
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Ready Made Free-Fall Leader
Kant-en-klare leader in camouflage kleur, die moeiteloos de 
contouren van de bodem volgt en bijna onzichtbaar is voor 
de voorzichtig azende karper. Deze leader is voorzien van 
een quick lock swivel en een shokka  sleeve of een double 
loop en een losse swivel en shokka sleeve. Tijdens het in-
stinctieve kopschudden glijdt het lood van de shokka sleeve 
af  en kan de karper het lood niet gebruiken om de haak los 
te schudden. De perfect leader serie wordt handgemaakt 
door Piet Vogel zelf om de kwaliteit te garanderen.

Ready-Made Snag-Attack Leader
Ready made Snag Attack leader met rek, gemaakt van flu-
orocarbon vezel en daardoor erg schuurbestendig. In ca-
mouflage kleur, die moeiteloos de contouren van de bodem 
volgt en bijna onzichtbaar is voor de voorzichtig azende 
karper. Deze leader is voorzien van een quick lock swivel 
en een shokka  sleeve of een double loop en een losse swi-
vel en shokka sleeve. Tijdens het instinctieve kopschudden 
glijdt het lood van de shokka sleeve af  en kan de karper 
het lood niet gebruiken om de haak los te schudden. De 
perfect leader serie wordt handgemaakt door Piet Vogel 
zelf om de kwaliteit te garanderen. 

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68028 PV252  Dark Grey  40 lb 140 cm 
68029 PV253  Dark Grey  40 lb 140 cm 
68031 PV254  Chameleon 40 lb 140 cm 
68032 PV255  Chameleon 40 lb 140 cm 

ALBA PV ITEM COLOR STRENGTH LENGTH
68034 PV256  Silt  40 lb 140 cm
68035 PV257  Silt 40 lb 140 cm
68037 PV258  Camou Brick 40 lb 140 cm
68038 PV259  Camou Brick 40 lb 140 cm
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