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rain gutter rod or net strap

Three pole construction

fabric

210D polyester

tweepersoons

5000
waterproof

H155xB320xD275

• Doek 210D polyester • 5000 mm waterdruk bestendig • 19 mm (Ø) lichtgewicht aluminium frame • Three pole frame system • Fold down constructie • De 
“Hood “kan indien nodig opgerold en vast gezet worden • Uit ritsbaar voor paneel • Uitneembare binnentent van mosquito gaas met vast grondzeil • Wordt 
geleverd met extra PVC grondzeil • Zware kwaliteit bivvy pegs • RVS bivvy peg ringen • Multi functionele voorzijde • Optimaal te benutten binnenruimte  
• Waterproof getapede naden • Mosquito fill-in raampanelen • Afsluitbare ventilatieramen aan achterzijde • Tweepersoons model • Inclusief luxe draagtas  
• Afmeting: H155xB320xD275 cm

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08726  Waterfront Two-Man  15.5 kg  132x26 cm  € 399,95

Waterfront tWo-Man

fabric

300D polyester

5000
waterproof

H150xB240xD185

• Doek 300D polyester • 5000 mm waterdruk bestendig • 8 mm (Ø) baleinen • Wordt geleverd met heavy duty grondzeil • Zware kwaliteit bivvy pegs • RVS 
bivvy peg ringen • Optimaal te benutten binnenruimte • Voorzien van Quick-lock swivel-caps • Inclusief 2 storm poles • Mosquito doek voorzijde • Ventilatie 
paneel achterzijde • Waterproof getapede naden • Eénpersoons model • Inclusief luxe draagtas • Afmeting: H150xB240xD185 cm

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08731  Superior Oval 240 7.9 kg  1800x15 cm  € 249,95

superior oval 240 
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NOW WitH iMPrOVeD 
teNSiONiNG SYSteM

NOW WitH iMPrOVeD 
teNSiONiNG SYSteM

• Doek 300D polyester  • 5000 mm waterdruk bestendig  • 19 mm (Ø) lichtge wicht aluminium frame  m• Fold down constructie  • Wordt geleverd met PVC 
grondzeil  •Zware kwaliteit bivvy pegs  • RVS bivvy peg ringen  • Breekstaaf zipper grips  • Multi functionele voorzijde  • Optimaal te benutten binnenruimte  
• Waterproof getapede naden  • PVC en mosquito fill-in raampanelen  • Afsluitbare ventilatieramen aan achterzijde  • Eénpersoons model 
• Inclusief luxe draagtas  • Afmeting: H120x-B230xD250 cm

• Doek 300D polyester  • 5000 mm waterdruk bestendig  • 19 mm (Ø) lichtgewicht aluminium frame  • Fold down constructie  • Wordt geleverd met PVC 
grondzeil  •Zware kwaliteit bivvy pegs  • RVS bivvy peg ringen  • Breekstaaf zipper grips  • Multi functionele voorzijde  • Optimaal te benutten binnenruimte  
• Waterproof getapede naden  • PVC en mosquito fill-in raampanelen  • Afsluitbare ventilatieramen aan achterzijde  • Eénpersoons model  • Inclusief luxe 
draagtas  • Afmeting: H120x-B230xD250 cm ----- Overwrap:  • Verhoogt de isolatie  • Voorkomt condensvorming  • Inclusief framebuis  • Doek 300D poly-
ester  • 5000 mm waterdruk bestendig  •Afmeting inclusief overwrap: H120xB250xD290 cm

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08694 SOUL Stormbreaker  10 kg  100x35 cm  € 349.50

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08693  SOUL Stormbreaker & Overwrap  14 kg  100x25 + 100x35 cm  € 459.50

storMbreaker

storMbreaker 1 en overWrap

fabric

300D polyester

5000
waterproof

 H120xB250xD290

fabric

300D polyester

5000
waterproof

overwrap

 H120xB250xD290
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fabric

210D polyester

waterproof

H130xB250xD170

• Doek 210D polyester • 3000 mm waterdruk bestendig • 19 mm (Ø) lichtgewicht aluminium frame • Wordt geleverd met grondzeil • Zware kwaliteit bivvy pegs 
• RVS bivvy peg ringen • Optimaal te benutten binnenruimte • Voorzien van vier swivel-caps • Inclusief 2 storm poles • Eénpersoons model • Inclusief luxe 
draagtas • Afmeting: H130xB250xD170 cm

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08737  Transformer 250 Brolly 3.5 kg  155x12 cm  € 129,95

transforMer 250 brolly

fabric

210D polyester

waterproof

l220xD95xH120 

• Doek 210D nylon • 3000 mm waterdruk bestendig • Lichtgewicht glasvezel stokken • Fold down constructie • Multi fit bedchair model • Gewenste buisdikte 
bedchair 22 mm. • Inclusief scheerlijnen en haringen • Waterproof getapede naden • Voorzien van mosquito gaas deuren • Ventilatie rooster • Opberg pocket 
• Bivvy light ophanghaak • Eénpersoons model • Snel en gemakkelijk te monteren • Ideaal voor het gebruik vanaf steigers op harde ondergrond en op ondiep 
water • Geschikt voor korte sessies • Inclusief draagtas • Past op bedden van L200xD80xH120 cm. tot L220xD95xH120 cm

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08728  SOUL Transformer The Cube  4.5 kg  65x20x20 cm  € 113.95

the cube
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keep these 
Buggers Out!

• Mosquito doek • Lichtgewicht glasvezel stokken • Fold down constructie • Multi fit bedchair model • Gewenste buisdikte bedchair 22 mm. • Voorzien van 
deur aan voor- en achterzijde • 4X small arm zip openingen • Opberg pockets • Bivvy light ophanghaak • Eénpersoons model • Past nagenoeg in iedere tent 
• Snel en gemakkelijk te monteren • Inclusief draagtas • Past op bedden van L200xD80xH83 cm tot L220xD95xH83

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08729  SOUL Transformer Mozzy Cube  3.5 kg  65x20x20 cm  € 89,90

Mozzy cube

superior arM chair 

fabric

600D polyester

aluminium

52
50

65

• Lichtgewicht aluminium frame • Multi point verstelbare rugleuning • Voorzien van armleuningen • Traploos verstelbare poten • 4-poots model • Extra zware 
moddervoeten • Luxe 600D polyester/fleece cover • Cover extra gevoerd • Geïntegreerd neopreen hoofdkussen

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03395  SOUL Superior Arm Chair  7.4 kg 77x65x20 cm € 149,95

 l220xD95xH83
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Compact opgeklapt 
inclusief slaapzak!

superior flat deck bedchair 

fabric

600D polyester

aluminium

210

• Lichtgewicht aluminium frame • Speciaal flat line frame constructie • Traploos verstelbare poten • 8 poots • Extra zware moddervoeten • Luxe 600D polyester/
fleece cover • Cover extra gevoerd • Geïntegreerd neopreen hoofdkussen • Afmeting cover: L210xB85 cm

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03401  SOUL Superior Flat Deck  8-leg  8.8 kg 92x85x30 cm € 239,95

Een super doordacht systeem ontwikkeld door ons team Pro Staffers. Het lichtgewicht Flat Deck bed is samen met 
de Peach Skin slaapzak als één geheel op te vouwen. Dit is mogelijk door het gebruik van extra brede bedscharnieren. Het 
opgevouwen bed inclusief slaapzak blijft een compact geheel. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de slaapzak bestaat 
uit Peach Skin materiaal voor optimaal ligcomfort. Er zijn 3 modellen slaapzakken te verkrijgen. Een 2/3 en een 3/4 seizoenen 
slaapzak welke wanneer samen geritst een extra warme 4/5 seizoen vormen. Een zeer vernuftig uitgedacht slaapcomfort 
product voor alle seizoenen. Voor meer informatie omtrent de slaapzakken zie pagina 288.

fabric

100% PVC

dry storage bivvy bag

• PVC materiaal • 100% waterdicht • Handgreep met omslag sluiting

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
08741  SOUL Dry Storage Bivvy Bag  1350 gram  120x35x35 cm  € 49,95
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fabric

600D polyester

staal

75
200

fabric

600D polyester

aluminium

85
21085

• Lichtgewicht aluminium frame • Multi point quick lock verstelbare rugleuning • Traploos verstelbare poten • 8 poots • Luxe moddervoeten • Luxe 600D 
polyester cover • Easy clean voet cover • Geïntegreerd neopreen hoofdkussen • Afmeting cover: L210xB85 cm

• Stalen Low Rider frame • Multi point quick lock verstelbare rugleuning • Traploos verstelbare poten • 6-poots • Luxe moddervoeten • Luxe 600D polyester 
cover • Geïntegreerd hoofdkussen • Afmeting cover: L200xB75 cm

• Lichtgewicht aluminium buis 
• Traploos verstelbare poot 
• Ideaal voor voeteneind ondersteuning 
  van 4 of 6-poots bedchairs 
• Luxe moddervoet

• Dubbele stalen poot systeem 
• Traploos verstelbare poten 
• Ideaal voor voeteneind ondersteuning 
  van 4 of 6-poots bedchairs 
• Luxe moddervoeten

• 600D polyester materiaal 
• Gevoerde verstelbare schouderband 
• Zware kwaliteit ritsen 
• Dubbel gestikt 
• Geschikt voor alle SOUL bedchairs 
• Handgreep met omslag sluiting

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03425  SOUL Bedchair Comfort 8-leg  9.5 kg  85x80x25 cm  € 199,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03410  SOUL Bedchair Transformer  9.5 kg  80x75x25 cm  € 139,50

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03429  SOUL Support Leg  0.4   kg  46x  6 cm  € 16.50
03431  SOUL Double leg Support  0.75 kg  35x27 cm  € 24,95
03418  SOUL Bedchair Carrying Bag  1.5   kg  90x84 cm  € 37,50

coMfort bedchair

double support leg

support leg

carrying bedchair bag

transforMer bedchair

03429

03431

03418
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staalfabric

600D polyester

50 41

61

staalfabric

600D polyester

48 42

52

staal staalfabric

600D polyester

fabric

600D polyester

48 42

55

50- 40

57

• Stalen frame  • Verstelbare quick lock rugleuning  • Voorzien van armleu-
ningen  • Traploos verstelbare poten  • 4-poots model  • Luxe moddervoeten   
• 600D polyester cover  • Compact design  • Aantrekkelijk geprijsd

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03390  SOUL Transformer Armrest  6.9 kg  63x74x19 cm  € 99.95
 Chair DLX

• Stalen frame • Vaste rugleuning • Voorzien van armleuningen • Traploos ver-
stelbare poten • 4-poots model • Luxe moddervoeten • 600D polyester cover  
• Compact design • Aantrekkelijk geprijsd

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03388  SOUL Transformer Armchair 5.8 kg  64x73x16 cm  € 79.95

• Stalen frame • Vaste rugleuning  • Traploos verstelbare poten  • 4-poots 
model • Luxe moddervoeten • 600D polyester cover • Compact design • 
Aantrekkelijk geprijsd

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03386 SOUL Transformer  4.5 kg  54x72x20 cm  € 59,95
 Carp Chair Basic  

• Lichtgewicht aluminium frame • Verstelbare quick lock rugleuning  
• Traploos verstelbare voorpoten • Folding block locking systeem  
• 2-poots model • Moddervoeten • Luxe 600D polyester cover • Cover 
gevoerd

transforMer arMchair dlx

transforMer carp chair bedchair seat 

transforMer arMchair

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03428  SOUL Bedchair Seat  4 kg 60x55x20 cm € 59,95
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• 600D polyester draagtas • Traploos verstelbare poten • Compact transport-
formaat • Tafel met opstaande randen • Inclusief 600D polyester draagtas

• Lichtgewicht 19mm aluminium frame • Voorzien van rubberen bescherm-
voetjes • Luxe 600D polyester cover • Met gevoerde rugleuning • Geïnte-
greerde tas 4-vaks • Tevens rugzak functie • Cover gevoerd

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
05667  SOUL Stabilizer Bivvy Table  1.2 kg  50x30x6 cm  € 44.95

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03405  SOUL Folding Guest Chair 3 kg 55x38x10 cm € 42,75

stabilizer bivvy table

folding stalking chair 

• Lichtgewicht aluminium • Army Green design • Links en rechtshandig te 
monteren • Past op 22 mm buis • Zowel voor stoelen als bedchairs • Mesh 
cup holder

• Traploos verstelbare poten  • Compact transportformaat • Tafel met op-
staande randen  • Stalen uitvoering

Art.nr  omschrijving  afmeting prijs
03399  SOUL Side Tray  40 x 18 cm  € 23.75

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
05666  SOUL STL Bivvy Table  1.65kg  47x30x5.5 cm  € 34.95

side tray

stl bivvy table 

• Lichtgewicht 19mm aluminium frame • Voorzien van rubberen bescherm-
voetjes • Luxe 600D polyester cover • Cover gevoerd

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03400  SOUL Folding Guest Chair 2 kg 58x40x5 cm € 15,95

folding guest chair
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2/3 seasons 3/4 seasons 4/5 seasons

• Afmeting 68x37x15 cm • Quick lock straps voor bevestiging aan bedchair 
• Bovenzijde fleece • Onderzijde van peach skin • Uitneembare binnenvoe-
ring d.m.v. rits

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03050  SOUL Soft Pillow  600 gram  68x37x15 cm  € 19,95

soft pilloW 

slaapzak rating:
2/3 seasons = lente, zomer en zacht herfst seizoen
3/4 seasons = herfst en winter seizoen
4/5 seasons = extreem winter seizoen

• Afmeting 90x210 cm • Spatwaterdichte cover • Peach Skin binnenvoering  • Peach Skin buitenvoering • 03030 2/3 season model • 03035 3/4 season 
model  • 03037 (combinatie 03030/03035) 4/5 season model

Art.nr  omschrijving   gewicht  prijs
03030  SOUL 2/3 Season Sleeping Bag 2 kg  €   89.95
03035  SOUL 3/4 Season Sleeping Bag 3.2 kg  € 134,95
03037  SOUL 4/5 Season Sleeping Bag (combo 2 & 3) 5.2 kg € 214,95sleeping bags 2 to 5 season 

• Anti mosquitonet voorzien van elastiek • Afstandsboog om gezicht vrij te 
houden • Inclusief bedchair frame connectors • Eenvoudig en snel te mon-
teren

Art.nr  omschrijving  gewicht  transp.formaat  prijs
03435  SOUL Bedchair Mosquito Protector  650 gram  53x10x8 cm  € 29,95

bedchair Mosquito protector 

03037 
samenvoegen van 03030 03035

03030

03035



holdalls 11

lower zip sleeve

Inclusief dry storage net bag

fabric

600D polyester

fabric

600D polyester

3,0 4,0

upper sleeve

Inclusief regenhoes

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03007  SOUL Carpholdall Full Option 12ft  4.0 kg  200x35 cm  € 112,50

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03001  SOUL Carp holdall Protection 12ft  3.0 kg  200x30 cm  € 79,95

carpholdall full option 12 ft

• 600D polyester materiaal 
• Gevoerde verstelbare schouderband 
• EVA draaggreep 
• Leverbaar in 12 ft  
• Drie extra buiten compartimenten 
• Uitneembare aluminium ruggengraat 
• Drie ruime gevoerde molen vakken 
• Individuele oog beschermingflappen 
• Uitneembare aluminium ruggengraat 
• Ruimte voor 3 opgetuigde en 3 niet 
opgetuigde hengels 
• Inclusief regenhoes
• Inclusief Dry Storage Net Bag

carp holdall protection 12 ft

• 600D polyester materiaal 
• Gevoerde verstelbare schouderband 
• Gevoerde draaggreep 
• Leverbaar in 12 ft  
• Twee extra buiten compartimenten 
• Uitneembare aluminium ruggengraat 
• Drie ruime gevoerde molen vakken 
• Oog beschermingflap 
• Uitneembare aluminium ruggengraat 
• Snel opbergsysteem
• Ruimte voor 3 opgetuigde en 3 niet 
opgetuigde hengels
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2,51,8

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02995  SOUL Transformer Holdall 2-rods 12 ft  1.8 kg  200x20 cm  € 59,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02996  SOUL Transformer Holdall 3-rods 12 ft  2.5 kg  200x35 cm  € 69,95

transforMer 2-rods holdall

• 600D polyester materiaal 
• Gevoerde verstelbare schouderband 
• Gevoerde handgreep 
• Twee extra buiten compartimenten 
• Interne beschermings flap  
• Ruimte voor 2 opgetuigde en 2 niet 
opgetuigde hengels

transforMer 3-rods holdall

• 600D polyester materiaal 
• Gevoerde verstelbare schouderband 
• Gevoerde handgreep 
• Extra buiten compartiment 
• Interne beschermings flap 
• Ruimte voor 3 opgetuigde en 3 niet 
opgetuigde hengels
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fabric

600D polyester

fabric

600D polyester

0,5 0,8

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03010  SOUL Padded Sleeve 12 ft  0.8 kg  200x28x7 cm  € 30,50

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03005  SOUL Wanderer Pouch 13 ft  0.5 kg  218x20x9 cm  € 22,50

padded sleeve

• 600D polyester materiaal 
• Extra gevoerd 
• Voorzien van handgreep 
• Geschikt voor hengels t/m 12ft

Wanderer pouch

• 600D polyester materiaal 
• Gevoerd 
• Kan ook gebruikt worden in combina-
tie met Wanderer foedraal 
• Voorzien van handgreep 
• Geschikt voor hengels t/m 13ft
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fabric

600D polyester

2,3

fabric

600D polyester

2,4

carryall deluxe xl
• 600D polyester materiaal • Gevoerde verstelbare schouderband • Groot 
binnen compartiment • Vijf externe opbergvakken • Handgreep met neo-
prene omslag sluiting • Hardcase waterdichte bodem • Mesh pockets aan 
buitenzijde

carryall carp bag
• 600D polyester materiaal • Gevoerde verstelbare schouderband • Hand-
greep met omslag sluiting • Binnentas geïsoleerd (koeltas) • Boven com-
partiment inclusief tackle box • Voorvak met pockets en hakendoosje • 1x 
Uitneembare zijtas met 6 bait potten • 1x Uitneembare tas met rig board 
en verstelbare vak indeling • PVC bodem met rubberen voetjes

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02948  SOUL Carryall Deluxe XL  2.3 kg  75x40x48 cm  € 79,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02952  SOUL Carry-all Carpbag  2.4 kg  56x27x32 cm  € 89.95
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fabric

600D polyester

3,8

Mega carryall • 600D polyester materiaal • Gevoerde verstelbare schouderband • Hand-
greep met omslag sluiting • 6 compartimenten• Ruime uitvoering • PVC 
bodem met rubberen voetjes • Interne gevoerde weegschaal zak

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02950  SOUL Mega Carry-all  3.8 kg  73x37x40 cm  € 69,95
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fabric

600D polyester

1,50,9
fabric

600D polyester

2,3
fabric

600D polyester

bMf barroW bag 
• Big Multi Functional Barrow Bag • 600D polyester materiaal • Gevoerde 
verstelbare schouderband • Extra groot binnen compartiment • Vier externe 
opbergvakken • Geschikt gemaakt voor SOUL & Rigsolution tackle boxen  
• Rubberen handgrepen aan beide zijde • Waterdicht bodemmateriaal

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02957  SOUL BMF Carryall  2.3 kg  85x48x38 cm  € 74,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
02955  SOUL SMF Carryall  0.9 kg  45x30x25 cm  € 47,50

sMf stalker carryall 

• Small Multi Functional Stalker/Carryall • 600D polyester materiaal • Ge-
voerde verstelbare schouderband • Groot binnen compartiment • Drie ex-
terne opbergvakken • Geschikt gemaakt voor SOUL & Rigsolution tackle 
boxen • Handgreep met omslag sluiting • Waterdicht bodemmateriaal

MMf carryall 

• Medium Multi Functional Carryall • 600D polyester materiaal • Gevoerde 
verstelbare schouderband • Groot binnen compartiment • Drie externe 
opbergvakken • Geschikt gemaakt voor SOUL & Rigsolution tackle boxen 
• Handgreep met neoprene omslag sluiting • Waterdicht bodemmateriaal

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02956  SOUL MMF Carryall  1.5 kg  70x40x33 cm  € 57,50
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fabric

600D polyester

fabric

600D polyester

fabric

600D polyester

fabric

600D polyester

rig Wallet coMpact

• 600D polyester material • Enkelzijdig • Inclusief tackle boxen • Tackle box 
3-vaks 1x • Tackle box 4-vaks 1x • Afmeting tackle boxen: 10.5x7.5x2.5 
cm • Enkelzijdige rig box 1x • Afmeting rig box: 34.5x9.0x2.56 cm • Rig 
box voorzien van cm aanduiding • 2 spool pockets

stiff rig Wallet 3-slots 

• 600D polyester materiaal • Drie geïntegreerde rig boards • Extra ruime 
sleuven  • Compleet met spelden

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02987  SOUL Rig Wallet Compact  560 gram  37x13x7 cm  € 29.95

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02966  SOUL Stiff Rig Wallet 3-slot 425 gram  35x14x3.5 cm  € 18,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02980  SOUL Soft Tackle Box  375 gram  29x21x9 cm  € 19,95

soft tackle box
• 600D polyester materiaal • Verstelbare vakverdeling • Handgreep

Art.nr  omschrijving  gewicht prijs
02974  SOUL Personal Care Wallet 400 gram € 23,50

personal care Wallet

• 600D polyester materiaal • Polsband • Voorzien van ophanghaak • Ge-
intereerd spiegeltje • Diverse opbergvakjes



bags18

fabric

600D polyester

fabric

600D polyester

spool bag

• 600D polyester materiaal • Drie verstelbare vakken • Dubbele rits • Voor-
zien van draaggreep  • Gevoerd voor extra bescherming • Geschikt voor 
6000/8000/12000 Nero spoelen

lead/accessory bag

• 600D polyester materiaal • Extra stevig • Verstelbare vakverdeling • 
Handgreep

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03125  SOUL Spool Bag  135 gram  21x8x8 cm  € 15,75

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02982  SOUL Lead/Accessory Bag 255 gram  24x15x 8 cm  € 18,95

fabric

600D polyester

bait bag 5 kg & 10 kg

• 600D polyester materiaal • Met handgrepen  • Volledig afsluitbaar • Ge-
coate binnenzijde (makkelijk te reinigen) • PVC bodem

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02964  SOUL Bait Bag   5 kg  400 gram  26x21.5 cm  € 14,95
02965  SOUL Bait Bag 10 kg  800 gram  40x26.5 cm  € 22,50

air dry bag

• Heavy duty mesh doek • Voorzien van rits • Handgrepen voorzien van 
snelsluiting • Houdt uw aas droog en voorkomt schimmelvorming

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
03351  SOUL Air Dry Bag  145 gram  55x40 cm  € 11,95



bags 19

fabric

600D polyester

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
02968  SOUL Baiting Belly Bag  685 gram  33x20x15 cm  € 29.95

baiting belly bag

• 600D polyester materiaal • Belly riem met snelsluiting • Verstelbare nek-
riem voor het open houden van de klep • Drie opbergvakken met rits  • 
Ideaal voor de telefoon, sleutels en de papieren • Gecoate binnenzijde 
(makkelijk te reinigen) • PVC bodem • Twee elastieken straps voor het 
opbergen van werppijp of katapult

fabric

600D polyester

big pit reel bag

• 600D polyester materiaal • Gevoerd materiaal • Handgreep met neopreen  
• Afsluitbaar met rits

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02970  SOUL Big Pit Reelbag  150 gram  23x17x13 cm  € 12.95

pan kit

• 600D polyester opbergtas • Tas voorzien van handgreep • Gemaakt 
van aluminium • Pan 2x • Koekenpan 1x • Ketel 1x • Pan greep 1x

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
02976  SOUL Pan Kit  615 gram 15x21.5 cm  € 42.50

tip protector

• Nylon/gevoerd materiaal • Elas-
tische trekband sluiting • Optimale 
bescherming

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03019  SOUL Tip Protector  28 gram   25x4.5x4.5 cm  €   8,95



accessoires2222

Art.nr  omschrijving  gewicht prijs
90820  SOUL Stainless Steel Hanger Kit 26 & 30 gram € 12,95

• RVS uitvoering • Twee kettingen 921,5 & 7,5 cm) • Gewicht 26 & 30 gram  
• Transparant compartiment voor breekstaaf • Verstelbare lijnclip • Easy 
Mount voetje

• 50 kg – 100 lb 
• Makkelijk afleesbaar scherm 
• Extra sterke haak en ophang ring 
• Uiterst nauwkeurig 
• Inclusief meetlint (1.50 meter) 
• Werkt op 3x AAA batterijen 
  (niet inbegrepen)

digital scale

stainless steel hanger kit

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat prijs
09032  SOUL Digital Scale 518 gram 18x10x6 cm € 59,95

caMera tripod

• Poten instelbaar van 14 tot 36 cm • Multi instelbare camera kop • Licht 
& compact

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat prijs
02978  SOUL Camera Tripod  105 gram  17x5 cm  € 12,95



accessoires 2323

Art.nr  omschrijving  afmeting  prijs
90822  SOUL Pendulator-Hanger Kit 23x18x4.5 cm € 44,95

soul transforMer 
hanger & pendulator kit

• 3x Pendulator indicators  • 3x Long hanger kit ketting  • 3x Short 
hanger kit ketting  • Zwarte uitvoering  • Carbon look kopjes  • 
Kopje met chemical light houder  • Slim profile ontwerp  • Easy set-
up connectoren  • Verstelbaar gewicht op pendulator arm  • Een-
voudig te wisselen   • Set verpakt in hard case koffer  • Geschikt 
voor meerdere opstellingen

Multi functional headlaMp

• Cree® Bulb technology • 6 branduren (continu) • 1Watt / 60 lu-
mens output • Reikwijdte 150 meter • Instelbare focus • High beam, 
low beam en knipper functies • Verstelbare kop • Elastische ver-
stelbare hoofdband (Batterijen niet inbegrepen)

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat prijs
09915  SOUL Multi Functional Headlamp 108 gram  7x5.8x4.5 cm  € 27,95

• Lichtgewicht aluminium 
• Afneembare oren

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat prijs
05454 SOUL Snag Ears 39 gram 16.5x3.5x5 cm € 7.95

snag ears



bite alarMs2424

09102

09103

09104

SOUL NERO Receiver
• Korte geïntegreerde antenne
• Geschikt voor maximaal 4 beetmelders
• 3X AAA batterijen (niet meegeleverd)
• Drukknop bediening
• Automatische frequentie inschakeling
• Instelbare toon en volume regeling
• Voorzien van tril functie
• Inclusief riem clipSOUL NERO wireless alarm

• Wordt geleverd met blauwe verlichting
• Volume/toon & gevoeligheidsregeling
• 9V batterij (niet meegeleverd)
• Draaiknop bediening
• Automatische frequentie inschakeling
• Nachtlamp functie
• Power socket aansluiting

Art.nr  omschrijving  afmeting box  prijs
09101 SOUL NERO Bite Alarm   34x25x7 cm  €   39.95
09102 SOUL NERO Bite Alarm Set 2+1  34x25x7 cm  € 125.95
09103 SOUL NERO Bite Alarm Set 3+1  34x25x7 cm  € 165.95
09104 SOUL NERO Bite Alarm Set 4+1  34x25x7 cm  € 199.50

nero bite alarM

bite indicator set

09101

09103

• 3+1 wireless bite indicator set  
• Digitale volumeregeling 
• Digitale toonregeling 
• Digitale gevoeligheidregeling 
• Run & Drop back indicatie 
• Lage batterijspanning indicatie
• LED nachtverlichting
• Hengelprotectie rubbers 
• Ontvanger met trilfunctie 
• Multi frequentie instellingen 
• Aan & Uit schakelaar
• RVS nut & adjuster  
• 9V batterij voor beetmelders 
• AAA batterijen voor receiver 
• Korte antenne 
• Set verpakt in hardcase koffer (Batterijen niet inbegrepen)

Art.nr  omschrijving  inhoud  afmeting box  prijs
09078  SOUL System X  3 beetmelders &  34x25x7 cm  € 239,95 
 Wireless Bite Indicator Set  1 ontvanger 

De NERO Bite Alarm sets zijn leverbaar in 2+1, 3+1 en 4+1. De sets zijn uitbreidbaar mocht 
men in een later stadium een extra beetmelder willen toevoegen. In de koffer is reeds ruimte 
voor een extra beetmelder (3de of 4de) indien gewenst!



branders 2525

Ideaal voor 
soep en instant 

noodles!

Art.nr  omschrijving  inhoud adviesprijs
09845 Gas-Cartouche 250 ml  € 6.95
09846  Gas-Cartouche 500 ml  € 8.95

Art.nr  omschrijving  gewicht adviesprijs
09877  Coleman FyreStorm PCS 486 gram  € 98.95

Art.nr  omschrijving  gewicht adviesprijs
09876  Coleman FyreStorm 136 gram  € 76.95

• PCS = Personal Cooking System
• 125 cl pot  met neopreen hoes met handgreep
• Deksel met drink-slot
• Piezo ontsteking
• Light weight design
• 360 graden windbescherming
• Down step vormig brander design
• Vermogen 3000W
• Kooktijd (3m/s wind speed) 6min/30sec
• Gasverbruik 165 g/h
• Compact op te bergen 
• Afmeting 20.4x13.6 cm

• Light weight design
• 360 graden windbescherming
• Down step vormig brander design
• Vermogen 2200W
• Kooktijd (3m/s wind speed) 8min/50sec
• Gasverbruik 214 g/h
• Compact op te vouwen
• Inclusief opbergzakje
• Afmeting 14x9.5x6 cm

coleMan fyerestorM pcs

coleMan fyerestorM

gas cartouche



reels2626
aluminium spool ball bearings

freewheel drag front drag reel

gear ratio one way clutch

13+1

4.5:1

aluminium spool ball bearings

front drag reel gear ratio

one way clutch freewheel drag

5+1

5.1:1

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

transforMer ii
fr6000fd

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

freeWheel
12000fr

• Slip aan voorzijde
• Vrijloopsysteem
• 14 Kogellagers
• One way clutch-systeem
• Grafieten behuizing
• Grafieten rotor
• Aluminium spoel
• Links- of rechtshandige 
  bediening
• Machinegesneden slinger
• Grote anti twist lijnrol
• X-sterke beugelarm
• Overbrenging 4,5:1
• Vrijloop Big Pit uitvoering
• Two-tone gun metal 
  uitvoering

Art.nr  omschrijving  kogellagers  lijn capaciteit  gewicht  overbrenging  nr. spoel prijs
12020  SOUL Free Wheel 12000FR  13 + 1  0.35/540 m  850 gram  4.5:1 (103 cm)  17310 € 114,95



reels 2727

aluminium spool ball bearings

freewheel drag front drag reel

gear ratio one way clutch

13+1

4.5:1

aluminium spool ball bearings

freewheel drag front drag reel

gear ratio one way clutch

7+1

5.5:1

• Slip aan voorzijde
• Vrijloopsysteem
• 8 Kogellagers
• One way clutch-systeem
• Grafieten behuizing
• Grafieten rotor
• Aluminium spoel
• Grafieten reserve spoel
• Links- of rechtshandige
  bediening
• Machinegesneden slinger
• Dubbele slinger
• Grote anti twist lijnrol
• X-sterke beugelarm
• Overbrenging 5,5:1 Art.nr  omschrijving  kogellagers  lijn capaciteit  gewicht  overbrenging  prijs

12011  SOUL NERO FR6000FD  7 + 1  0.35/300 m  485 gram  5.5:1 ( 95 cm)  € 84.95

nero fr
6000fd

• Slip aan voorzijde
• Vrijloopsysteem
• 14 Kogellagers
• One way clutch-systeem
• Grafieten behuizing
• Grafieten rotor
• Aluminium spoel
• Links- of rechtshandige
  bediening
• Machinegesneden slinger
• Grote anti twist lijnrol
• X-sterke beugelarm
• Overbrenging 4,5:1
• Vrijloop Big Pit uitvoering Art.nr  omschrijving  kogellagers  lijn capaciteit  gewicht  overbrenging  nr. spoel prijs

12021  SOUL NERO FR12000FD  13 + 1  0.35mm/540m  850 gram  4.5:1 (103 cm)  17311 € 139,50

nero fr
12000fd



reels2828

nero bp
8000fd

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

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

aluminium spool ball bearings

front drag reel gear ratio

one way clutch

12+1

4.6:1

Nu met twee
spoelen!

aluminium spool ball bearings

front drag reel gear ratio

one way clutch

8+1

4.6:1

nero bp
4000fr

• Slip aan voorzijde
• Quick Drag System
• 9 Kogellagers
• One way clutch-systeem
• Grafieten behuizing
• Grafieten rotor
• Aluminium spoel
• Line drop preventie systeem
• Links- of rechtshandige
  bediening
• Machinegesneden slinger
• Grote anti twist lijnrol
• X-sterke beugelarm
• Overbrenging 4,6:1
• Mini Big Pit uitvoering Art.nr  omschrijving  kogellagers  lijn capaciteit  gewicht  overbrenging  nr. spoel prijs

12025  SOUL NERO BP4000FD 8+1 0.30mm/270m  550 gram  4.6:1 ( 95 cm)  17328 € 117,50



rods 2929

SIC guides

SIC guides

SIC guides

put-over joint

put-over joint

put-over joint

SIC guides put-over joint

the transforMer
2-delig

• SIC geleideogen • DPS18 reelhouder • Oversteeksluiting • Woven/carbon blank 
• Lijn clip • Ergonomisch gevormde greep • Allround hengels • Test curve 13ft: 
7 stuks van maat 40 t/m 12 (topoog)

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24063  SOUL The Transformer  13ft  3.00 lb  400 gram  2  201 cm  € 89,50

nero

transforMer 
the Marker

transforMer 
the spod

• SIC Concept geleideogen • Fuji DPS18 fosil look reelhouder • Ergonomisch 
gevormde shrink tube greep • Japanese Toray high performance graphite blank 
(80% 60ton + 20% 50ton) • Natural dark grey flame finish • Metalen cone • Over-
steeksluiting  • Krachtige afstandhengel • Test curve 12 ft – 2.75 & 3.00 lb • Ogen 
2.75 & 3.00 lb: 6 stuks van maat 40 t/m 16 (topoog)

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • High modulus car-
bon blank  • Volledige shrink tube greep • Metalen cone  • Marker rod  • Test curve 
12ft – 3.50 lb  • Ogen 3.60 lb: 6 stuks van maat 40 t/m 12 (topoog)

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • High modulus car-
bon blank  • Volledige shrink tube greep  • Metalen cone  • Spod rod  • Test curve 
12ft – 5.50 lb  • Ogen 3.60 lb: 6 stuks van maat 50 t/m 16 (topoog)

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24090  SOUL NERO  12 ft  2,75 lb  290 gram  2  187 cm  € 299,50
24091  SOUL NERO  12 ft  3 lb  310 gram  2  187 cm  € 309,95

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24000  SOUL Transformer The Marker  12ft  3.50 lb  380 gram  2  185 cm  € 89.95

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24005  SOUL Transformer The Spod  12ft  5.50 lb  410 gram  2  186 cm  € 93.50

SIC guides spigot joint

the conquest

• SIC geleideogen • Fuji DPS18 reelhouder • Pensluiting • Gedeelde EVA greep • 
Slanke high modulus carbon blank • Metalen cone • Afstandhengels • Testcurve 
12ft – 3.00 lb • Ogen 3.00 lb: 7 stuks van maat  40 t/m 12 (topoog)

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24071  SOUL The Conquest  12ft  3.00 lb  300 gram  2  187.5 cm  € 159,95



rods3030

transforMer 
the ace reloaded 

transforMer the 
classic reloaded 

transforMer 
12' float reloaded 

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting 
• High modulus matt green carbon blank  • Volledige shrink tube greep  • Metalen 
cone  • Allround hengels  • Test curve 12ft – 2.75 & 3.00 lb  • Ogen 2.75 & 3.00 
lb: 6 stuks van maat 40 t/m 12 (topoog)

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • High modulus matt 
green carbon blank  • Volledige slanke kurken greep  • Metalen cone  • Allround 
klasiekers • Test curve 12ft – 2.50 & 2.75 lb  • Ogen 2.50 & 2.75 lb: 8 stuks van 
maat 30 t/m 10 (topoog)

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • High modulus matt 
green carbon blank  • Volledige slanke kurken greep  • Metalen cone  • Korst & 
penhengel • Test curve 12ft – 1.25 lb  • Ogen 1.25 lb: 9 stuks van maat 25 t/m 8 
(topoog)

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24041 SOUL Transformer The Ace Rel. 12ft  2.75 lb  320 gram  2  185 cm  € 72,50
24042 SOUL Transformer The Ace Rel. 12ft  3.00 lb  337 gram  2  185 cm  € 74,95

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24044  SOUL Transf. The Classic Rel. 12ft  2.50 lb  275 gram  2  185 cm  € 81.75
24045  SOUL Transf. The Classic Rel. 12ft  2.75 lb  290 gram  2  185 cm  € 85.50

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24047  SOUL Transf. The Float Rel.  12ft  1.25 lb  212 gram  2  187 cm  € 84.95



rods
in ons assortiment! 3131

put-over joint

transforMer 13' 
float reloaded 

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • High modulus matt 
green carbon blank  • Volledige slanke kurken greep  • Metalen cone  • Korst & 
penhengel • Test curve 13ft – 1.75 lb • Ogen 1.75 lb: 10 stuks van maat 25 t/m 
8 (topoog)

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24048 SOUL Transf. The Float Rel. 13ft  1.75 lb  264 gram  2  201 cm  € 94.95

transforMer  
stalker 10'/2 reloaded

transforMer 
stalker 10'/3

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • High modulus matt 
green carbon blank  • Volledige shrink tube greep  • Metalen cone  • Stalking rod  
• Test curve 10ft – 3.00 lb  • Ogen 3.00 lb: 6 stuks van maat 40 t/m 12 (topoog)

• SIC geleideogen  • DPS18 reelhouder  • Oversteeksluiting  • 3-delige compacte 
hengel• High modulus matt green carbon blank  • Volledige slanke kurken greep 
• Metalen cone  • Stalking rod  • Test curve 10ft – 3.00 lb  • Ogen 3.00 lb: 6 stuks 
van maat 40 t/m 12 (topoog) • Ook geschikt als reis of boothengel

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24050 SOUL Transformer The Stalker  10ft  3.00 lb  275 gram  2  157 cm  € 81.50

Art.nr  omschrijving  lengte  testcurve  gewicht  delen  transportlengte  prijs
24051 SOUL Transformer The Stalker  10ft  3.00 lb  255 gram  3  110 cm  € 87.50



landing nets3232

71650 / 71660 71680 / 71690

spare landing net 

• Leverbaar in 36”& 42”uitvoering (90 & 105 cm)• Olijfgroen

tele carp/boat landing net 
• Graphite spreidblok met brug  (ideaal om als net clip functie te gebruiken) 
• Soft touch eindgreep• Telescopische carboncomposite steel met boat-lock 
systeem • Ook als bootnet te gebruiken• Compacte uitvoering

carp landing net
• Graphite spreidblok met brug (ideaal om als net clip functie te gebruiken) 
• Soft touch eindgreep • Tweedelige carboncomposite steel • Compacte 
uitvoering

Art.nr  omschrijving  maaswijdte  prijs
71710  SOUL Spare Carp Net 90 cm  6x8 mm  € 21,50
71720  SOUL Spare Carp Net 105 cm  6x8 mm  € 23,50

Art.nr  omschrijving  lengte steel  armlengte  netbreedte  maaswijdte  prijs
71650  SOUL Tele Carp/Boat Net 90 cm  85/175 cm    90 cm    90 cm  6x8 mm  € 69,95
71660  SOUL Tele Carp/Boat Net 105 cm  85/175 cm  105 cm  105 cm  6x8 mm  € 72,50
71680  SOUL Carp Landing Net 90 cm       175 cm    90 cm    90 cm  6x8 mm  € 79,95
71690  SOUL Carp Landing Net 105 cm       175 cm  105 cm  105 cm  6x8 mm  € 82,50



landing nets en handle 3333

transforMer landing net

nero carp landing net 

transforMer landing net handle
• Carbon uitvoering • Tweedelig • Pensluiting • Rubberen 
afsteek grepen • Metalen cone

net floater
• Eenvoudig te monteren • Hoog drijfvermogen • Maakt 
het landen van vis een stuk makkelijker

Art.nr  omschrijving  lengte steel  armlengte  netbreedte  maaswijdte  prijs
72720  SOUL Transformer C.Net 90 cm  180 cm    90 cm    90 cm  6x8 mm  €   49,95
72730  SOUL Transformer C.Net 105 cm  180 cm  105 cm  105 cm  6x8 mm  €   54,95
72740  SOUL NERO Carp Landing Net  170 cm   105 cm  105 cm  6x8 mm  € 117,50

Art.nr.  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
72800  SOUL Net Floater  200 gram  20x8 cm  € 6,65

Art.nr.  omschrijving  lengte steel  gewicht  prijs
72780  SOUL Transformer Landing Net Handle  95/180 cm 325 gram  € 32,50

• Graphite spreidblok • Eéndelige steel • Glas steel

• Graphite spreidblok met brug (ideaal om als net clip functie te gebruiken) 
• Soft touch eindgreep • Eendelige High Modulus carbon steel • High mo-
dulus carbon armen • Super licht ontwerp • Totaal zwarte uitvoering • Net 
drijft nagenoeg uit zichzelf 



rod pods, trolley & rests3434

hardWare constructor poddouble Wheel trolley
Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03202  SOUL Double Wheel Trolley  16.8 kg  135x80x20 cm  € 169,95

• Aluminium tripod design • Geschikt voor 3 hen-
gels • Buzzerbars respectievelijk 40 en 44 cm 
breed • Multi instelbaar • Inclusief luxe draagtas

• Army green design • Verstelbaar laadvlak • Laadvlak ruimste stand 
B100xL110xH50 cm • Spanbanden meegeleverd • Traploos verstelbare 
achterpoten • Afneembaar wiel • Twee grote wielen • Moddervoeten

transforMer rod pod

• Army Green design • Geschikt voor 3 hengels  
• Buzzerbars 50 cm breed  • Buzzerbars voorzien 
van adjuster nuts • Multi instelbaar • Inclusief luxe 
draagtas

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
05713  SOUL Hardware Constructor Pod  3.5 kg  80x25x5 cm  € 149,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
05680  SOUL Transformer Rod Pod   1.9 kg  25x75 cm  € 59,95

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

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

nero rod pod

• Aluminium four leg design • NERO black • Geschikt voor 
3 hengels • Buzzerbars respectievelijk 25 en 30 cm breed 
• Multi instelbaar • Inclusief luxe draagtas



banksticks, buzzerbars en rod rests 3535

05481

05482

butt rest
Art.nr  omschrijving  prijs
05469  SOUL Gripper Butt Rest  € 3.25
05471  SOUL Gripper Butt Rest Deluxe  € 3.25

• Army Green design • RVS schroefdraad • Flexibele rubberen kopjes  
• Beta Light slot

05469 05471

banksticks

• Army Green design • Telescopisch • Clip sluiting  
• Hardstalen punten • Multi instelbaar

Art.nr  omschrijving  gewicht  transp.formaat  prijs
74240  SOUL Army Green Bankstick 2x35 cm  155 gram  38.5x3.5 cm €   9,95
74250  SOUL Army Green Bankstick 2x50 cm  215 gram  56x3.5 cm  € 12,95

3-head buzzerbars set

2-head buzzerbars set

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
05482  SOUL 3-Head Buzzerbar Set  320 gram  28/33 cm  € 24,95

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
05481  SOUL 2-Head Buzzerbar Set  195 gram  14.5/17 cm  € 17.50

Art.nr  omschrijving  lengte gewicht  transp.formaat  prijs
74430  SOUL Bankstick 16mm 2x20 cm  95 gram  23x3.5 cm  €   9,95
74435  SOUL Bankstick 16mm 2x40 cm  130 gram  43x3.5 cm  € 12.50

banksticks 16MM

banksticks carboniuM
Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
74220  SOUL Carb. Bankstick 2x65 cm 275 gram  71x3.5 cm  € 17,95

• Carbonium design • Telescopisch • Clip sluiting • 
Hardstalen punten • Multi instelbaar

• Army Green design • Slim design • Telescopisch
• Clip sluiting • Voorzien van punt • Multi instelbaar

• Army Green Design • Lengte 28/33 cm • Double 
bankstick design • Metalen schroefdraad met adjus-
ters

• Army Green Design • Lengte 14.5/17 cm • Single 
bankstick design • Metalen schroefdraad met adjus-
ters

05477

05478

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

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

quick lock butt rest



buzzerbars, rests & bait launchers3636

buttrests rvs

• Stainless Steel design • Verkrijgbaar in 20 en 26 
mm • Inclusief adjuster nut • Semi hoge oren

• Stainless Steel design  • Telescopisch  • Slide stan-
gen met platte kanten (optimale fixatie)• Stelknop-
pen met voldoende grip punten  • Stelmoer met gleuf 
• Voorzien van gegraveerd SOUL logo

Art.nr  omschrijving  transp.formaat  prijs
05466  SOUL Hardware Butt Rest 20  20x30 mm  € 4.95
05467  SOUL Hardware Butt Rest 26  26x30 mm  € 4.95

boilie throWer 25 & boilie throWer 22
Art.nr  omschrijving  gewicht  lengte  prijs
08466  SOUL Boilie Thrower 25  190 gram  90 cm  € 11.50
08467  SOUL Boilie Thrower 22  145 gram  90 cm  €   9.95

   08467
• Lichtgewicht kunststof design  
• Voorzien van handgreep  
• Geschikt t/m 20 mm boilies

   08466
• Lichtgewicht kunststof design  
• Voorzien van handgreep  
• Geschikt t/m 25 mm boilies

banksticks rvs

Art.nr  omschrijving  gewicht  transp.formaat  prijs
05458  SOUL Stainless Buzzerbar 2 rods  275 gram  30   x7 cm  € 18,75
05460  SOUL Stainless Buzzerbar 3 rods  390 gram  32.5x7 cm  € 22,75
05462  SOUL Stainless Buzzerbar 3 rods  340 gram  42.5x7 cm  € 24,50

Art.nr  omschrijving  gewicht  transp.formaat  prijs
74400  SOUL Stainless Bankstick 30/47 cm  235 gram  30x3 cm  € 15,95
74410  SOUL Stainless Bankstick 40/68 cm  300 gram  40x3 cm  € 19,95
74420  SOUL Stainless Bankstick 50/88 cm 370 gram  50x3 cm  € 23,50

• Stainless Steel design • Leverbaar in 2 en 3 kops 
models • Lengte van 25 tot t/m 42.5 cm • Double 
bankstick design• Stelknoppen met voldoende grip  
• Voorzien van gegraveerd SOUL Logo

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

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

soul boilie throWer dlx

08463

08464



bait launchers & Weigh systeM 3737

tripod Weigh systeM

• Army Green design • Verstelbare moddervoeten • Inclusief weegklokhaak • Hoogte 190 cm 
(transport 110 cm) • 600D polyester foedraal met schouderband

Art.nr  omschrijving  gewicht  tr.formaat  prijs
05665  SOUL Tripod Weighsystem  3.2 kg  110x15 cm  € 63,25
* excl. Scale, Weighsling and Unhookingmat.

bait launcher Cup inclusief steel
Art.nr  omschrijving  lengte  prijs
08469  SOUL Bait Launcher  175 cm  € 29.95

• Lichtgewicht design NEW • Carbon composite steel • Steel lengte 150 
cm • Voorzien van handgrepen • Geschikt voor boilies, pellets & partikels 
• Cup maat 26x7.5 cm

nero bait pult

bait launcher short 

Art.nr  omschrijving  gewicht  prijs
08470  SOUL Bait Pult 175 gram  € 18,50
08471  SOUL Spare Pouch   €   2,50

Art.nr  omschrijving  lengte  prijs
08468  SOUL Bait Launcher Short  55 cm  € 15.95

• Extra heavy design • Komt met reserve elastiek en 
pouch bandjes • Ergonomische greep • Geschikt boilies, 
pellets & partikels • Losse pouches leverbaar

• Cup inclusief steel • Lichtgewicht design  • Carbon composite steel  
• Steel lengte 26 cm • Voorzien van handgreep • Geschikt voor boilies, 
pellets & partikels • Cup maat 26x7.5 cm

08468

08469



Weighslings & unhookingMats3838

folding Weigh sling

carp sack

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03354  SOUL Folding Weigh Sling  800 gram  70x10 cm  € 37,50

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03357  SOUL Carp Sack  500 gram  27x30 cm  € 19,95

transforMer unhooking Mat

• Afmeting B130xD80 cm • Rits met borg systeem • Neopreen handvatten  
• Geïntegreerde opbergzak

• Afmeting B120xD55 cm • Opvouwbaar • Volledig gaas doek • Zijkanten 
voorzien van ritsen • Inclusief nylon opberghoes

• Super licht & compact • 210D materiaal met foam tube buizen • Afmeting 
L120xB63 cm • Oprolbaar

transforMer stalker Mat

• Afmeting L110xB75xH8 cm • D-ringen voor verankering  
• Hoog drijvend vermogen • Handgreep met omslagsluiting

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03346  SOUL Transformer Unhooking Mat  0.6 kg  55x75x16 cm  € 33,75

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03347  SOUL Transformer Stalker Mat  460 gram  63x23 cm  € 29,95



Weighsling & carp cradle 3939

• Afmeting B124xH70 cm • Oprolbaar • 210D doek 
met gaas • Extra grote waterafvoer aan onderzijde 
• Voorzien dubbel werkende rits • Dubbele weeg-
grepen met neopreen • Twee spread bars aan bo-
venzijde • Twee bevestiging punten met bankstick 
connectors • Koorden voorzien van floaters & clips • 
Inclusief nylon opberghoes

• Multi functioneel ontwerp • Dik uitneembaar kus-
sen • Grote water uillaat in bodem (rubber gaas) • 
Afdekflap met (rubberen) gaas opening • Hoge op-
staande rand • Aan twee zijden geheel te openen 
voor het vrij laten van de vis • Hoog drijfvermogen 
• Uitklapbaar kniekussen • Draaggrepen voorzien 
van neopreen handvatten

floating retainer sling

carp cradle 
Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03360  SOUL Carp Cradle  3.8 kg  107 x 55 x 24 cm  € 89.95

Art.nr  omschrijving  gewicht  transportformaat  prijs
03355  SOUL Floating Retainer Sling 1.2 kg 124x10 cm  € 69,95



accessoires4040
soul carp sWivel
Art.nr omschrijving kleur maat aantal prijs
03541 SOUL Carp Swivel Silt grey 8 25 € 4.95

soul helicopter/chod  sWivel 
Art.nr omschrijving kleur maat aantal prijs
03549 SOUL Helicopter/Chod Swivel Silt grey 8 15 € 4.25
03550 SOUL Helicopter/Chod Swivel Natural camo 8 15 € 4.25

soul quick change snap
Art.nr omschrijving kleur maat aantal prijs
03561 SOUL Quick Change Snap Silt grey 8 15 € 4.95

tungsten anti tangle rubber
Art.nr omschrijving kleur aantal prijs
03579 SOUL Tungsten Anti Tangle Rubber Silt grey 10 € 6,75
03580 SOUL Tungsten Anti Tangle Rubber Natural camo 10 € 6,75

shrink tube assorted 
Art.nr omschrijving kleur maat aantal prijs
03584 SOUL Shrink Tube Ass. Clear/Silt/Camo 1.6 mm 18 € 5,95

shrink tube 1.6MM & shrink tube 2.4MM
Art.nr omschrijving kleur maat aantal prijs
03585 SOUL Shrink Tube Clear 1.6 mm 20 € 5,75
03587 SOUL Shrink Tube Silt grey 1.6 mm 20 € 5,75

silicone tube 0,5 MM
Art.nr omschrijving kleur maat lengte prijs
03593 SOUL Silicone Tube Silt grey 0.5 mm 150 cm € 4,95
03594 SOUL Silicone Tube Natural camo 0.5 mm 150 cm € 4,95

sinking rig tube
Art.nr omschrijving kleur maat lengte prijs
03605 SOUL Sinking Rig Tube Silt grey 0.75 mm 150 cm € 3,95
03606 SOUL Sinking Rig Tube Natural camo 0.75 mm 150 cm € 3,95

heavy tungsten tube
Art.nr omschrijving kleur maat lengte prijs
03609 SOUL Heavy Tungsten Tube Silt grey 0.60 mm 200 cm € 6,75
03610 SOUL Heavy Tungsten Tube Natural camo 0.60 mm 200 cm € 6,75



accessoires 4141

Verpakking

bait bands coMplete
Art.nr omschrijving aantal prijs
03617 SOUL Bait Bands Complete 15 € 5.95 

easy fit line aligner
Art.nr omschrijving kleur aantal prijs
03651 SOUL Easy Fit Line Aligner Clear 20 € 5.95
03652 SOUL Easy Fit Line Aligner Natural camo 20 € 5.95

easy fit pop-up line aligner
Art.nr omschrijving kleur aantal prijs  
03655 SOUL Easy Fit Pop-Up Line Aligner Clear 20 € 5.95
03656 SOUL Easy Fit Pop-Up Line Aligner Natural camo 20 € 5.95

helicopter bead
Art.nr omschrijving kleur aantal prijs
03663 SOUL Helicopter Bead Silt grey 20 € 3.50
03664 SOUL Helicopter Bead Natural camo 20 € 3.50

run rig bead
Art.nr omschrijving kleur aantal prijs
03671 SOUL Run Rig Bead Silt grey 15 € 4.25
03672 SOUL Run Rig Bead Natural camo 15 € 4.25

tail rubber
Art.nr omschrijving kleur aantal prijs
03675 SOUL Tail Rubber Silt grey 15 € 4.25
03676 SOUL Tail Rubber Natural camo 15 € 4.25

click-in leadclip
Art.nr omschrijving kleur wartel  aantal prijs
03679 SOUL Click-In Leadclip Silt grey maat 8 10 € 4.25



accessoires & tools4242

tungsten putty
Art.nr omschrijving kleur gewicht prijs
03905 SOUL Tungsten Putty Brown 28 gram € 7,60

Topproduct dat be-
staat uit een soepele 
Dyneema/polyester 
kern met daarover 
heen een kunststof 
buitenmantel. Die 
kunststof coating is 
eenvoudig te verwij-
deren en geeft je rig 
de natuurlijke uitstra-
ling van een normale 
soepele onderlijn. Spe-
cial ontworpen voor een 
zanderige bodem structuur.

Super zacht en soepel zinkend on-
derlijnmateriaal met een hoge 
knoopsterkte. Gedraagt zich 
natuurlijk onderwater zo-
dat de karpers het niet 
opmerken. 20 meter 
op een spoel met 
een breeksterkte van 
25lb. Leverbaar in 
Camo en Brown.

Op veel wateren is leadcore te-
genwoordig verboden, maar 
Down Slope leader mate-
riaal is daar een uitste-
kende vervanger voor. 
Dit leader materiaal 
zinkt snel (ondanks 
er geen lood gebruikt 
is) en volgt door zijn 
mooie soepelheid 
alle contouren van 
de bodem. 10 me-
ter op een spoel. 
Makkelijk te splicen 
met gratis naald. De 
treksterkte van deze lijn 
bedraagt 40lb.

Art.nr  omschrijving  kleur  lengte  breeksterkte  prijs
03842  SOUL Strip Easy Soft  Sand  20 m  25 lb  € 12,90

Art.nr omschrijving kleur lengte breeksterkte prijs
03855  SOUL Flexile Braid  camo  20 m  25 lb  € 16,25
03856  SOUL Flexile Braid  brown  20 m  25 lb  € 16,25

Art.nr omschrijving kleur lengte breeksterkte prijs
03875  SOUL Down Slope  camo  10 m  40 lb  € 15,90

strip-easy sand

flexile braid doWn slope leader Material

Het goed aantrekken van een natte knoop is een absolute 
must om het slippen van de knoop of lijnbreuk (op de knoop) 
te voorkomen. De haak van de SOUL Pull-To Tool is 90 graden 
gedraaid ten opzichte van de greep. Dit om een meer ergonomi-
sche beweging te bewerkstelligen. Verder ideaal voor het strek-
ken van bijvoorbeeld fluorocarbon of diverse leadermaterialen.

Dit braid schaartje is speciaal ontworpen voor het knippen van gevlochten lijnen zoals 
Dyneema en kevlar. De micro gekartelde snijvlakken hebben en goede grip op de lijn en 
zorgen voor een rechte snede. Waarschuwing! Deze tang is niet geschikt voor het knippen 
van metalen onderlijnen.

Art.nr omschrijving prijs
03718 SOUL Pull-To Tool € 5,60

Art.nr omschrijving prijs
04000 SOUL Braid Cutter € 12,75

pull-to tool braid cutter



tools 4343

stringer/stick needle
Multifunctionele naald die langer is dan de normale boilienaalden. Door die lengte is de naald enorm geschikt om meerdere 
boilies in één keer op een PVA stringer te bevestigen. Daarnaast is hij een onmisbare hulp voor die vissers die gebruik maken 
van een baitstick.  

splicing needle
Flexibele en extreem dunne naald waarmee je op een gemakkelijke manier leadcore kan splicen.

splicing needle
double grooved nut drill
De SOUL double grooved nut drill is bijzonder nuttig voor het boren van vele harde aassoorten die op een hair bevestigd moe-
ten worden. De roestvrijstalen boor is bevestigd in een soft touch ergonomisch ontworpen handgreep. 

baitlip needle
Multifunctionele, extreem sterke boilienaald met een ergonomische handgreep. Deze naald is naast zijn primaire functie (aan-
brengen van het aas) uitermate geschikt is voor het creëren van een Line Aligner of het splicen (creëren van een lusje) van 
een leadcore leader.

super sMooth boilie needle
Ergonomische, massieve boilienaald met een vlijmscherpe punt die moeiteloos de meest harde boilies/partikels penetreert.

Art.nr omschrijving lengte prijs
03717 SOUL Double Grooved Nut Drill 10.5 cm € 5.95

Art.nr omschrijving lengte prijs
03716 SOUL Splicing Needle 11.5 cm € 4.25

Art.nr omschrijving lengte prijs
03713 SOUL Baitlip Needle 12.0 cm € 4.25

Art.nr omschrijving lengte prijs
03714 SOUL Stringer/Stick Needle 16.5 cm € 4.25

Art.nr omschrijving lengte prijs
03712 SOUL Super Smooth Boilie Needle 10.5 cm € 4.95

Verpakking



leaders & hooks4444

tungsten leaders
Art.nr omschrijving kleur lengte breeksterkte prijs
03884 SOUL Tungsten Leader Natural camo   90 cm 30 lb € 6,95
03889 SOUL Tungsten Leader Brown 120 cm 30 lb € 7,60

Semi Benthook model dat speciaal ontwikkeld is voor de populaire KD rig. Op zich een model dat niet agressief haakt 
want de ruimte tussen het haakoog en de punt (deze ruimte noemen we de Gap van de haak) is minimaal. Doordat de 
hair bij een KD rig meteen vanaf het haakoog komt, werkt deze haak alsnog agressief. De haak zal tijdens het opzuigen 
met de punt naar beneden gedrukt worden en terstond vlees pakken in de onderlip.

Klauwhaak model dat door zijn vorm uitermate geschikt is om vissen uit te drillen in de buurt van gevaarlijke obstakels. 
De extreem korte steel en de naar binnen gerichte haakpunt zorgen voor buitengewoon veel houvast, zelfs tijdens de 
zwaarste dril. Dit type haak is verder geschikt om te gebruiken op de wateren waar karpers zachte bekken hebben. Dit kan 
komen door hoge watertemperaturen maar ook gewoon door het frequent eten van zacht voedsel zoals muggenlarven en 
wormen. Ons Soul Testteam adviseert u om deze haak altijd te voorzien van een degelijke Line Aligner (haakverlenging 
en het richten van de lijn naar de haakpunt) om de draai-eigenschap te verbeteren.

Semi-langstelig model met een lange rechte punt. Dit type haak komt het best tot zijn recht op druk beviste wateren. De 
lange haaksteel zorgt voor een agressieve inhaking tijdens het opzuigen van het aas. Op druk beviste wateren krijg je im-
mers veelal maar 1 kans en die moet dan ook meteen worden benut. Je kunt deze haak niet gebruiken op plekken waar 
stevig gedrild dient te worden bijvoorbeeld tegen obstakels aan. Verder in combinatie gebruiken met een korte onderlijn 
die niet langer is dan 15 cm. Langer dan die 15 cm kan gevaar opleveren voor de vissen. De agressief draaiende haak 
kan dan vlees pakken achter in de bek (in het zachte gehemelte) van de karper en tijdens de dril doorsnijden naar voren.

Extra sterk uitgevoerd model met een korte haaksteel en een kaarsrechte punt. Dit type haak is geschikt voor vele 
omstandigheden maar blinkt pas echt uit tijdens extreem drilwerk! Ook hier geldt weer dat het toevoegen van een Line 
Aligner (haakverlenging en het richten van de lijn naar de haakpunt) de draai-eigenschap sterk optimaliseert.

Anti Eject model dat een echte allrounder is ondanks dat hij een klauwachtige vorm heeft. 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 klauwmodel 
is de rechte punt die deze haak sneller vlees laat pakken. Het Soul Testteam adviseert hier om geen normale rechte Line 
Aligner te gebruiken maar een stukje krimpkous, van hooguit 1,5 cm, in de lijn van het haakoog mee te buigen. De haak 
zal nu nog beter en sneller indraaien.

rsh 4500

rsh 4000

rsh 3000

rsh 2000

rsh 1000

Art.nr  omschrijving  kleur  haak maat  per verp.  prijs
03920  SOUL RSH 3000  dark matt grey 4  12  € 6,75
03921  SOUL RSH 3000  dark matt grey  6  12  € 6,75
03922  SOUL RSH 3000  dark matt grey  8  12  € 6,75

Art.nr  omschrijving  kleur  haak maat  per verp.  prijs
03930  SOUL RSH 4500  dark matt grey 4  12  € 6,75
03931  SOUL RSH 4500  dark matt grey  6  12  € 6,75
03932  SOUL RSH 4500  dark matt grey  8  12  € 6,75

Art.nr  omschrijving  kleur  haak maat  per verp.  prijs
03925  SOUL RSH 4000  dark matt grey 4  12  € 6,75
03926  SOUL RSH 4000  dark matt grey  6  12  € 6,75
03927  SOUL RSH 4000  dark matt grey  8  12  € 6,75

Art.nr  omschrijving  kleur  haak maat  per verp.  prijs
03915  SOUL RSH 2000  dark matt grey  4  12  € 6,75
03916  SOUL RSH 2000  dark matt grey  6  12  € 6,75
03917  SOUL RSH 2000  dark matt grey 8  12  € 6,75

Art.nr  omschrijving  kleur  haak maat  per verp.  prijs
03911  SOUL RSH 1000  dark matt grey  6  12  € 6,75
03912  SOUL RSH 1000  dark matt grey  8 12  € 6,75



leads 4545

grip boMb sWivel grip boMb inline 

tri boMb sWivel tri boMb inline

flat boMb sWivel flat boMb inline 

Art.nr  omschrijving  gewicht/oz prijs
86030 SOUL Grip Bomb Swivel   98 gram / 3.5 oz  € 2,80
86031 SOUL Grip Bomb Swivel 112 gram / 4.0 oz  € 2,90
86032 SOUL Grip Bomb Swivel 127 gram / 4.5 oz  € 3,40
86033 SOUL Grip Bomb Swivel 140 gram / 5.0 oz  € 3,60

Art.nr  omschrijving  gewicht/oz prijs
86040  SOUL Grip Bomb Inline   98 gram / 3.5 oz  € 2,80
86041 SOUL Grip Bomb Inline 112 gram / 4.0 oz  € 2,90
86042  SOUL Grip Bomb Inline 127 gram / 4.5 oz  € 3,40
86043  SOUL Grip Bomb Inline 140 gram / 5.0 oz  € 3,60

Art.nr  omschrijving  gewicht/oz prijs
86050  SOUL Tri Bomb Swivel 56 gram / 2.0 oz  € 2.00
86051  SOUL Tri Bomb Swivel 70 gram / 2.5 oz  € 2,30
86052  SOUL Tri Bomb Swivel 84 gram / 3.0 oz  € 2,60
86053  SOUL Tri Bomb Swivel 98 gram / 3.5 oz  € 2,80

Art.nr  omschrijving  gewicht/oz prijs
86060  SOUL Tri Bomb Inline  56 gram / 2.0 oz  € 2.00
86061  SOUL Tri Bomb Inline  70 gram / 2.5 oz  € 2.30
86062  SOUL Tri Bomb Inline  84 gram / 3.0 oz  € 2.60
86063  SOUL Tri Bomb Inline  98 gram / 3.5 oz  € 2,80

Art.nr  omschrijving  gewicht/oz prijs
86070  SOUL Flat Bomb Swivel 56 gram / 2.0 oz  € 2.00
86071  SOUL Flat Bomb Swivel 70 gram / 2.5 oz  € 2,30
86072  SOUL Flat Bomb Swivel 84 gram / 3.0 oz  € 2,60
86073  SOUL Flat Bomb Swivel 98 gram / 3.5 oz  € 2,80

Art.nr  omschrijving  gewicht/oz prijs
86080  SOUL Flat Bomb Inline 56 gram / 2.0 oz  € 2.00
86081  SOUL Flat Bomb Inline 70 gram / 2.5 oz  € 2,30
86082  SOUL Flat Bomb Inline 84 gram / 3.0 oz  € 2.60
86083  SOUL Flat Bomb Inline 98 gram / 3.5 oz  € 2,80

Zeer zwaar uitgevoerde looddisplay voor-
zien van 24 bakjes. Ideaal voor wandmon-
tage. Vraag uw desbetreffende vertegen-
woordiger naar de mogelijkheid om deze 
prachtige display, in combinatie met een 
assortiment lood gratis te kunnen krijgen!

Art.nr  omschrijving  afmeting prijs
86025 SOUL Lead Display 24-vaks n.v.t.

carp leads display



floats & clothing4646

• Gemaakt van Reed & Balsa • Europees fabrikaat •Twee stuks per 
verpakking • Voorzien van wartel • PV1 model komt met Hi-Vis oranje 
en gele verwisselbare antenne

Art.nr  omschrijving  gewicht  lengte  prijs
96030 SOUL Stalker Float PV1 1 gram  9.5 cm € 4,95   (2 stuks)
96040 SOUL Stalker Float PV2 1 gram  14 cm € 4,95   (2 stuks)
96041 SOUL Stalker Float PV2 1.5 gram  14.5 cm € 4,95   (2 stuks)
96050 SOUL Stalker Float PV3 1 gram  10 cm € 4,95   (2 stuks)
96051 SOUL Stalker Float PV3 1.5 gram  11 cm € 4,95   (2 stuks)

96030

96050
96051

96050
96051

stalker float series

• Materiaal: 190T Nylon /PVC gecoat en getapede naden • 100% waterdicht 
• Jas gevoerd met 250G/mm micro fleece; voor extra comfort en warmte • 
Mouwen en broek gevoerd met 190T Taffeta Polyester; Makkelijk om aan en 
uit te trekken • Lange ritsen aan de broekspijpen. Dus makkelijk over de laars/
schoen aan te trekken • Verstelbare polsbanden • Kwaliteits ritsen en druk-
knopen

 Art.nr  omschrijving  maat  prijs
03481  SOUL DLX Rain Suit  M  € 99,95
03482  SOUL DLX Rain Suit  L  € 99,95
03483  SOUL DLX Rain Suit  XL  € 99,95
03484  SOUL DLX Rain Suit  XXL  € 99,95

regenpak 2-dlg

Art.nr  omschrijving  prijs
03470  SOUL Fleece hat  € 7.25

Een warme fleece muts voor de 
koudere dagen en nachten. • One 
size (d.m.v. rekbare stof) • Licht-
gewicht model

fleece hat



clothing 4747

Modern gestylde polo van voor 
gekrompen katoen.  Wordt gele-
verd in olijf groene kleur. • 100% 
katoen

hoody

cap

polo
Art.nr  omschrijving  maat  prijs
03455  SOUL Hoody  L  € 54.00
03456  SOUL Hoody  XL  € 54.00
03457 SOUL Hoody  XXL  € 54.00

Art.nr  omschrijving  prijs
03471 SOUL Cap  € 12.50

Art.nr  omschrijving  maat  prijs
03451  SOUL Polo  L  € 39.95
03452  SOUL Polo  XL  € 39.95
03453  SOUL Polo  XXL  € 39.95

Heerlijke warme hoody voorzien 
van een koord in de capuchon 
en steekzakken. • 100% katoen

Moderne cap in fraaie olijf groene uitvoering. Door 
de verstelbare clip desgewenst op maat te maken.



tackle box & organizer4848

leader & rig organizer 

• Heavy duty kunststof box • Voorzien van 6 soft EVA spoelen • Spoel diame-
ter 7 cm • Box voorzien van magneetsluiting

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
09335  SOUL Leader & Rig Organizer  225 gram  25x9.5x3.5 cm  € 14.50

• Heavy duty kunststof  • Tackle box 1-vaks 1x  • Tackle box 2-vaks 1x  • Tackle 
box 3-vaks 1x  • Tackle box 4-vaks 1x  • Tackle box 6-vaks 1x  • Tackle box 
8-vaks 1x  • Rig box 2x (inclusief spelden)  • Verstelbare vakverdeling

Art.nr  omschrijving  gewicht  afmeting  prijs
05171  SOUL Rig Station Box  1545 gram  36.5x30x5.5 cm  € 34.95

rig station box
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