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Welcome To Deception Angling
Providing the best quality terminal tackle is our ultimate priority. We 
pride ourselves on producing the best tungsten putty on the market 
and of course being the ‘Home of the hand checked hooks’

We are family owned and operated by 
pro fisherman

Based in Chesterfield in the United Kingdom, all our staff have a wealth 
of knowledge and experience. Please feel free to contact us for any 

advice or more information on any of our fantastic range of products.
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SWG TWISTER
De SWG Twister is een extreem veelzijdige haak welke geschikt is voor vele 
aas presentaties, zowel bodemaas rigs als pop-up rigs. Met een rechte 
punt, vierkante schacht en een 5° naar binnen gedraaid oog. Deze 
kenmerken, samen met de brede opening, helpen bij het snel indraaien van 
de haak. Verkrijgbaar in zowel micro- als weerhaakloos. Gemaakt van 
hoogwaardig Japans staal met een anti-glanzende Teflon-afwerking. 
Allemaal met de hand gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te 
garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 2, 4, 6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt                                                          

Twg
De TWG heeft een iets groter naar binnen gericht oog, waardoor hij sneller 
kan draaien. De snavelvormige punt zorgt voor een veiliger houvast, vooral 
wanneer weerhaakloos de enige optie is. Het is een geweldige allrounder 
die geschikt is voor vele rig-types maar is het meest effectief voor hair- en 
blowback-rigs met een zachte mono, gecoate of ongecoate onderlijn. 
Verkrijgbaar in zowel micro- als weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig 
Japans staal met een anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de 
hand gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten  2, 4, 6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

spc
De straight point chod wordt steeds populairder bij onze klanten, met zijn 
1° naar buiten gedraaid oog en dikke korte punt, verschilt deze haak 
enigszins van onze andere chod-haken. Deze haak blinkt uit in zijn klasse bij 
het vissen over wier, slib of elk ander type bodem met drijvend haakaas. 
Verkrijgbaar in zowel micro- als weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig 
Japans staal met een anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de 
hand gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten  4, 6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

D - XCURVE
Omdat het curveshank-model zo veelzijdig en geschikt is voor vele 
rig-types en vissituaties, is het geen verrassing dat zijn populariteit in de 
loop der jaren enorm is gestegen. De X-Curve heeft een van nature 
agressief ontwerp dat een uitstekende haakvastheid biedt en het draai- en 
inhaakpotentieel maximaliseert. Omdat het een veelzijdig model is, wordt 
het door vele vissers gebruikt voor bodemaas rigs zoals hair rigs, KD rigs en 
German rigs, maar ook zijn ze essiëntieel voor het vervaardigen van pop-up 
rigs , zoals bijvoorbeeld de Ronnie rig. Verkrijgbaar in zowel micro- als 
weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal met een 
anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand gecontroleerd om 
de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten  2, 4, 6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt
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D - CRK
Het D – Crank model heeft een zeer brede opening, een naar binnen 
gedraaid oog en een offset haakpunt. De gebogen schacht en het naar 
binnen gedraaide oog geven het een aanzienlijk agressief draai- en 
haakpotentieel zonder dat een kicker of line alligner nodig is. Zijn 
schuine punt draagt ook bij aan een veiligere haakbevestiging. De 
D-Crank is het meest effectief met bodemaas en wafter rigs zoals de 
German rig en normale hair rig presentaties. Verkrijgbaar in zowel 
micro- als weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal met 
een anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand 
gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 4,6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

STANDARD CHOD
De standaard Chod-haak heeft een 5° naar buiten gedraaid oog 
waardoor hij direct een agressievere hoek creëert. Het oog zelf is groot 
genoeg om stijf onderlijnmateriaal 3 keer door te halen wanneer het 
wordt gebruikt voor een D-rig-presentatie, maar het is ook zeer geschikt 
voor gebruik als een Multi-rig. De brede opening en de licht gebogen 
punt zorgen ook voor een sterke en veilige haakgreep. Verkrijgbaar in 
zowel micro- als weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal 
met een anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand 
gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 4,6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

CHOD CRK
De Chod Crank heeft een veel grotere opening dan de standaard Chod 
haak en ook een off-set haakpunt, niet alleen om het inhaakpotentieel te 
maximaliseren, maar ook om het uitspugen van de haak moeilijker te 
maken. Het naar buiten gedraaide oog maakt deze haak enorm effectief 
voor pop-up en drijvend aas rigs zoals Chod rigs, Stiff rigs en multi rigs. 
Verkrijgbaar in zowel micro- als weerhaakloos. Gemaakt van 
hoogwaardig Japans staal met een anti-glanzende Teflon-afwerking. 
Allemaal met de hand gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te 
garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 4,6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

LONGSHANK
Dankzij de verlengde steel is het Longshank-model perfect voor het vissen 
met groter haakaas zoals een dubbele boilie, maggot clips of een 
Snowman-presentatie om er maar een paar te noemen. Ze worden ook 
vaak gebruikt voor D-rigs of voor gebruik in combinatie met onze 
D-rig-aligners. Bij gebruik met onze kickers of D-rig aligners wordt de 
indraaisnelheid enorm verhoogd. Ook is het een ideaal model voor het 
gebruik als een Multi rig, blowback rig en slip-d rig. Verkrijgbaar in zowel 
micro- als weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal met een 
anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand gecontroleerd om 
de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 2, 4, 6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

3



CHOD SWG
De Chod SWG heeft een vierkante schacht en een langere rechte 
haakpunt. De langere punt en brede opening maximaliseert het 
inhaakpotentieel en een diepere en veiligere inhaking, met behoud van 
alle voordelen van onze standaard Chod-haak. Verkrijgbaar in zowel 
micro- als weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal met 
een anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand 
gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 4,6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

CONTINENTAL X-SNAG
Gemaakt van een supersterke, zwaardere draad, is de Continental X erg populair geworden 
voor vissers die in het binnen- en buitenland op de grotere wateren en rivieren vissen. Ze 
worden ook veelvuldig ingezet op wateren met veel wier en obstakels. Verkrijgbaar met micro 
weerhaak en gemaakt van zwaar hoogwaardig Japans staal met een anti-glanzende 
Teflon-afwerking. Allemaal met de hand gecontroleerd om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 2, 4 en 6
»   Per 10 stuks verpakt

STANDARD WIDE GAPE
Onze standaard Wide Gape-haken zijn een zeer populair model 
vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Geschikt voor zowel 
pop-up, drijvende en bodemrigs. Door de gebogen haakpunt bieden ze 
een veiligere houvast bij het weerhaakloos vissen en helpt het bij het 
diep doordringen van de haak. Ze zijn ook populair bij het vissen op 
gravelbodems, omdat de haakpunt beter beschermt is bij het 
binnenhalen op rotsachtige bodems. Verkrijgbaar in zowel micro- als 
weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal met een 
anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand gecontroleerd 
om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 4, 6 en 8
»   Per 10 stuks verpakt

ZWG
De ZWG is een wide gape Zig-haak met een licht naar binnen gebogen 
haakpunt. Aangevuld met de Deception zig aligners, voor die 
omstandigheden als de vissen zich in de middelste tot bovenste 
waterlagen bevinden. Een geweldige methode tijdens de koudere 
maanden, maar ook in de lente en zomer wanneer de natuurlijke 
producten in overvloed aanwezig zijn. Verkrijgbaar in zowel micro- als 
weerhaakloos. Gemaakt van hoogwaardig Japans staal met een 
anti-glanzende Teflon-afwerking. Allemaal met de hand gecontroleerd 
om de hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 8 en 10
»   Per 10 stuks verpakt
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LEAD CLIPS
Onze leadclip-system bestaat uit de leadclip zelf, tail rubbers en 
een t-vormige pin. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan maar 
toch flexibel voor het geval je de onderdelen wilt aanpassen 
om beter bij jouw visomstandigheden te passen. De 
tailrubbers en leadcliparm kunnen worden bijgeknipt om het 
lood te lossen wanneer dit is gewenst. Ze kunnen met of 
zonder de t-pin worden gebruikt, afhankelijk van of je met een 
vaste of vrijloop opstelling wilt vissen. Ze zijn compatibel met de 
standaard maat 8 wartel en quick change wartel.
»   Verkrijgbaar in Weed green, Camo brown, Transparant green en 
Transparant bruin
»   Per 10 stuks verpakt

PLASTIC BAITS SCREWS
Onze plastic Bait Screws, die lichter zijn dan de micro swivel 
screws, zorgen voor een meer natuurlijke beweging in het 
water. Ze zijn eenvoudig te gebruiken en kunnen worden 
gebruikt met de meeste soorten aas, zoals boilies, pop-ups, 
wafters, noten, zachte pellets en de meeste kunstmatige 
aassoorten. Ze kunnen voor bijna elke rig worden gebruikt en zijn 
eenvoudig te monteren op D-rig-aligners of rechtstreeks op de 
haak met een shank bead..
»   Verkrijgbaar in transparant, roze en geel
»   per 10 stuks verpakt

360° PLASTIC BAIT SCREW
Onze standaard plastic Bait Screw met micro ring-swivel 
zorgt voor een volledige rotatie van het gemonteerde aas, 
waardoor de haak sneller kan draaien en een meer natuurlijke 
ligging heeft wanneer hij op de bodem van het meer ligt.
»   Alleen beschikbaar in transparante uitvoering
»   Per 10 stuks verpakt

SILICONE SLEEVES
Nog een zeer veelzijdige toevoeging aan het 
Deception-assortiment. Deze sleeves zijn perfect voor het 
afdekken van end-tackle-componenten zoals wartels en 
quick-links en voor het beschermen van knopen. Het zal niet 
alleen de weerstand verminderen bij het vissen op afstand, 
waardoor alles meer gestroomlijnd wordt, maar het zorgt ook 
voor een goede camouflage waardoor de rig minder op zal vallen.
»   Verkrijgbaar in groen en bruin
»   Per 20 stuks verpakt
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MINI ANTI-TANGLE SLEEVES
De mini anti tangle sleeves zijn geweldig voor de kortere rigs 
en voor het vissen met stevige PVA bags. Door hun zachte 
soepele ontwerp kunnen ze heel gemakkelijk over de 
Deception Quick change en wartels worden geschoven.
»   Verkrijgbaar in Weed green en Camo brown
»   Per 25 stuks verpakt

SHANK BEADS
Shank beads worden het meest gebruikt op de Ronnie/360° 
spinner-rigs en de German rig. Ze bieden een veilige en 
duurzame buffer op de haaksteel om uw baitscrew of 
micro-ring swivel op zijn plaats te houden, maar zorgen er ook 
voor dat het haakaas natuurlijk zal blijven bewegen. Ze zijn 
eenvoudig in gebruik en zorgen voor een strakke pasvorm op 
elk haakmodel.
»   Verkrijgbaar in Transparant en Transparant green
»   Per 20 stuks verpakt

RIG ALIGNERS
Rig-aligners zijn perfect voor het gebruik op haken die niet per se 
een natuurlijk agressieve inhaking hebben. Andere 
toepassingen zijn het vergroten van het draaivermogen van de 
haak, het beschermen van de knoop en vooral het creëren van 
die agressieve inhaking. Ze zijn flexibel en duurzaam en 
verbeteren over het algemeen de effectiviteit van de meeste 
moderne rigs.
»   Verkrijgbaar in niet-reflecterend Transparant groen en 
Transparant bruin
»   Per 10 stuks verpakt

SHRINK TUBING
Krimpkous is een essentieel onderdeel geworden voor de moderne 
visser. Het gebruik ervan omvat het beschermen van end-tackle 
componenten, zoals Ronnie-wartels, om de veiligheid van vissen 
te garanderen als ze eenmaal in het net zijn. Andere 
toepassingen zijn onder meer het verlengen van de haaksteel 
wanneer deze over het haakoog wordt aangebracht, 
waardoor een grotere hoek ontstaat voor de haakpenetratie. 
Het buigen van de krimpkous tijdens het verwarmen zorgt 
voor een "kicker"-effect dat helpt bij het sneller indraaien van de 
haak. Afgezien van het creëren van een effectievere rig, is 
krimpkous flexibel en zeer duurzaam. Ze bieden een goede 
bescherming tegen slijtage aan knopen en wartels en kunnen worden 
gekrompen met heet water, stoom uit de ketel en met een aansteker.
»   Verkrijgbaar in transparant, groen, bruin en zwart
»   Per 8 stuks verpakt
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ANTI-TANGLE SLEEVES
Anti-tangles sleeves zijn zeer effectief in het minimaliseren van 
het in de knoop raken van je rig door de rig weg te "schoppen" 
van de hoofdlijn. Door het naar buiten duwen van je rig 
wanneer deze de bodem van het water bereikt, zal de 
effectiviteit en je presentatie worden gemaximaliseerd. De 
Anti-tangle sleeves voorkomen ook eventuele slijtage aan de 
onderlijn door het gebruik van lood met een ruwe coating. De 
standaard Anti-tangle sleeves hebben verder ook dezelfde 
voordelen als onze mini Anti-tangle sleeves.
»   Verkrijgbaar in Weed green, Camo brown, Transparant green en 
Transparant brown
»   Per 15 stuks verpakt

BUFFER BEADS
De bufferbead is vooral bekend om zijn gebruik op 
helikopter-rigs en running-rigs, maar ook als een perfect 
onderdeel voor de bescherming van wartels en knopen. Door 
het soepele en duurzame ontwerp kunnen ze eenvoudig over 
b.v. wartels, quick links en swivels geschoven worden. Ze zijn 
ook goed voor het voorkomen van schade door het lood op de 
laatste paar millimeter van je leader.
»   Verkrijgbaar in Groen, Bruin, Transparant groen en Transparant 
bruin
»   Per 10 stuks verpakt

TAPERED CHOD BEADS
Tapered chod beads zijn een essentieel onderdeel voor de 
presentatie van helikopter- en chod-rigs. Het taps toelopende 
gat zorgt voor een nauwsluitende pasvorm in één richting 
over de siliconen gedeelte welke op de leader is bevestigd en 
zorgt ervoor dat de bead onder druk eenvoudig over de 
leader schuift. Ze helpen ook bij het inhaken wanneer een 
free-running rig wordt gebruikt. Bovendien zijn ze verplaatsbaar 
naar elke positie op de leader, afhankelijk van het type ondergrond 
waarop u vist.
»   Verkrijgbaar in Transparant groen en Transparant bruin
»   Maat 6mm
»   Per 20 stuks verpakt

POP-UP CORN
Pop-up mais is al lang populair in het assortiment namaak aas. 
Ze kunnen op zichzelf worden gebruikt of als "topper" in 
presentaties zoals bijvoorbeeld de Snowman-rig. Ze kunnen 
zeer effectief zijn tijdens de koudere maanden, wanneer 
aanbiedingen van kleiner aas het verschil kunnen zijn tussen 
het vangen van een behoedzame vis of met lege handen naar huis 
gaan. Deception pop-up maïs is ontworpen met een groef voor de 
boiliestopper om zo te zorgen voor een zo natuurlijk mogelijke 
presentatie.
»   Verkrijgbaar in roze, geel, rood of in een gemengde verpakking
»   Per 10 stuks verpakt
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RUNNING RIG
De running rig montage komt het beste tot zijn recht tijdens de 
koudere maanden of op wateren met behoedzame en schuwe 
vissen die voorzichtig azen. De werking van deze montage zit 
hem vooral in het feit dat je een veel betere indicatie krijgt 
wanneer het haakaas wordt opgepakt, omdat het lood niet 
hoeft te bewegen om die indicatie te krijgen. De running rig is 
een van de veiligste methoden, want als er een breuk in de 
hoofdlijn is, valt het lood onmiddellijk weg. Een ander voordeel 
van de running rig is dat wanneer een vis eenmaal gehaakt is, hij de 
lijn en het lood niet kan gebruiken om de haak los te schudden.
»   Verkrijgbaar in groen en bruin
»   Verpakt per 4 stuks

STANDARD BOILIE STOPS
Deze kleine gegroefde boiliestoppers, worden gebruikt in 
combinatie met de hair en zijn ontworpen om het door u 
gekozen haakaas op zijn plaats te houden.
»   Alleen beschikbaar in transparante uitvoering
»   2 strips per verpakking

HAIR EXTENDER STOPS
Een alternatief voor de standaard boilie stoppers.
De extender stoppers stellen je in staat om de opening tussen 
de haak en het haakaas te vergroten zonder dat je van rig hoeft 
te wisselen. Het ontwerp biedt ook een veel veiligere houvast 
om je aas te fixeren. 
»   Alleen beschikbaar in transparante uitvoering
»   2 strips per verpakking

WORM ALIGNERS
De Worm aligner kan worden gebruikt als een verrassende variatie 
op de standaard line  aligner, kicker of krimpkous. Ook de Worm 
Aligner zal er voor zorgen dat er een  agressievere inhaking zal 
plaatsvinden, evenals het imiteren van een natuurlijke 
voedselbron naast het door u gekozen haakaas. Het zachte, 
soepele maar duurzame materiaal maakt een eenvoudige 
montage over het haakoog mogelijk en kan worden gebruikt 
op de meeste rig-types en met drijvend of bodemaas.
»   Verkrijgbaar in Rood, Geel, Zwart, Transgroen, Transbruin of 
in een gemengde verpakking
»   Per 10 stuks verpakt
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COLOURED KICKERS
De gekleurde kickers zorgen voor een agressieve inhaking voor 
alle haakmodellen en behouden deze aggresieve inhaking 
zodra de vis is gehaakt. Het extra voordeel van deze kickers is 
dat ze een aanvulling vormen op de kleur van het door u 
gekozen haakaas, waardoor de presentatie heel natuurlijk 
wordt gepresenteerd en de knoop en het haakoog worden 
verborgen en beschermd, waardoor uw presentatie minder 
zichtbaar wordt.
»   Verkrijgbaar in roze, geel en rood
»   Per 10 stuks verpakt
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SILICONE TUBING
Deception siliconen tube heeft vele toepassingen, waaronder het 
beschermen van de lijn boven het lood tegen slijtage, 
beschadigingen en knopen. Dankzij de diameter van 2 mm kan 
het ook worden gebruikt als een stopper op onderlijnen en is 
het geweldig om op de haak te gebruiken voor het fixeren van 
de hair.
»   Verkrijgbaar in Weed green, Camo brown, Silt grey, 
Transparant green en Transparant brown
»   Diameter 2 mm
»   Lengte 2 meter
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TUNGSTEN PUTTY
Deception Tungsten putty is één van de beste op de markt. De 
super kleverige, zware maar buigzame samenstelling past erg 
goed bij een groot aantal type rigs en hecht zich aan de meeste 
soorten onderlijnmateriaal. Of het nu wordt gebruikt om 
haakaas te balanceren of gewoon om rigmaterialen te 
verzwaren, het behoudt zijn vorm en positie, waardoor u er 
zeker van kunt zijn dat de presentatie ervan correct is, zelfs 
wanneer u op afstand vist. Het zal ook helpen bij de kans op 
inhaking wanneer het op de onderlijn wordt gebruikt.
»   Verkrijgbaar in Weed green, Camo brown en Silt grey

TUNGSTEN TUBING
Voor gebruik bij een leadclip of een in-line lood setup waarbij de 
laatste 30 of 60 centimeter echt op de bodem moet liggen en 
voor extra camouflage van de lijn zorgt. Een veiliger 
alternatief dan gevlochten leaders en de kans op beschadigen 
van vis minimaliseert. In geval van een breuk kan de hoofdlijn 
eenvoudig door de tubing glijden. Het bevat ook de voordelen 
van de  siliconen tube zoals het voorkomen van het in de war 
raken en het verminderen van lijnslijtage.
»   Verkrijgbaar in Weed green, Camo brown en Silt grey
»   Lengte 2 meter

TUNGSTEN ANTI-TANGLE SLEEVES
Onze Tungsten anti-tangle sleeves hebben alle voordelen van 
onze standaard sleeves maar met het extra voordeel van de 
zware tungsten eigenschappen. Hierdoor krijgen ze extra 
neerwaartse druk en blijft alles op de bodem liggen voor 
ultieme camouflage.
»   Verkrijgbaar in Silt grey
»   Per 10 stuks verpakt

TUNGSTEN RIG ALIGNERS
Deze line aligners passen goed over alle Deception haken. 
Naast een sneller zinkend haakaas, bieden ze ook een snellere 
"indraaing" wanneer de haak word opgepakt. Daarnaast biedt 
het een meer houvast vanwege het gewicht, evenals alle 
andere voordelen van de standaard line aligners.
»   Verkrijgbaar in Silt grey
»   Per 10 stuks verpakt
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TUNGSTEN RIG SINKERS
De tungsten rig-sinkers zijn ontworpen om de rig op de bodem te 
houden en de haak een neerwaarts effect te geven bij het 
oppakken waardoor de kans op de inhaking van de haak wordt 
vergroot. Een geweldig alternatief voor de tungsten putty bij 
gebruik op gladdere onderlijnen zoals fluorcarbon. Ze kunnen 
ook worden gebruikt als houder voor tungsten putty wanneer 
er extra gewicht vereist is.
»   Verkrijgbaar in Silt grey
»   Maat medium
»   Per 9 stuks verpakt

TUNGSTEN CHOD BEADS
De tungsten chod bead deelt alle eigenschappen en voordelen 
van de standaard chod bead aangevuld met de zware tungsten 
eigenschappen. Ze worden het best gebruikt bij het vissen met 
chod en helikopter setups wanneer je je leader op de bodem 
wilt houden en de contouren van de bodem volgt voor de 
ultieme camouflage.
»   Verkrijgbaar in Silt grey
»   Maat 6mm
»   Per 10 stuks verpakt

NAKED CHOD KIT (TUNGSTEN)
De Deception tungsten naked chod kit biedt de optimale 
verhulling. De eigenschappen van tungsten zorgen ervoor dat 
alles op de bodem van het water blijft liggen waardoor het 
"schrikken" van de vis, die op zijn hoede is, tot een minimum 
wordt beperkt. 
De onderdelen zijn zo ontworpen dat ze kunnen loskomen in 
het ongelukkige geval van een lijnbreuk. De veiligheid van de 
vis staat in het grootste belang. Omdat het een naked setup 
betreft moeten deze onderdelen direct op de hoofdlijn worden 
gemonteerd.
»   Verkrijgbaar in Silt grey
»   Per 9 stuks verpakt
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ASCENT ZIG KIT
We hebben voor uw gemak een kit samengesteld, met 
geselecteerde componenten uit het ascent range, waardoor het 
nog gemakkelijker voor u wordt om te vissen in de bovenste 
waterlagen. Elke kit bevat een foam stick in elke kleur, 2 zig 
aligners in elke kleur en 1 foam loading tool.
»   Beschikbare kleuren – roze, geel, zwart en oranje

ZIG ALIGNERS
Zig aligners zijn ontworpen om over het haakoog te duwen bij het 
vissen met een zig-rig presentatie. Het flexibele en duurzame 
materiaal houdt het zig-schuim of het drijvende haakaas naar 
keuze stevig vast. Het unieke ontwerp houdt de haak en het 
aas in lijn en zorgt voor een agressieve inhaakhoek.
»   Verkrijgbaar in roze, geel, zwart en oranje
»   Per 8 stuks verpakt.

ZIG FOAM
Deception zig foam is niet alleen super drijvend, maar ook 
extreem veelzijdig. Omdat ze de perfecte aanvulling zijn op de 
zig-aligners, zijn ze uitstekend geschikt voor het balanceren 
van haakaas en geven pop-ups en wafters het "turbo" effect. 
Of ze nu worden gebruikt voor zig-vissen of het balanceren 
van aas, ze kunnen gemakkelijk worden geknipt voor elke 
situatie wat ze het erg veelzijdige maakt.
»   Verkrijgbaar in roze, geel, zwart en oranje
»   Per 4 stokjes verpakt.
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Leaders
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TRANZLUSION LEADERS
Deze leaders zijn gemaakt van 100% fluorcarbon, zijn soepel en 
zwaar, zinken goed en volgen de bodem van het water. Vanwege 
de fluorcarbon eigenschappen zijn onze Tranzlusion leaders 
onzichtbaar in het water wat ze uitzonderlijk maakt bij het 
vissen op big-fish wateren en voorkomt het "schrikken" van 
de vis. Met het verzwaarde en slanke ontwerp zijn deze 
leaders ook goed voor het werpen en daarmee geschikt voor 
het vissen op elke afstand.
»   Lengte 1 meter

LOWDOWN LEADERS
De Lowdown leaders zijn gemaakt van een tungsten/polymeer 
samenstelling. Dit ontwerp zorgt ervoor dat er prima mee kan 
worden geworpen, is ook zwaar waardoor ze snel zinken en de 
bodem van het water volgen voor een perfecte presentatie. 
Hoewel ze zwaar zijn, hebben ze een kleine diameter en een 
breeksterkte van 65 pond.
»   Verkrijgbaar in groen en bruin
»   Lengte 1 meter
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Metal ware
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METAL BAIT SCREWS
De metalen baitscrew biedt een mogelijkheid om het aas direct 
aan de haaksteel te bevestigen in combinatie met de shank 
beads of D-rig aligners. Ze kunnen voor elk haakaas worden 
ingezet maar komen het beste tot hun recht als ze worden 
gebruikt met hard aas zoals hardend hookbaits, pop-ups of 
tijgernoten. Extreem snel en gemakkelijk in gebruik zodat je 
aas weer “spot on” kan komen te liggen in die soms belangrijke 
aastijden. Afgewerkt met een antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar met ovale of ronde ring
»   Per 10 stuks verpakt

ROUND O-RINGS
De ronde O-ringen kennen een verscheidenheid aan 
toepassingen zoals het bevestigen van aas aan rigs. Wanneer ze 
worden gebruikt in combinatie met de shank beads, maken ze 
een natuurlijke beweging van het haakaas mogelijk bij gebruik 
op D-rig en German rig presentaties. Ze een essentieel 
onderdeel in de Blowback-rig constructie voor het vrij 
schuiven van het haakaas over de haaksteel. Afgewerkt met 
een antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in de maten 2 mm en 4,4 mm
»   Per 20 stuks verpakt

OVAL RIG RINGS
Een andere variant van de ronde O-ringen. Deze kunnen voor 
veel rig-toepassingen worden gebruikt om het aas te 
monteren aan de haak zoals bodemaas, drijvend en 
semi-drijvend aas waaronder de German rig, de Ronnie/360° 
spinner-rig en Chod-rigs. Afgewerkt met een 
antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in maat 4,5 mm
»   Per 20 stuks verpakt

QUICK LINKS
Perfect voor het snel wisselen van rigs zonder de noodzaak van 
een quick-change wartel of het opnieuw knopen van de 
onderlijn. Het slanke ontwerp zorgt ervoor dat de rig door 
PVA mesh kan worden getrokken. Het past goed in de 
anti-tangle sleeves wat zorgt voor een nette en veilige 
presentatie van de rig en aas. Afgewerkt met een 
antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in de maten small en medium
»   Per 20 stuks verpakt
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QUICK CHANGE SWIVEL
Quick-change wartels zijn perfect om snel te wisselen van rig. Ze 
kunnen op de leader of hoofdlijn worden gemonteerd wanneer 
met een helikopter setup wordt gevist. Ook in combinatie met 
een standaard loodclip of inline lood werkt dit prima. Gebruik 
het met de standaard of mini-anti tangle sleeves voor een 
veilige en nette presentatie. Afgewerkt met een 
antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in de maten 8 en 11
»   Verpakt per 10 stuks

STANDARD SWIVEL
Met zijn enorm scala aan toepassingen heeft de standaard swivel 
geen introductie nodig. Van het binden van rigs, het bevestigen 
van rigs aan de hoofdlijn of het gebruik van een micro-wartel 
om het haakaas te monteren. Het is een essentieel onderdeel 
in de tacklebox van elke visser. De vrij roterende ringen aan 
weerszijden voorkomt dat de lijn verdraait en minimaliseert 
kinken. Afgewerkt met een antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in maat 8
»   Per 10 stuks verpakt

RING SWIVEL
Ring swivels kunnen op verschillende rigs worden gebruikt 
maar zijn essentieel bij het vissen met de Chod- of Helicopter 
opstelling. Net als de standaard wartel, voorkomt de 360° 
rotatie het verdraaien van de lijn en minimaliseert het in de 
war gooien. De extra ring zorgt ervoor dat de rig en haakaas 
een grotere en natuurlijkere beweging krijgt bij het op en neer 
schuiven over hoofdlijn of leader. Afgewerkt met een 
antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in de maten 8 en 11
»   Per 10 stuks verpakt

MICRO RING SWIVEL
Met zijn compacte, sterke en lichtgewicht ontwerp is de micro 
ring swivel enorm populair geworden. De belangrijkste 
toepassing is het monteren van haakaas op een breed scala 
aan rigs zoals de Chod-rig, Ronnie-rig, D-rig en German-rig 
om er maar een paar te noemen. Ze kunnen direct op de haak 
worden aangebracht, samen met een shank bead. Ook erg 
populair bij de D-rig en D-rig aligners. Afgewerkt met een 
antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in de maten 20 en 22
»   Per 10 stuks verpakt
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QUICK-CHANGE RING SWIVEL
Vaak gebruikt voor het monteren van rigs aan lijn of leader bij het 
vissen met een helikopter setup. Ook erg populair voor het 
maken van de Ronnie-rig. Met de snelwisselfunctie kunnen 
rigs snel en efficiënt worden vervangen zonder dat knopen 
opnieuw hoeven te worden gemaakt. Gebruik het met 
Deception anti-tangle sleeves voor een veilige presentatie. 
Afgewerkt in een antireflectiecoating.
»   Verkrijgbaar in de maten 8 en 11
»   Per 10 stuks verpakt

SPINNER SWIVEL
De Spinner swivel is een van de nieuwste producten in de 
Deception range. Het ontwerp zorgt ervoor dat het nu nog 
sneller en eenvoudiger is om 360° Spinner en/of Ronnie rigs te 
maken. Omdat de draaibare haak recht is, is het niet nodig om 
deze haak verder open te buigen. Verbind de wartel met het 
gekozen haakmodel en schuif eenvoudig een stukje krimpkous 
over de wartel om het geheel te fixeren en beschermen. 
Afgewerkt met een anti-reflecterende coating.
»   Verkrijgbaar in maat 11
»   Per 10 stuks verpakt

MAGGOT CLIP
Maggot clips kunnen het hele jaar door een geweldige 
toevoeging zijn voor je visserij, maar zijn vooral tijdens de 
koudere maanden enorm populair. Eenmaal de clip 
losgemaakt , kunt u op deze clip meerdere maden monteren. 
Klik vervolgens deze weer aan elkaar om het aas vast te 
zetten en je bent klaar om te vissen. De clips kunnen 
rechtstreeks aan de hair worden bevestigd, of als alternatief 
rechtstreeks aan de haak met behulp van een micro-ring swivel en 
shank bead. Afgewerkt met een anti reflecterende coating.
»   Maat medium
»   Per 10 stuks verpakt

THREADER WIRE
De perfecte oplossing om uw hoofdlijn door uw siliconen- of 
tungsten tube te halen, waardoor het doorvoeren van de lijn 
net dat beetje sneller gaat. Vooral na een onderbreking. Een 
essentieel onderdeel bij het doorvoeren van die hardnekkige, 
gedraaide of gekrulde lijn.
»   Lengte 110cm
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ronnie rigs
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RONNIE RIGS
We hebben de kant-en-klare Ronnie systems samengesteld om tijd 
te besparen bij de eerste set-up of als het ergste gebeurt en je 
een nieuwe onderlijn moet maken. Voorzie de system van jouw 
onderlijnmateriaal en putty en je bent klaar. We hebben twee 
varianten voor je beschikbaar; met een baitscrew of micro 
ringswivel en voorzien van een micro-weerhaak of 
weerhaakloos, wat je voorkeur ook heeft. Gemaakt van 
hoogwaardig Japans staal met een antireflectiecoating 
Teflon-afwerking. Allemaal met de hand gecontroleerd om de 
hoogste kwaliteit te garanderen.
»   Verkrijgbaar in de maten 4 en 6
»   Verpakt per 3 rigs
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Clothing Range
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T-Shirts
»   Hoogwaardig geprinte logo's op de schouder en de rug.
»   100% katoen
»   Verkrijgbaar in de maten: XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,5XL

Blijf warm en comfortabel dankzij 
onze top kwaliteit kleding. 

»  Onze kleding is gemaakt volgens de hoogst mogelijke normen. 
»  Topkwaliteit bedrukking en stevige maar zachte materialen 
     zorgen voor een comfortabel draagcomfort.
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Hoodie
»   Hoogwaardig bedrukte logo's op de schouder en de rug.
»   70% katoen, 30% poly
»   290 gr.
»   Normale pasvorm
»   zware materialen, heavy duty koord en solide boorden.
»   Verkrijgbaar in de maten XS,S,M,L, XL,2XL,3XL,5XL

28



beanie
»   One size fits all.
»   Topkwaliteit borduring op de voorzijde.

Blijf warm en stijlvol.
»  Onze verschillende caps en  beanie zijn bijzonder stijlvol en van 
     een geweldige kwaliteit!
»  Het assortiment bestaat uit 2 verschillende soorten petten en 
     een comfortabele warme beanie. 
»  Topkwaliteit met prachtig borduurwerk dat lang meegaat.
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Snapback
»   Geborduurd met logo op de voorzijde
»   One size fits all.
»   Volledig verstelbaar

Truckercap
»   Geborduurd met logo op de voorzijde
»   One size fits all.
»   Volledig verstelbaar

30



contact us at

info@deceptionangling.co.uk

01246 767812

Deception Angling, 61a m1 commerce park 
chesterfield s44 5hs


