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VOORWOORD
Eddy Sterckx staat voor kwaliteit, ik heb meer dan 47 jaar gewerkt om te krijgen wat ik nu heb. 
Als je in al deze jaren de test vis uren en de uren dat ik bezig geweest ben met het samenstellen 
van aas moet gaan tellen denk dat je dan wel weet dat de kwaliteit en de eisen hoog lagen. 
Versheid, voedingswaarde en smaak was voor mij een must. Iets hebben wat andere niet hebben 
was voor mij een doel, een obsessie het werd mijn werk. Ik moest en zou meer vangen dan 
anderen. Daarom werkte ik aan de smaak van mijn aas. Meer als 15 jaar ben ik bezig geweest 
om boilies als de red angel, monster, Darkness enz... een smaak te geven waar de vissen niet 
van kunnen afblijven, maar aan topaas en ingrediënten die uniek zijn hangt een hoge prijs. Door 
bepaalde smaakstoffen en ingrediënten te gebruiken die voor de meeste aasfirma’s te duur zijn 
en door de hoge kosten van de dure ingrediënten ben ik genoodzaakt in 2023 de boilies iets 
duurder te maken. Nu kan ik als andere merken aan de mixen gaan kloten of een reeks met 
goedkoop aas uitbrengen, met het vele goedkopere maïsmeel maar ik heb geen 47 jaar gewerkt 
om een commerciëel aas uit te brengen. De meeste klanten van mij zijn topvissers en die weten 
maar al te goed dat een goed aas kwaliteit moet zijn! En hier ben ik dus heel streng op. Je gaat 
aan de waterkant dus duidelijk het verschil zien ( dit is al jaren gebleken) tussen de goedkope 
maisboilies en het aas met de hoge kortingen. Ik ben van het principe dat kwaliteit uw vangsten 
gaan verbeteren en dan komt meestal de jaren ervaring boven.
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EDDY STERCKX
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, de ene na de andere boiliefirma reist uit de grond en 
bij vele mis ik maar één ding: ervaring!!!! Een aas samenstellen kan iedereen, maar een aas waar karper 
blijft van eten, waar je het verschil mee kan maken is een ander ding! Het is makkelijk de dag van vandaag 
de mensen te overtuigen, je boekt een weekje of drie euro…. ,je vangt daar een aantal bakken en hup! 
Foto’s zeggen niets over de kwaliteit van het aas. Zelf vis ik al meer dan 37jaar op karper, ik heb me altijd 
verdiept in boilies, jaren 80 heerste er echt een revolutie qua aas en de meeste info kwam vanuit Engeland, 
waar de boilie trouwens ontstaan is. Hoge eiwitten, aminozuren, allerlei potjes en flesjes en natuurlijk de 
voedingswaarde waren orde aan de dag. Wie deze periode heeft meegemaakt staat in mijn ogen altijd een 
stapje voor. Er werden tal van vergaderingen gehouden, honderden mixen werden er ontwikkeld, ik vond 
al deze Engelse termen maar niets, ik ging mijn eigen weg en ontdekte dat smaak veel belangrijker was 
dan al die hoge voedingswaarde theorie. Jaren 90 ontwikkelde ik een aas met een eiwitgehalte van rond 
de 25procent, maar waar de smaak de bovenhand had. Later kreeg deze mix de naam red devil, met deze 
gedachte schreef ik geschiedenis op wateren als KK, VK , Paalse Plas, enz… Door vangsten te boeken die tot 
de dag van vandaag nog niet geëvenaard zijn. Ik werkte verder aan dit idee en ging niet alleen werken aan 
de smaak, maar ook ging ik ingrediënten verbeteren. Zo ontwikkelde ik mijn eigen robin red en gebruikte 
dingen die mijn aas beter verteerbaar maakte. In 1994 kwam ik dan als één van de eerste boiliefirma’s met 
diepvriesboilies op de markt. Wie aas maakt voor karper moet ook de ervaring hebben, aas dat alleen maar 
grote vissen vangt bestaat niet, ingrediënten waar je onvangbare vissen mee vangt zijn voor de mensen die 
geloven in elfjes en feetjes. Wanneer je een aas ontwikkeld moet je ook wat weten over de vertering en de 
karper zelf, deze ervaring leer je alleen maar door veel vis te vangen. Zelf baseer ik mij alleen op de praktijk 
en vangsten op verschillende wateren. Door de duizenden grote vissen die ik gevangen heb weet ik dat aas 
dat sneller verteert en goed smaakt meer vangt.

Terug naar jaren 90 (ervaring)
The secret drie werd geboren, en door deze drie smaakstoffen te gaan gebruiken in mijn basismix ving ik 
duidelijk meer vis. Ook kwam ik tot de ontdekking (wat doen niemand anders deed) wanneer je bepaalde 
flavours (oplosbasissen) ging mengen het mijn vangsten bevorderde. Ik leidde de karper om de tuin, door 
geurstoffen te gaan mengen die ze niet kenden. Let op vele firma’s werken met geurtjes, maar het is niet 
wat je ruikt dat belangrijk is maar wat er in de boilies zit. Ook kwam ik tot de vaststelling dat aas dat goed 
verteerde meer grotere vissen aansprak, met deze drie elementen: 1 SMAAK,  2 VOEDINGSWAARDE EN 
VERTEERBAARHEID,  3 MENGEN VAN FLAVOURS en dan 4 misschien wel het belangrijkste VERSHEID. Oeps 
vier!?! ja, ook met vers aas (diepvriesboilies) ving ik meer! Dit ontdekte ik later door ik groeide en meer aas 
ging verkopen hierdoor kon ik meer verse ingrediënten gaan gebruiken en zag ik duidelijk een verschil van 
vangstgegevens van de klanten. Daarom zweer ik readymades af. Het moet zowat jaren 2000 zijn geweest 
dat ik er zeker van werd dat de vertering van aas heel belangrijk was, vooral ga je hier zeker meer grote 
vissen op vangen. Karpers hebben geen tanden, wel keeltanden, dit zij, twee platen vanachter in de keel die 
het voedsel van de karper pletten tot fijne deeltjes. Bij oudere en meestal grotere vissen kan deze tanden 
verslijten, zo gaan ze makkelijker zachter en beter verteebaar voedsel nemen, met dit in mijn achterhoofd 
ontwikkelde ik de red angel, secret key en bon bon rouge. Zij zijn gebaseerd op 1  voedingswaarde                                                                                            
                                              2  versheid                                                                                                                            
                                              3  verteerbaarheid                                                                                                                   
                                              4  smaak                                                                                   
                                              5  verschillende geuren                                                                                         
Dit aas heeft geschiedenis geschreven in onze karperwereld, duizenden vissers maken het verschil op 
honderden wateren, dit bewijst dat ik op het rechte pad zit, maar daar was ik de jaren 90 al van overtuigd. 
Vang ze Eddy Sterckx



33

Betaalwateren en mijn aas
De lijst waar megavangsten geboekt worden op mijn aas wordt met de jaren langer en langer, en 
de berichten van mensen die zeggen dat ze beter vangen begint een gewoonte gaan te worden. 
Dit heeft veel met de kwaliteit van het aas te maken, want aas van 3,5 EUR en readymades zijn 
duidelijk in de minderheid als het aankomt op kwaliteit. Hieronder volgt er een lijst van wateren 
waar mijn boilies er met kop en schouder ertussenuit steken.
 

• Lac de Villedon: Red Devil Squid, Extreme Devil 
• Great Lake: Red Devil Squid
•	 La	Botte:	Red	Devil,	Red	Devil	Squid
• Robin Lake: Extreme Devil, Exorcist
• Cassien: Extreme Garlic, Red Devil
• Lac du Der: Red Devil
• Lac de Liez: Red Devil Squid
• Negreloube: Yellow Dream
•	 Vigne	Feuillette:	Extreme	Devil
• Moselle: Red Devil, Sweet Dream
• Lac de la Zup: Red Devil
• Val Dore: Red Devil Squid
• Les Clos des Lacs: Red Angel
• Maveline: Red Angel, Yellow Dream

TIP - Vaak krijg ik de vraag hoeveel boilies je mee moet nemen naar Frankrijk voor een week 
vissen. Mijn advies is dan 50kg per persoon. Sommigen vinden dit wat veel, maar zal ik eens een 
rekensommetje maken als je maar 50kg meeneemt voor twee personen:

50kg / 2 man   = 25kg per persoon
25kg / 7 dagen   = 3,5kg per dag
3,5kg / 4 hengels  = 800gr per hengel

Persoonlijk	vind	ik	dit	wat	weinig	als	de	vis	actief	op	de	stek	zit,	want	dan	kom	je	met	800	gram	per	
hengel niet ver. Mijn advies is toch om minimaal 1½ kg per hengel per dag mee te nemen als je naar 
Frankrijk gaat.
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De	Red	Devil	Range	heeft	zich	op	de	volgende	Belgische	wateren	volop	bewezen:
•  Kempisch kanaal: red devil, extreme devil en red angelv
• Verbindingskanaal: Sweet Dream en Yellow Dream
• Netekanaal: Red Devil
• Albertkanaal : Red Devil, Extreme Devil
• Kanaal van Beverlo: Red Devil
• Paalse plas: Red Devil, Extreme Garlic
• Put van Hombeek: Extreme Devil, Red Devil Squid
• Oasis : Red Devil
• Het Vlot: Extreme Garlic, Red Devil 
• Land van gow
• Karperhoeve: Sweet Dream, Red Angel
•	 Battelbroek
• Eendenmeer
• Gemeentevijver van Geel
• Maas: Red Devil, Red Devil Squid
• Lac de Nallinnes: Red Devil, Extreme Devil, Red Devil Squid
• Lac du Tertre: Yellow Dream

FRANKRIJK
• Pimprez
• Ourschamp
• Rainbow
• Jurrasic carp
• Val dore
• Jrc lake, penn lake, berckley lake
• Carpasense
• Etang5

NEDERLAND
• Carpcrossing lake
•	 Carplantis

OVERAL TER WERELD
Overal ter wereld werd er op mijn aas goed gevangen en in 2016 werden er op boven vernoemde 
wateren goed gevangen, en in 2017 maakte ik en een aantal testvissers ook op deze nieuwe wateren 
duidelijk een verschil

• Le Prunet                                  
• Lac Charmant
• Natura Carp
• Iles 3
• Carpscape

 

• Waesmeer
• Eendenmeer
• Donkmeer
• Integra
• Carpvalley

• Hidden Paradise
• Island Lake
•	 Noir	fontaine
• Livardiere
• Egleghemvijver
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WELKE BOILIES ZIJN ER TE VERKRIJGEN?

Hieronder	volgt	er	een	lijst	met	de	bestvangende	boilies	van	2019.	Het	aas	dat	geen	tekst	heeft	zijn	
door de jaren dat ze op de markt zijn allen bewezen visvangers, ze hebben voor sommige vissers 
een meerwaarde dan de bekendere smaken, wil je dus iets anders kan je uit deze lijst uw aas kiezen.

RED DEVIL
Een	beetje	achteruit	gedrukt	door	de	red	angel	en	the	secret	key,	maar	voor	vele	mensen	nog	altijd	
de nummer 1! De red devil is de basismix van vele van mijn boilies en is dan ook zeker qua prijs een 
boilie waar je op lange termijn mee kan voeren en blijven vangen. Het is mijn oudste aas uit mijn 
gamma en dan ook het langst getest. De karpers die op dit aas gevangen zijn, zijn dan ook ontelbaar.                                
Smaak:	 kruidige	pittige	boilie	 (veel	mensen	mengen	hem	met	de	 yellow	dream	of	peach	 smaak)																																																	
Vangt best: maart tot november                                                                     

Een kruidige vismeel boilie dat vangt van maart tot november.

Red Devil (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 6,50

Diepvriesboilies - 20mm € 6,00

Diepvriesboilies - 25mm € 6,00

Red Devil (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 7,50

Readymades - 20mm € 7,00

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquid - 1L € 20,00
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RED DEVIL SQUID

Één	ding	is	zeker	de	karper	is	er	zot	van	en	blijft	het	eten.	Squid	is	één	van	de	beste	toevoegingen	
die we in onze karpergeschiedenis ooit hebben kunnen gebruiken! Deze boilie is dan ook een killer. 
Jaren ervaring zit in dit aas en door de mengeling van squid, vismeel, Robin Red en de secret 3 een 
aas	dat	blijft	vis	vangen.	
Smaak:	kruidige	pittige	vismeelboilie
Vangt best: maart t/m november
In dit aas wordt de enige echte squid gebruikt!                                                                                                                                            

Een kruidige vismeel boilie met een super visachtige geur dat vangt van begin maart tot eind november.

Red Devil Squid (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 7,10

Diepvriesboilies - 20mm € 6,60

Diepvriesboilies - 25mm € 6,60

Red Devil Squid (per 25g) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 8,10

Readymades - 20mm € 7,60

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 18,00
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The Darkness
Het begon allemaal met de legendarische red devil. 
Nooit gedacht dat dit aas ooit qua vangsten nog te 
evenaren was! Maar toen er de red angel kwam dacht 
ik “ wauw”. In dit aas zit meer dan 40 jaar ervaring en 
er	 zitten	 alle	 top	 ingrediënten	 in	 die	 je	 maar	 in	 een	
aas	 kan	 steken.	 Ook	 een	mengeling	 van	maar	 liefst	 5	
smaakstoffen	 waar	 ik	 35	 jaar	 aan	 gewerkt	 heb	 en	 de	
naam the secret kregen, maken van de red angel 1 van 
de bestvangende boilies uit onze karpergeschiedenis.  
Ik zou gek zijn als ik hier niet op verder bouw, en het 
testen van aas werd mijn beroep. En toen kwam er 
de monster, in tegenstelling van de red angel kreeg de 
monster	een	unieke	fruitsmaak.	En	ik	zou	Eddy	niet	zijn	
als	ik	hier	met	de	pakken	zou	blijven	zitten.	De	meeste	
firma’s	steken	een	nieuw	geurtje	en	kleurtje	en	hup	een	
nieuw aas, maar zo werkt het niet. Een aas moet vissen 
vangen, geen vissers! De voedingswaarde en vitamine 
spelen een grote rol in ons aas maar iets wat voor mij 
de	doorslag	geeft	is	wel	de	smaak.	The	Darkness	is	een	
combinatie	van	de	 red	angel	en	de	monster	waar	nog	
eens	extra	speralina	aan	toegevoegd	is	(	dit	word	in	koi	
voer	gebruikt)	dit	samen	met	een	mengeling	met	maar	
liefst	4	verschillende	geurstoffen	en	de	2	jaar	waar	ik	er	
volop aan gewerkt heb maken van The Darkness weeral 
een wereldaas!!!

SEA KING 
Deze boilie is een ode aan één van de meest 
legendarische	 karpervisser	 uit	 België	 onze	 Luc	
Den	Hert	(	THE	KING)
Nu al 3 jaar is een team dit aas aan het testen, om 
ervan te maken wat het nu is. Anders dan al mijn 
andere	boilies,	 is	dit	een	pure	stinker	en	100%	
een	 vismeelboilie.	 Boordevol	 voedingsstoffen	
en vis extracten, aminol, monstercrab,squid, 
vismeel en zout het zit er allemaal in! Voor wie 
houdt van een echte vismeelbol en iets dat 
stinkt,	dit	is’m!!!

Sea King (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 7,50

Diepvriesboilies - 20mm € 7,00

Diepvriesboilies - 25mm € 7,00

Sea King (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 8,50

Readymades - 20mm € 8,00

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Feed Liquids - 1L € 20,00

The Darkness (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 7,50

Diepvriesboilies - 20mm € 7,00

Diepvriesboilies - 25mm € 7,00

The Darkness (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 8,50

Readymades - 20mm € 8,00

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Fluor Pop ups 12mm & 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 20,00
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Bon Bon Rouge
Nu	schrijf	ik	veel	lof	over	de	red	angel	en	de	secret	key	maar	toen	wist	ik	nog	niets	wat	deze	nieuwkomer	zou	
doen, al mijn aas is samengesteld uit de jaren ervaring die ik op het gebied van karpervissen heb opgedaan. 
Alleen	de	bestvangende	 ingrediënten,	smaken,	geuren	en	toevoegingen	heb	 ik	gehouden	om	de	voorbije	
24	 jaar	 in	de	 red	devil,	 red	devil	 squid	en	yellow	dream	te	gebruiken.	Vijf	 jaar	 is	erover	heengegaan	om	
de red angel en de secret key goed te keuren en aan het grote publiek te tonen, en deze boilies deden de 
karperwereld verbazen door hun vangsten. Sommige mensen zweerden op dit aas en wilden nooit nog met 
een ander vissen, ook ik zou nooit nog met iets anders vissen! Tot ik samen met één van de best karpervissers 
uit	Frankrijk	Damien	David	de	bon	bon	rouge	bedacht!	Tijdens	het	testen	in	2019	schreef	het	Franse	team	
geschiedenis	en	wist	maar	 liefst	90	vissen	boven	de	20kg	en	18	boven	de	25kg	te	vangen	en	dit	allen	op	
Franse	 harde	 openbare	wateren.	 Zelf	 zette	 ik	mijn	 beste	 seizoen	 ooit	 op	 de	 kaart	met	 38	 veertigers,	 10	
vijftigers	en	2	zestigers	en	ook	dit	op	openbare	wateren.	Dit	aas	verbaasde	mij	zo,	ook	door	zijn	enorme	zoete	
geur dat ik na al die jaren toch nog maar eens verschoot hoe je het verschil kan maken met een aas. De bon 
bon rouge is geen rood aas zoals de naam het zegt, dit komt omdat het de rode kleur van de toekomst gaat 
zijn,	vanaf	er	geen	rode	kleurstof	meer	in	je	aas	mag	gebruikt	worden	krijg	je	deze	kleur.	Ook	werd	er	in	dit	
aas	ook	geen	Robin	Red	meer	gebruikt,	maar	een	mengeling	van	een	Robin	Red	die	ik	over	25	jaar	terug	zelf	
gemaakt	heb,	het	is	één	van	de	langst	geteste	ingrediënten	ooit.	Vooraleer	het	in	een	aas	gebruikt	werd,	de	
twee	zeer	dure	smaken	en	geurstoffen	die	in	dit	aas	verwerkt	zitten	maken	het	gewoon	af,	ik	denk	dat	vele	
red	angel	en	secret	key	fans	hun	woorden	zullen	moeten	terugnemen,	net	als	ik!	Ik	ben	er	zeker	van	dat	je	
met	dit	aas	er	weeral	menige	vissers	naar	huis	zult	vissen,	dit	heb	ik	in	2019	letterlijk	en	figuurlijk	ook	gedaan.

Bon Bon Rouge (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 8,00 

Diepvriesboilies - 20mm € 7,50 

Diepvriesboilies - 25mm € 7,50 

Bon Bon rouge (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 9,00

Readymades - 20mm € 8,50

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Fluor Pop ups 12mm & 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 18,00
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RED ANGEL
wauw, wauw, dit is één van de bestvangende boilies van de wereld, ja, wereldwijd werd er op dit 
aas	recordvangsten	geboekt,	PB’s	verbroken.	Het	is	een	aas	als	de	karper	er	éénmaal	van	geproefd	
heeft	niets	anders	meer	wilt.	Er	is	er	maar	één	woord	voor	de	karper	is	er	GEK	op!	Het	is	zowel	
instant	aas	door	de	verschillende	smaken	als	een	lange	termijn	boilie,	door	zijn	vele	ingrediënten.	
Wanneer de karper ervan eet komt hij er zeker naar terug, de overweldige smaak waar ik jaren 
aangewerkt heb maakt van dit aas één van de bestvangende boilies uit onze karpergeschiedenis, 
duizenden karpervissers hebben hier hun beste seizoen mee achter de rug bewijzen hiervan zijn 
duidelijk	op	facebook	te	zien.	Wil	je	een	aas	waar	je	jaren	en	overal	mee	kunt	uitpakken	wel	dit	is		
één van de beste

Een zoete pittige vismeel boilie die als je je verstand gebruikt het hele jaar door vangt. 

Red Angel (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 7,50

Diepvriesboilies - 20mm € 7,00

Diepvriesboilies - 25mm € 7,00

Red Angel (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 8,50

Readymades - 20mm € 8,00

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 18,00
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YELLOW DREAM
Dit is al meer dan 20 jaar mijn best vangende zoete boilie. Op wateren waren de vissen van 
zoet houden probeer hem maar eens! Eens je de geur van dit aas geroken hebt ben je meteen 
verkocht	 en	 zo	 denken	 de	 karpers	 er	 ook	 over.	 Deze	 boilie	 is	 op	 basis	 van	 een	 birdfoodmix																																																									
Smaak:	cream	fruitig
Vangt best: heel het jaar door
                                                                                                                                                      

Vangt het gehele jaar door.

Yellow Dream (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 6,50

Diepvriesboilies - 20mm € 6,00

Diepvriesboilies - 25mm € 6,00

Yellow Dream (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 7,50

Readymades - 20mm € 7,00

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 18,00
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THE SECRET KEY
Een	jaar	heb	ik	op	de	tippen	van	mijn	tenen	gelopen	om	te	kijken	wat	hij	gaat	doen!	Uit	testen	is	
gebleken dat hij de red angel waardig is, want veel mensen merken niet het verschil tussen de twee 
qua vangsten. Qua geur en ingredienten is the sercret key wel een heel ander aas als de red angel. Er 
zitten	maar	liefst	12	verschillende	ingredienten	in	(beter	kan	echt	niet)	en	er	zijn	in	2018	zoveel	vissen	
opgevangen	dat	het	de	favoriet	is	geworden	van	vele	vrienden	en	testvissers.	Mede	doordat	ze	hun	
beste	seizoen	hierop	hadden.	Wanneer	je	deze	boilie	ruikt	of	proeft	weet	je	al	dat	het	een	topper	
is,	ook	 is	dit	aas	samengesteld	om	een	vlotte	vertering	 te	hebben	wat	 ten	gunste	valt	voor	grote	
karpers en in de winterperiode. De karper is gek van deze boilie en als je ermee vist zul je zien dat 
hij	vrij	snel	dit	aas	uitpoept.	Één	pluspunt	en	hier	staan	weinig	mensen	bij	stil,	door	de	karper	dit	aas	
gaat	verteren	krijg	je	tijdens	het	vissen	een	verspreiding	van	geurstoffen	in	het	water	wat	dan	weer	
andere	karpers	 lokt.	Korte	verklaring:	karpers	eten	dit	aas,	zwemmen	verder	maar	door	de	vlotte	
vertering, door de ingredieten olie en kelp, scheiden de karpers dit aas uit buiten uw voerstek! Deze 
uitscheiding	geeft	een	geurstof	in	het	water	dat	andere	vissen	aanzet	tot	azen.	Hetzelfde	resultaat	
heb	je	met	de	red	angel,	vaak	heb	ik	meegemaakt	dat	ze	links	of	rechts	niets	meer	vangen.																																							
Smaak:	vis	(zalm)	kruidig	fruitig	smaak																																																																																																																																												
Vangt best: heel het jaar door

The secret key (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 7,70

Diepvriesboilies - 20mm € 7,20

Diepvriesboilies - 25mm € 7,20

The secret key (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15 mm € 8,70

Readymades - 20 mm € 8,20

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Pop ups 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 18,00
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Cocobananapex (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 7,10 

Diepvriesboilies - 20mm  € 6,60 

Diepvriesboilies - 25mm  € 6,60 

Extreme Devil (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 7,50 

Diepvriesboilies - 20mm  € 7,00 

Diepvriesboilies - 25mm  € 7,00 

Winter Devil (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 7,10 

Diepvriesboilies - 20mm  € 6,60 

Diepvriesboilies - 25mm  € 6,60 

Scopex Liver (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 6,50 

Diepvriesboilies - 20mm  € 6,00 

Diepvriesboilies - 25mm  € 6,00 

Red Devil Peach (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 7,10 

Diepvriesboilies - 20mm  € 6,60 

Diepvriesboilies - 25mm  € 6,60 

Fluor Pop-Ups Prijs per stuk

White Powder 12mm € 12,00

White Powder 15mm € 12,00

Yellow Beast 12mm € 12,00

Yellow Beast 15mm € 12,00

Devil Mango 12mm €12,00

Devil Mango 15mm €12,00

Extreme Garlic (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 6,50 

Diepvriesboilies - 20mm  € 6,00 

Diepvriesboilies - 25mm  € 6,00 

Devils Angel (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 8,00 

Diepvriesboilies - 20mm  € 7,50 

Diepvriesboilies - 25mm  € 7,50 

Monster Squid (per 50kg)  Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm  € 7,50 

Diepvriesboilies - 20mm  € 7,00 

Diepvriesboilies - 25mm  € 7,00 

Fluor pop-ups

Golden oldies
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Monster
Deze	boilie	heeft	de	naam	mostergekregen	door	zijn	monstervangsten	die	ik	er	in	2020	opgedaan	
heb. Monster is samengesteld met de basismix van de legendarische red angel, boilies verbeteren 
als de red angel, secret key en bon bon rouge is onmogelijk, maar ik werk wel aan de verschillende 
smaken en dit is net iets waar je met duurdere boilies het onderscheid kunt maken tegenover 
de	goedkopere.	Deze	boilie	heeft	een	monstersmaak	en	een	zeer	fruitige	geur	waar	de	karpers	
gewoon	dol	op	zijn!	vanaf	je	hem	ruikt	loopt	het	water	al	vanuit	je	mond,	de	boilie	heeft	een	
uitgebalnceerde	voedingswaarde	en	eiwitten	zodat	de	karper	er	goed	op	groeit.	Er	zitten	in	dit	aas	
ook	geen	kleurstoffen	in	verwerkt	hierdoor	krijg	je	de	iets	donkere	oranjeachtige	kleur.	De	meer	
dan 35 jaar ervaring met aas is ook weer duidelijk te merken aan deze boilie.

Monster (per 50kg) Prijs (per kg)

Diepvriesboilies - 15mm € 7,70

Diepvriesboilies - 20mm € 7,20

Diepvriesboilies - 25mm € 7,20

Monster (per 25kg) Prijs (per kg)

Readymades - 15mm € 8,70

Readymades - 20mm € 8,20

Ook verkrijgbaar Prijs per stuk

Fluor Pop ups 12mm & 15mm € 12,00

Sticks	-	5kg € 35,00

Liquid Bait Booster - 500ml € 14,00

Feed Liquids - 1L € 18,00
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THE secret key
C arpRods

Op	drie	maanden	tijd	werd	deze	hengel	totaal	uitverkocht,	en	een	jaar	later	is	
er	 geen	enkele	hengel	 ervan	gebroken.	Het	 is	 altijd	mijn	droom	geweest	om	
top	producten	uit	te	brengen	en	ook	hier	ben	ik	zeer	kritisch	op.	The	secret	key	
hengel voldoet aan mijn strenge normen, het is een all round hengel waar je 
met	gemak	afstanden	tot	120	M	kan	gooien,	maar	ook	perfect	mee	in	de	kant	
kan	vissen.	Zijn	unieke	samenstelling,	een	stijve	eerste	gedeelte	en	een	soepele	
tweede	(top)	gedeelte	maken	van	deze	hengel	een	top	product	die	in	2020	zeker	
terug	op	de	markt	zou	komen	door	de	vele	vraag	ernaar	(beschikbaar	vanaf	mei)
 

Carp Rods The Secret key Prijs per stuk

Hengels	10ft. € 95,-
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Big Fish Rig Big Fish Rig 
1
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Eddy Rigs

The secret key : Big Fish Rig 1 en 2
Vele mensen zien het bomen door het bos niet meer, en weten niet met welke rig ze moeten vissen. 
Zelf	 heb	 ik	 al	 heel	wat	 jaren	 ervaring	met	 karpervissen	 en	heb	ook	met	 vallen	 en	opstaan	 alles	
moeten uitzoeken. Honderden haken, wartels, onderlijnmatriaal, enz… heb ik getest en de laatste 
twintig	jaar	vis	ik	alleen	nog	maar	met	twee	verschillende	rigs,	De	Big	Fish	Rig	1	en	2.	

The	Big	Fish	Rig	1	zal	ik	altijd	gebruiken	als	er	maar	enige	teken	is	van	dressuur,	90	procent	van	mijn	
grotere	karpers	(en	dat	zijn	er	heel	wat)	zijn	dan	ook	op	deze	rig	gevangen.	
De rig is ontwikkeld door mij eind jaren 80 en dit om tussen 6 en 7 op het Kempisch Kanaal tussen 
obstakels	te	vissen	(lees	boek	it’s	my	life)	Nu	2018	is	hij	zo	op	punt	gesteld	dat	 ik	erop	elk	water	
succesvol	mee	ben,	het	stijve	en	soepele	gedeelte	samen	met	dit	kleine	warteltje	wat	moet	dienen	
als	gewicht	is	zo	op	elkaar	afgestemd	om	een	zo	snel	mogelijke	inhakingskans	te	krijgen,	
dit samen met de line aligner en het korte rubbertje op de haak creeer ik met het gewicht van de 
boilie een directe prik. Elke seconde hierbij is winst. Er is jaren aan deze rig gewerkt door mij en hij is 
gemaakt	om	zoveel	mogelijk	kans	te	hebben	grote	karpers	perfect	te	haken,	wat	bijna	niet	mogelijk	
is met kortere rigs. Lossers op deze twee rigs is voor 95 procent uitgesloten en je kan er overal te 
wereld met 100 procent vertrouwen mee aan de gang.



Big Fish Rig Big Fish Rig 
2
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Big Fish Rig 2 (Secret Key 2)

Met	de	Big	Fish	Rig	2	kan	je	op	alle	wateren	terecht,	dressuur	of	niet,	openbaar	of	betaalwateren	
met	deze	rig	ben	je	honderd	procent	safe.	De	ngen	5	haak	size	6	van	Pro	Line	die	ikzelf	jaren	getest	
heb	(er	is	geen	betere)	samen	met	de	lengte	van	deze	onderlijn	zijn	zo	afgesteld	om	zowel	grote	
als	kleine	vissen	perfect	te	haken.	Het	is	een	allround-rig	en	ik	heb	hem	jaren	getest	om	de	juiste	
lengte te hebben. 
Dit samen met een line aligner en het soepele rubbertje op de haak creeer je een zo snel mogelijke 
inhaking een rig die ik op alle wateren inzet.
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de eddy sterckx onthaakmat
Aas moet goed en gezond zijn, maar alles begint met de veiligheid van de vis, en dan is een 
goede weegsling en onthaakmat zeer belangrijk. Deze zijn dubbel gestikt en verstrekt, getest 
door mezelf, vooral de onthaakmat is één van de beste op de markt.

2020



The eddy sterckx carp shop
Klanten weten het, maar mensen die nog nooit bij mij geweest zijn niet! Eddy 
heeft een winkel, ja en hier kan je alles krijgen voor het karpervissen, het mooie 
hiervan is alles wat je hier koopt is door hem zelf getest en goedgekeurd, zodat 
je geen kat in een zak koopt! Openingsuren kijk achteraan in de catalogus
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Winkel
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BOILIENAALD
Omdat een boilienaald niet te missen is in onze visserij, kom ik dit jaar met twee versies uit. De korte naald die ik 
zelf	al	drie	jaar	gebruik	en	supersterk	is,	is	makkelijk	om	één	of	twee	boilies	op	de	hair	te	bevestigen.	De	langere	
versie is de stringer naald zodat je meerdere boilies aan een PVA strip kan rijgen, twee simpele producten maar 
meer heb je niet nodig!

2323
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AAS TIPS
Af	 en	 toe	 gaat	 het	 vangen	 van	 karper	 niet	 zoals	 we	 willen,	 weer,	 dressuur	 of	 andere	 factoren	
kunnen	hier	 de	 oorzaak	 van	 zijn	 en	 af	 en	 toe	 kunnen	 sommige	 hulpmiddeltjes	wel	 eens	 helpen.	
Vroeger	geloofde	ik	er	niet	in,	maar	vele	klanten	en	ook	de	laatste	jaren	ikzelf	hebben	al	te	dikwijls	
meegemaakt	dat	een	boiliedip,	baitbooster	of	een	pop	up,	een	handje	sticks	de	vis	toch	aanzet	uw	
aas	te	nemen.	Vooral	in	periodes	als	ze	slecht	azen.	Het	geeft	je	aas	dikwijls	op	een	voerstek	dit	ietsje	
meer	dat	je	ze	toch	tot	azen	kunt	aanzetten.	Het	is	dan	ook	geen	toeval	meer	hoe	dikwijls	ze	mijn	
sessie gered hebben. Als alles zo gaat als het moet, en je vangt veel vis is het allemaal niet nodig, 
maar	in	moeilijke	perioden	toch	af	en	toe	een	must.

POP UPS
Ik	heb	ze	altijd	bij	me	en	meestal	in	drie	verschillende	diameters	10,	15	en	20mm.	Voor	mij	persoonlijk	
zijn	de	red	devil	squid	(deze	vis	ik	zowel	op	de	red	devil,	red	devil	squid	en	de	red	angel)	de	magic	
mango	 en	 de	 black	 currant	 altijd	 ijn	mijn	 bezit.	 Ik	 gebruik	 ze	 als	 snowman	 of	 als	 halve	 20mmm	
zinkende	en	halve	20mm	pop	up	zo	maak	ik	zelf	een	wafter.	Of	als	het	heel	moeilijk	gaat	winterperiode	
de vissen totaal niet azen één single hookbait, en dan is de mango een killer. Ook de black currant 
10mm op een 15mm red angel boilie is een killer en heb er al heel wat vissen opgevangen op moeilijk 
wateren in Frankrijk.

BAITBOOSTERS
Wat	er	met	dit	spul	is	weet	ik	niet,	maar	ik	verkoop	het	met	de	honderden	flessen.	Klanten	zijn	er
gek	op	en	ik	denk	de	vissen	ook	want	de	goeie	reacties	die	ik	ervan	krijg	zijn	enorm.	Ik	verkoop	ze
zelfs	zo	veel	dat	ik	ze	af	en	toe	ook	zelf	gaan	gebruiken	bent.	Normaal	ben	ik	een	voervisser	en	heb
ik	altijd	gedacht	dit	spul	niet	nodig	te	hebben	ik	was	in	mijn	voervisserij	vastgeroest.	Tot	ik	op	een
water	door	twee	medevissersletterlijk	en	figuurlijk	eruit	gevist	werd	door	boillies	die	gesoakt	werden
in	de	baitbooster	red	devil	squid	en	de	liquid	krill.	Ik	geloofde	het	zelf	niet,	maar	toen	ik	ze	vroeg
mijn	boilies	ook	na	te	soaken	met	hun	brouwsel	(erg	hé	het	is	mijn	eigen	spul)	begon	ik	binnen	het
uur vis te vangen. Dit verhaal kreeg ik dus voortdurend van klanten te horen en nu overkwam het 
mezelf	dus	voortaan	heb	ik	een	baitbooster	en	liquid	krill	steeds	bij	me
in	mijn	tas.	80%	heb	ik	ze	niet	nodig	maar	de	overige	20%	hebben	
ze mij sessies gered. De baitboosters zijn uit natuurlijke 
producten gemaakt en je kan er niet te veel van gebruiken. Maar 
het	is	nutteloos	om	er	teveel	van	te	gebruiken	zelf	giet	ik	er
wat van over mijn boilies zodat ze goed nat zijn en laat het 
er een aantal uur intrekken, het prikkelt de vissen als ze 
niet	actief	zijn	en	op	wateren	met	een	slijk	bodem
beschermt het uw aas tegen de slechte geur van 
de bodem. Ook op lange Frankrijk trips kan het 
uw boilies een aantal dagen conceveren dit 
komt niet door bewaarmiddelen maar 
door de natuurlijke suikers in dit spul.
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STICKS
Pellets,	sticks	hoe	je	het	ook	noemt	dit	 is	een	superproduct	en	op	wateren	met	weinig	witvis	een	
toppruduct. Je kan ze krijgen in alle smaken van mijn boilies en dit vind ik een enorm voordeel 
tegenover	de	vele	gebruikten	vispellets.	Op	betaalwateren	vind	ik	het	zelf	een	must	het	werkt	enorm	
dressuur	doorbrekend	het	heeft	dezelfde	smaak	als	de	boilies	en	de	vissen	zijn	er	gek	op.	Het	aas	
wordt	niet	gestoomd	of	gekookt	en	de	 smaak	 is	 voor	de	vissen	zeer	natuurlijk.	Vanaf	hij	erop	zit	
gaat	hij	er	niet	meer	van	af	en	een	boilie	met	een	stick	is	meestal	dodelijk.	Ik	gebruik	ze	altijd	zeker	
op wateren zonder brasem en je kan er ook niks mee verkeerd doen. Ik zweer op dit aas en als ik je 
een	gouden	tip	kan	meegeven	waar	ik	zelf	in	2015	op	elk	water	waar	ik	viste	iedereen	mee	naar	huis	
gevist	heb	is	:	tip	op	betaalwateren	voer	ik	eerst	altijd	op	een	4	hengels	een	5kg	sticks	en	500	gram	
boilies.	Pas	vanaf	ik	meer	en	meer	beten	krijg	bouw	ik	de	sticks	af	en	vermeerder	ik	de	boilies	vb	
500gram	sticks	en	2	a	3	kg	boilies.	
Reden:	je	weet	nooit	wat	je	voorganger	gevoerd	heeft	en	door	met	sticks	te	voeren	doe	je	niks	fout,	
na 5u zijn ze zacht geworden en werden ze door de kleine witvisjes weggevreten en liggen er alleen 
nog	een	aantal	boilies,	snap	je!	Wat	ook	mooi	is	dat	tegenover	pellets	de	sticks	compact	blijven	en	
steeds na 5u ook nog een massa deeg zijn zodat hij nog steeds eetbaar is voor de karper. Je gaat 
merken	na	een	aantal	dagen	dat	de	vissen	je	boilies	en	sticks	uitpoepen	en	dan	barst	de	hel	los	en	
ben je meestal nog de enige die goed gaat vangen mits je uw verstand gebruikt.
Natuurlijk	want	karpervissen	is	niet	alleen	boilies,	sticks	en	andere	hulpmiddeltjes.	Nee,	karpervissen	
doe	je	zelf	en	vangen	hangt	meestal	van	u	af.

FISH FEED TRIGGERS
Door	het	enorme	succes	van	mijn	Bait	Boosters	komt	er	nu	de	Fish	Feed	Trigger!	Deze	vloeistof	is	
perfect	om	al	uw	boilies	en	pellets	na	 te	flavouren.	Maar	ook	kan	 je	nu	ook	 je	partikels	dezelfde	
geur	geven	als	uw	boilies.	Doordat		flavours	geconcentreerd	zijn	en	je	hier	al	snel	een	overdosis	van	
gaat	gebruiken	dat	alleen	maar	vis	afstoot	in	plaats	van	vangt	kan	je	met	dit	product	rustig	uw	gang	
gaan.	Ook	geschikt	voor	uw	spodmix	en/of	stickmix	mee	aan	te	maken	ik	verwacht	veel	van	deze	
triggertjes!
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SPAARKAART PER 25KG
Goed	nieuws	voor	mensen	die	niet	de	capaciteit	hebben	om	50	kg	in	te	vriezen;	vanaf	2015	kun	je	
met een spaarkaart werken. Je kunt dan de Red Devil, Red Devil Squid en de Red Angel ook per 25 
kg bestellen, zolang je maar minimaal 50 kg per jaar bestelt.

Hoe werkt de spaarkaart?
Ik	verkoop	niet	aan	winkels,	omdat	ik	wil	dat	niet	iedereen	‘zomaar’	met	mijn	aas	kan	vissen.	Reden:	
ik wil uniek blijven en wil niet dat iedereen eventjes een zak van 5kg kan kopen om vervolgens 
op	een	door	 jou	of	mij	voorgevoerde	stek	kan	gaan	vissen.	 Je	kunt	hierdoor	dus	met	een	gerust	
hart gaan voeren met mijn aas omdat niet Jan en alleman kan er zomaar mee gaan vissen. Het is 
de	bedoeling	dat	je	met	deze	spaarkaart	minimaal	50	kg	op	jaarbasis	afneemt.	Let	op,	de	prijs	zal	
wel	iets	hoger	zijn	dan	wanneer	je	per	50	kg	bestelt.	Je	kunt	dus	gerust	50	of	75kg	kopen	en	heb	je	
niet de mogelijkheid om 50 kg in te vriezen, dan bestel je twee keer in een jaar 25 kg. Ook kun je 
tijdens	de	open	diepvriesavonden	per	5,	10	of	15	kg	bestellen;	als	je	aan	het	eind	van	het	jaar	maar	
minimaal	50	kg	afgenomen	hebt.	

De spaarkaart is enkel geldig bij Eddy Sterckx in Larum te Geel.. 

SPAARKAART EDDY STERCKX BAIT RANGE 2021
BOILIES DATUMKILO’S
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VERKRIJGBARE PRODUCTEN

STICKS
Sticks	zijn	wateroplosbaar	hebben	exact
dezelfde	smaak	als	de	boilies.	Sticks	zijn	niet
gekookt,	waardoor	de	smaakstoffen	snel
uitlekken	onder	water.	Perfect	dus	om	een
voerstek mee op te starten en de vis snel 
te lokken. Onder water worden ze zacht als 
deeg en zijn gewoon eetbaar voor de karper. 
Worden ze niet gegeten, dan vallen ze na 24 
uur uit elkaar. Ze zijn dus ook ideaal als voer 
in de winter, wanneer je de karpers niet wil 
overvoeren.	Sticks	zijn	verkrijgbaar	in	5kg
zakken. 

FLUOR POP-UPS
Door de enorme vraag naar andere kleuren 
van pop ups komen er dit jaar vier nieuwe pop 
ups	bij.	Door	de	enorme	flavour	uitwaseming	
en	 de	 felle	 kleur	 horen	 deze	 vier	 smaken	 tot	
één van de beste!
YELLOW BEAST
WHITE POWER
DEVIL MANGO
BON	BON	ROUGE
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NEW MONSTER FLAVOUR
Deze	boilie	heeft	de	naam	mostergekregen	
door zijn monstervangsten die ik er in 
2020	opgedaan	heb.	Deze	boilie	heeft	een	
monstersmaak	en	een	zeer	fruitige	geur	
waar	de	karpers	gewoon	dol	op	zijn!	vanaf	
je hem ruikt loopt het water al vanuit je 
mond,	de	boilie	heeft	een	uitgebalnceerde	
voedingswaarde	en	eiwitten	zodat	de	karper	
er goed op groeit. 

LIQUID BAIT BOOSTER
De	booster	bevat	dezelfde	smaakstoffen	als	de	
boilie	en	heeft	een	zoete	siroop	als	basis.	Bait	
Booster	 is	 perfect	 om	 zowel	 Boilies	 als	 Sticks	
meer	attractie	mee	te	geven.	Hij	lost	op	onder	
water en zorgt voor een hoge instant respons. 
Nog een voordeel van Bait Booster is dat het 
goed gesoakte boilies langer goed houdt, 
perfect	voor	een	langere	sessie!

VACUUM SERVICE
Perfect	 voor	 de	 Frankrijk	 gangers!	 Geen	 last	
meer	 van	 schimmels,	 uitgedroogd	 aas	 of	
bewaarmiddelen. De diepvriesboilies blijven 
gewoon weken vers zonder ze in te vriezen. 
Het mooie ervan is dat je de boilies die over 
zijn gewoon alsnog in kan vriezen, om er thuis 
verder mee te vissen. Vraag bij je bestelling 
naar de mogelijkheden. De kosten van het 
vacuümeren van je boilies zijn 30 euro per 50 
kilo.

THE ALL-ROUND CRUNCH
Door het succes van dit product en door de vele vraag 
ernaar heb ik besloten om er een all-round mix van 
te	maken.	Zodat	u	er	zelf	uw	geliefde	smaak	er	kan	
bijvoegen. De baitboosters zijn hier uiterst geschikt 
voor	.	Verkrijgbaar	voor	€	35,-	p/st	(5kg). 
tip: 1kg crunch - 200 gram hennep - een potje zoete 
maïs	-	Een	handje	tijgernoten	-	Een	goeie	scheut	
baitbooster - En een beetje water toevoegen van het 
water  waarin je vist. Een killer op betaalwateren.
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COATED HOOKBAITS
Wat	dacht	je	hiervan?	Een	coating	rond	je	favoriete	boilie!	
Single	hookbaits	 of	 naast	uw	voerstek,	maakt	niet	 uit	 de	
attractiviteit	van	deze	boilie	springt	eruit!	De	coating	breekt	
langzaam	 af,	 en	 naargelang	 de	 watertemperatuur	 zal	 dit	
rond	een	8	aantal	uren	zijn	ongeveer.	Dan	blijft		er	alleen	
nog een 15mm boilie over zodat er zeker nog iets aan de 
hair hangt. Deze boilie is een karper magneet die zeker in 
moeilijke omstandigheden toch nog vis op de kant brengt. 
Dit potje mag zeker niet ontbreken in je visserstas en ook 
weer in al mijn best vangende smaken te verkrijgen.

FISH FEED TRIGGERS
Door het enorme succes van mijn Bait Boosters komt er 
nu	de	Fish	Feed	Trigger!	Deze	vloeistof	is	perfect	om	al	
uw	boilies	en	pellets	na	te		flavouren.	Maar	ook	kan	je	
nu	ook	 je	partikels	dezelfde	geur	geven	als	uw	boilies.	
Doordat		flavours	geconcentreerd	zijn	en	je	hier	al	snel	
een overdosis van gaat gebruiken dat alleen maar vis 
afstoot	in	plaats	van	vangt	kan	je	met	dit	product	
rustig	uw	gang	gaan.	Ook	geschikt	voor	uw	spodmix	en/
of	stickmix	mee	aan	te	maken	ik	verwacht	veel	van	deze	
triggertjes!
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Kleding (S-M-L-XL-XXL) Prijs

T-Shirt € 22,-

Hoodie € 40,-

Joggers € 40,-

Pet € 10,-

3131
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TAKE CARE 
IN S T Y L E

CAMOU CARP CARE
floating weighsling + onthaakmat

  

420D material 

available in 
compact & xtreme 

prijs weighsling  € 79,-
prijs onthaakmat compact € 109,-
price onthaakmat xtreme  € 129,-
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ALLROUND 
USE IT EVERYWHERE

XTREME ONTHAAKMAT 
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ULTRA 

LIGHTWEIGHT 
BOAT 

YOUR NEW BEST 
FRIEND. 

beschikbaar in de volgende modellen:
- Commando 160AD Lightweight
- Commando 180AD Lightweight 
- Commando 210AD Lightweight 
- Commando 240AD Lightweight
- Commando 270AD Lightweight
- Commando 170AD Lightweight Wide Model
- Commando 200AD Lightweight Wide Model
- Commando 230AD Lightweight Wide Model
- Commando 260AD Lightweight Wide Model

airdeck 
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ROCK SOLID

STAINLESS STEEL 

RODPOD

transport lengte 65 cm
gewicht  4,5 kg
prijs compact € 325,00
prijs compleet € 389,00

available in 
30, 60 & 100 cm 

aanpasbaar

beschikbaar in 
2 + 4  rod buzzerbar 

stevige nieuwe 
schroeven 

3636



3737

AFHAALMAGAZIJN
In	het	afhaalmagazijn	van	Eddy	Sterckx	Bait	Range	vind	je	
het	complete	assortiment	van	Pro	Line	en	Eddy	Sterckx	uit	
voorraad leverbaar. Naast de boilies ook alle producten zo-
als tenten, boten en End Tackle. Het is de grootste Pro Line 
winkel	in	België! 

ADRESGEGEVENS:
Eddy Sterckx Bait Range
Larum 4
2440 Geel 

Bestellingen doorgeven op:
Tel.	0032	(0)	477	497	566	of	0032	(0)14	312	290
Email: jennydepauw1981@hotmail.com
Facebook messenger: Eddy Sterckx
 

Mijn	winkel	is	telkens	geopend	vanaf	25	februari	tot	5	
november. Hou mijn Facebook in het oog voor
welke	dagen	ik	verlof	heb	“vissen”	hahaha!!!

Elke dinsdagavond is het opendeurdag en kan je van 19u 
tot	21u30	altijd	bij	mij	terecht	voor	losse
verkoop van aas voor mensen die geen 50kg kunnen opsla-
gen	of	die	5kg	willen	kopen	om	te	proberen
alvorens ze een grote bestelling plaatsen. Op deze dag zijn 
er	ook	altijd	aanbiedingen	op	materialen.

Elke	donderdag	is	het	afhaaldag	en	kan	je	uw	bestelling	die	
je 2 weken daarvoor hebt doorgegeven
ophalen en dit van 20u tot 22u 30 ook op deze dag is 
iedereen welkom.

Ik heb een winkel en alles voor het 
karpervissen is er beschikbaar, dus 
ook voor mensen die niet met mijn 
aas vissen is het heel interessant alle 
materialen	zijn	zelf	door	mij	getest	en	vis	er	nog	
steeds mee.

GESLOTEN DAGEN
14	februari	2023
16	februari	2023
4 april 2023
6 april 2023
9 mei 2023
11 mei 2023
18 mei 2023 gesloten open op 
17 mei 2023
13 juni 2023
15 juni 2023
4 juli 2023
6 juli 2023
25 juli 2023
27 juli 2023
8 augustus 2023
10 augustus 2023
22 augustus 2023
24 augustus 2023
31 oktober 2023
2 november 2023
Zondag 10 september 2023

EXTRA OPENDEURDAGEN 
Zaterdag 11 maart 2023
Zondag 12 maart 2023
Zondag 4 juni 2023
Zaterdag 9 september 2023

Hou voor wijzigingen onze    
facebook	pagina	in	het	oog	en	
twijfel	je	toch	stuur	dan	een	
berichtje	via	facebook.	Voor	
verdere	openingsdagen	of	
openingsuren	kun	je	me	altijd	
telefonisch	bereiken	via	sms	of	
bellen	op	+32	477	497566	of	
+32	(0)14	312	290
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RALPH GENSTERBLUM
Ralph Gensterblum
Schonefelderweg	24
4700	Eupen	-	België
Tel.	0032	(0)	476	97	27	97
ralph_gensterblum@hotmail.com

JAMES DE KOKER
James de Koker
Rue	de	L’	Ancienne	gare	19
1480	Saintes	-	België
Tel. 00484 965 924 

EDDY STERCKX
Eddy Sterckx Bait Range
Larum 4
2440	Geel	-	België
Tel.	0032	(0)	477497566	of	0032	(0)14	312	290
jennydepauw1981@hotmail.com

NIKO VERVAET
Niko Vervaet
Korfdragerstraat	16
9041	Oostakker	(Gent)	-	België
Tel.	0032	(0)	476	81	94	04
niko.vervaet@telenet.be

VERDELERS BELGIË
Eddy Sterckx Bait Range zijn per 50kg op bestelling verkrijgbaar. De boilies worden enkel door ervaren 
karpervissers verkocht. De complete Eddy Sterckx Bait Range en alle producten van Pro Line zijn te 
bestellen	en	af	te	halen	bij	de	volgende	verdelers:
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