Hallo,
Het was hoog tijd voor een nieuw boekje....
De hengelsport verandert snel, ook de vissers en ook de voeders...
Raar, maar de vissen veranderen mee, wat bvb. een paar jaar geleden goed
werkte, gaat nu minder goed, steeds mee zijn met de nieuwe evoluties is
belangrijk...
De dag van vandaag is dat door internet veel gemakkelijker geworden maar
toch vinden we het belangrijk om nog eens alles mooi op 'papier' te zetten.
Al onze bevindingen delen we graag... Wat we een paar jaar geleden
schreven of vertelden kan nu soms nog beter gedaan worden of beter
uitgelegd worden... De tijden veranderen...
We zorgen dat we hier zeer goed mee zijn met het veranderen van de
voeders, de nieuwigheden, het oude gamma, zodat alles het nog steeds goed
blijft doen natuurlijk. Maar er komen nieuwigheden aan, vele zijn er zelfs
al...Het gaat snel.
Ook wij, als hengelsportzaak, hebben ons moeten aanpassen aan de
carpodrome-wereld, een paar jaar geleden was het allemaal brasemvijvers
en kanaal die de klok sloegen en daar waren we sterk in, we hebben daar
echt onze naam gemaakt...
Reeds paar jaar hebben we het zien veranderen, van 200 kg pellets per jaar
naar tonnen.... Ook de gemalen pelletvoeders voor de method of de bol zijn,
of waren voor ons nieuw.
Doordat we steeds in nauw contact staan met vele vissers en ook nog steeds
zeer actief aan het water zitten zijn we goed mee met die verandering....
Info over de nieuwigheden is voor vele vissers zeer belangrijk, ook tips.

1. Eerst beginnen we met de brasemvoertjes...
Vele brasemvijvers zijn nu omgevormd tot karpervijvers, sommige zijn dat
aan het worden, indien er nog brasem gezet wordt dan is het volgend voertje
zeker aan te raden...,
4 delen brasem zwart of brasem geel
1 deel babito
1 deel bio mix
Indien de vijver echt ondiep is dan kun je biomix of babito vervangen door
banomix, banomix is een geel voertje dat enorm veel verticale werking
afgeeft onder water, lokt enorm snel vis!
Nadeel van dit voertje is dat vis graag tussen 2 waters komt (half water),
zeker op diep water krijg je dan problemen met lijnzwemmers.
Dit additief dat onder dit voeder zit is de oorzaak, lokt enorm veel vis maar
opletten dus, dit additief noemt banafee (mengeling van caramel en banaan)
en heeft een zeer aantrekkelijke geur. Bestaat reeds lang dit product in de
visserij, werkt!!
Wat er nu ook wel aan het veranderen is dat is het mengen van voertjes van
gemalen pellets onder gewone brasem voertjes, doordat er meer en meer
pellets gebruikt worden beginnen brasems daar ook op te staan, ze beginnen
dat kennen, zelfs op kanaal...
Volgende mengeling loopt super,
50% brasem classic
50% karper (Salomez) of 50% B.I.G
Eerst bevochtigen in 3-tal keer en dan juist voor je de ballen vormt voeg je
per kg voer een half dopje canis bij.
Indien je nu op vijver zit waar zowel karper als brasem rond zwemt dan enkel
die zoetstof bijvoegen als je in strook zit waar je zeker bent dat er brasem
gevangen word, karper is niet echt zot van zoetstof.
Op dit voeder komt zowel brasem als karper.

Nog ene die goed loopt is,
75% Brasem classic
25 % gemalen black Power pellets (let op harde pellet!)
Black power is een zeer rijke pellet, puur om dikke karpers op te kweken
maar ook brasems zijn er zot van, zeker als het water goed warm is eens
proberen, op vele vijvers super!!
Indien je geen molentje hebt om die harde pellets te malen dan deze dag
ervoor in beetje lauw water leggen, ze zullen smelten en dan met dit water
(papje) je voeder aanmaken.

2. De kanaalvoertjes...
Verleden jaar top seizoen gedraaid op kanaal....bijna overal gevist met het
voertje feeder speciaal of voorn speciaal.
Ook vele keren gebruik gemaakt van terre de rivière.
Gewone zachte leem op kanaal gebruik ik wel minder en minder, er komen
minder en minder brasems voor, dus ja...
Terre de rivière voor voorn
Terre de somme voor brasem
De mengeling van voorn speciaal en feeder speciaal hebben het goed
gedaan.
Neem bvb. van deze,
1.5 kg voorn speciaal
1.5 kg feeder speciaal
Goed bevochtigen met duif of met papje van babycorn
Eenmaal klaar dan zeven en wat leem of terre de rivière eronder... klaar
Als je ziet dat er toch platte komen dan in je cup voeder meer terre de somme
steken.

Terre de somme wolkt, terre de rivière wolkt niet, voorns hebben die wolk niet
meer graag tegenover brasems wel.
Als je naar water moet zoals bv. Leuvense vaart of Willebroek waar je kans
maakt op brasems of voorn dan kan je overwegen om mengeling te maken
met brasem zwart.
2 kg brasem zwart
1 kg wedstrijd
Mengeling van leem en terre de rivière
Zeer goed voertje!!
Op kanaal nooit geen extra additieven toe voegen, steeds opletten met
additieven, is niet zoals op vijvers!
Ook als je weet hebt van dikke brasems, zo van die dikke platte dan geen
schrik hebben om eens te testen met wat gemalen pelletvoeder onder je
voertje...
Voorn of kleine brasem zal daar wel niet snel opkomen maar de dikke zijn er
zot van!
Brasem classic doet het ook nog steeds goed, ja is nu meer dan 20 jaar dat ik
dat voertje gebruik, simpel voertje maar o zo goed, wel nadeel ze komen
steeds laat... Nooit panikeren als je deze gebruikt!
2 mengelingen...gaat zeer goed als je dikke vis verwacht!!
40% brasem classic
40% brasem zwart
20% bio mix mondial of ander voertje rijk aan bc, supercrack Andy Berteyn
brasem, wonder yellow, enz....
Wat je wel zal hebben als je brasem classic gebruikt is dat vis
soms later toe komt…nooit panikeren!
Als het wat moeilijker gaat of in het voorjaar,
50% brasem classic
50 %. G5 of super crack voorn Andy Berteyn.
Tip, als je er G5 bij doet, voeg dan een weinig vloeibare amandel aan toe,
voeg je Berteyn eraan toe een weinig extra coriander.

3. Pellets...
Dat is een andere koek,
Een 5-tal jaar geleden kenden we er totaal niks van...
We kochten pellets aan zoals vele hengelsportzaken, 200 kg per jaar was al
veel.
Plots leerden we de Purple pellet kennen en dat was beetje begin van onze
carp-range die nu toch al een serieus gamma geworden is.
Na de nkb+betaine, carp booster, pinneaple buteric, red explosion en clear
explosion, enz... nu veel meer nieuwe additieven, ook de pellets, na de purple
pellet en de black power pellet hebben we nu nog een paar nieuwe toppers...
Heb wel zoals bij mijn voeders er steeds voor gekeken dat het al goed was,
geen brol... Het moet in orde zijn!
Dat hebben we hier reeds geleerd, de vissers moeten een verschil zien!
Nu onlangs is ons gamma nog redelijk gegroeid, was al niet verkeerd maar
nu toch nog enkele toppers erbij... zitten enkele kleppers tussen!
Toch gaan de vissers net zoals met onze voeders er moeten leren mee
werken..
Wil je goeie pellet, een goeie bol, een goeie expander, wij leveren het
materiaal maar de visser moet het klaar maken, afwerken, aanpassen, …!!!
Hier wat meer info over nieuwigheden...

Onze nieuwe voerpellet.

Carp 1 in 3mm. (Proteinen 37%)

Nieuwe zwarte pellet, redelijk vettig maar eens te water breekt hij toch snel
af.
Na testen zien we dat hij zeker vis lokt, snel zelfs, we waren onder de indruk!
Is een pellet die je non-stop moet bij voederen, steeds kleine porties.
Wel zeer belangrijk is dat je voor je ze voedert je ze eens lichtjes
benevelt....indien niet, zouden sommige durven drijven, eens ze teveel kleven
dan nieuwe klaar maken, echt lichtjes bevochtigen!!
Tip, ook met de purples (32% proteinen) eens zo proberen, we hebben
steeds gezegd dat je ze nacht onder water moest zetten maar vind ze veel
meer vis lokken als je ze gewoon eens benevelt....ze werken ook veel meer.
Wil je dan droog additief opzetten zoals nkb+betaine dan deze gewoon na
benevelen erop strooien... Goed mengen en klaar..., paar minuten wachten...
Met vloeibare additieven, net hetzelfde....

Black powers. (46% proteinen)

Zeer goeie pellet; maar lokt vooral de dikke karpers, zeker op vijvers waar er
dikke rondzwemmen plaatsje maken met deze in de kant en onderhouden...
Je zal wel zien!
Ook deze onder mix voor bol steken zeer goed maar steeds voor de dikke.
Raar,maar de dikke brasems zijn er ook zot van!

Purple Pellets. (32% proteinen)

Veel problemen nu om deze klaar te krijgen voor de haak...
Soms lukt het, soms niet.
Om te voederen is en blijft het de beste.
Zeker de 3mm en de 4mm werken hiervoor goed.
Vele hebben problemen met als ze die nacht laten weken ze dan kleven, heb
ik totaal niet... Laat ze geen nacht meer weken....

Vertelde reeds in het begin van mijn tekst dat alles steeds veranderd, we
worden slimmer.
Kom toe aan het water met bvb. je 3 mm pellets... Zorg steeds dat je een
benevelaar bij je hebt, gewoon je 3mm pellets eens goed benevelen en dan
je additief erop zetten... Werkt super.
Reeds ondervonden dat voeder purples beter gaan als je ze niet laat weken,
ze gaan meer werking geven....
Doe maar de test, smijt eens de geweekte in het water en doe
eens zelfde met gewoon benevelde, de benevelde gaan veel
meer werking afgeven!
Ieder pellet steeds benevelen om drijvers tegen te gaan!

Trouvit express 4.5 (32% proteinen)
Zo goed als dezelfde eigenschappen als de purple pellets.
Wel anders gemaakt, is geen geëxtrudeerde korrel, is meer een tube.
Zelfde manier als de trouvitkorrel indertijd maar die word niet meer gemaakt.
Lost zeer snel op eens te water, een purple pellet blijft korrel eens te water.

Super expander 6 mm( 46% proteinen)

Prachtige expander, pompt zeer goed, blijft zeer goed op haak!!
Bruine expander, zeer glad, niet poreus.
Ik gebruik pompje van Ringer, 1 à 2 koffielepels expanders in pompje, vullen
met water (bijna vol) paar keer pompen en dan pellets paar minuten erin laten
zitten, afgieten en expanders in potje met zeer weinig water... Zorg dat ze niet
onder water staan. Als je ze onder water zet, komen ze te zacht!
Topper!!

Expander sp 6mm. (34% proteinen)

Zeer donkere expander, donker groen, niet gekleurd met kleurstof maar met
spirulina.
Zit goed op de haak, zelfde behandelen als de Super Expander.
Is iets minder glad, poreuzer.
Spirulina heeft zeer goeie resultaten in de warmere maanden (water van min.
18°).

Professional expander. 4 of 6 mm (45% proteinen)

Blekere expander, zeer mooie sponsjes.
Zeer stevig aan de haak.

Steurpellets 5 of 7mm (47 % proteinen)

Vettige rijke pellet, beetje langwerpig.
Zeer goed bruikbaar voor in de baitband.
Donker bruine kleur, gladde pellet.
Niet enkel steur is zot van die pellet maar ook de dikkere karpers.

Expander gemalen (39% proteinen)

De pure expanders die we fijn malen, Deze kan je perfectonder
een methodvoertje mengen of onder de bol.

Super pasta.( 34% proteinen)

De naam zegt het al, een bleke super pasta, bevat vele vezels...
Hangt zeer goed aan de haak, zeer goed bevochtigen is zeer belangrijk.
Maak dit meel nat genoeg, te nat zelfs en laat daarna iets uitdrogen.
Is een meel die zeer goed verteerbaar is door karpers...
Topper!

Pasta sp.

Is de Expander sp die we hebben gemalen, donkergroen meel, zeker bij
bevochtigen komt het groene er echt uit... Karpers zijn er zot van, zeer mooi
product. Kan zowel gebruikt worden als pasta of voor in de method.
Top product!!

Pasta s1 en/of pasta s1 groen

Een gemalen koi-pellet, zeer fijn van structuur, ideaal voor wie graag met
platte pasta vist, slappe bol....gaat zeer goed!!
Zowel in bruin als in het groen verkrijgbaar.
Kan perfect gemengd worden met de karper, de mengeling is top voor
method!
Maak steeds nat genoeg!!

Karper.

Een voertje die vele overwinningen heeft opgebracht in 2016..,ook reeds in
2017....top voertje, method, pasta, enz....gaat voor alles... Ook gemengd met
brasem voertje top!!
Kan ook perfect gemengd worden met de s1.
3/4 karper, 1 /4 S1 bruin of groen... top voor method
Tip! Als je karper wilt gebruiken als 'bol' en het is goed warm, neem dan een
400 gram, voeg daar 1 à 2 soeplepels pellet booster zomer aan toe en goed
mengen, daarna op punt maken tot gewenste kleefkracht met water...top!

B.I.G

Een voertje zoals ons bekend karpervoer...
Wel hebben we aan deze redelijk veel gemalen black power pellets
toegevoegd... is dus vettiger dan en rijker dan Karper....zeker de dikke vissen
zijn er zot van!!
Werkt perfect voor de method of pasta...
Deze mengen met brasem classic...topper!!
50% brasem classic
50% b.i.g
Per kg voer een halve koffielepel canis
Topper voor brasem!
Opletten met die canis, teveel is niet goed!

Method brasem of karper.

Deze beide voertjes zijn niet gemaakt met gemalen pellets maar zijn gemaakt
met goed vismeel.
Lt 94 en predigested zijn er 2 van...
De Karper is pikant en bevat het gekende nkb+betaine, is ook lichtjes groen.
De Brasem is gezoet met sweetfruit, is meer bruin.
Een niet te onderschatten voertje... Goed voor de method maar ook voor de
bol.

4 .Additieven.
Scopex maison.

Zachte geur, goeie smaak.
Bestaat reeds zeer lang dit additief, wilde dit reeds lang in ons gamma.
Ik heb het product puur gaan zoeken in de voedingsindustrie...

Word gebruikt in boter, we hebben er wel een paar aanpassingen
aangedaan.
Eens je het flesje zal opendoen zal je zeggen ruikt niet veel... eens je het op
de maden zet dan word het een bom.
Gaat zeer goed op maden vind ik persoonlijk, ook zeker eens proberen als
dip.
Zat onlangs te vissen met de feeder in Gent, had reeds een paar vissen maar
viel stil, zag dat mijn buur, die totaal niet gelooft in additieven (lol) iets op zijn
haak-maden deed (was een goeie...international), hij vangde vis.
Ik gebruik zelf op kanaal niet veel additieven maar dacht waarom niet eens
proberen... had reeds gehoord van paar vissers dat het werkte.
Gewoon korfje terug vullen, 3 tal maden aan de haak en eens in flesje
dippen... ik smijt in en een paar tellen later, top krom, moet eerlijk zeggen was
zelf verbaasd, had dit nog nooit gedaan, dippen...(lol).
Dikke brasem eruit en doe terug zelfde en terug bingo...de 3de kwam al
minder snel... heb het dan maar gestopt...en vangde nu en dan nog een vis...
veel trager maar kreeg nog beet. Mijn gebuur haalde me terug in... pff...
Na een 30-tal minuten zonder te dippen heb ik dat herhaalt, dat systeem
werkte die dag zeer goed. Was echt een verschil als ik dat deed, direct beet
maar ondervond dat ik dat niet te lang mocht doen, 1 à 2 vissen en terug
overschakelen op zuivere maden.
Ps., bevat een weinig boterzuur, zal je niet ruiken!
Zou ook nooit al de maden prepareren, als je bvb. 1 liter maden koopt
behandel er dan 1/4... zo kan je steeds overschakelen, nu en dan eens de
behandelde gebruiken.
Gaat ook op zaden of granen.
Ps...heb men buur die dag geklopt... :D

Scopex maison garlic.
Idem van bovenstaande, maar deze bevat geen boterzuur.

Pinnacolada

Ananas en kokos.
Is zelfde systeem als de Scopex maison maar andere geur en smaak.
Bevat wel iets meer boterzuur.
Kan net zoals de Scopex maison op maden gezet worden maar ook reeds
goeie resultaten gehoord op pellets.
Neem emmertje met bvb. 500 gr droge Purple pellets, zet daar een
koffielepeltje Pinnacolada op... Bij het testen op carpodrome zagen we echt
dat de vissen met de behandelde pellets groter waren!!
Testen doen we meestal in koppel, je kan soms zeer duidelijke verschillen
zien!
Voor je dan de Purple pellets of andere korrels smijt eerst eens benevelen
met water.
Gaat ook op zaden of granen.

Pineapple buteric.

Een bommetje van boterzuur...ruikt wel sterk naar ananas.
Hebben we nu reeds paar jaar... en ja, is van vele hun favoriet!!
Straf product!
Zeker goed in warm water. Drijft!

Red en clear explosion.

Gaat op de maden maar ook op pellets.
Probeer eens zelfde systeem als met de pinnacolada, behandel droge pellets
in emmertje.
Ook kortstondig gebruiken, lokt echt vis!!

Carp booster.

Ook squid-poeder genoemd.
Lost zeer goed op in water, ook in koud water!
Bevat boterzuur.
Word veel gebruikt om over pellets te strooien.

Pellet booster winter.

Topper!!
Zijn oplosbare amino's van hoge kwaliteit.
Bestaat reeds zeer lang dat additief.
Een bekende carpodrome visser die dat product kende zei hier eens dat dit
altijd werkt!
Puur voor op de pellets of mais.
Gaat zowel in de winter als in de zomer

Pellet booster zomer.

Zeer dikke brei...
Bevat zowel vis als muggenlarven afval... en dergelijke, zeer vettig.
Zeker in de warmere maanden een aanrader, gaat ook voor in de 'bol'.
Neem je meel die je als bol gaat gebruiken, bv 400 gr, doe daar 1
a 2 soeplepels pellet booster zomer bij, goed mengen en je zal
zien dat je deeg niet zacht word, daarna water en zal dan wel
zacht komen…

Nkb+ betaine.

Zeer fijn gemalen pikante kruiden.
Oranje /bruine kleur.
Is nu reeds meerdere jaren dat we deze hebben en echt...heeft reeds hopen
overwinningen op gebracht.
Word zééér veel gebruikt!

Zeer mooi en goed product!
Dit recept heb ik gekregen van een zeer goeie visser, wereldtopper!
Voila,
Hopelijk heb je iets aan onze uitleg gehad, zal voor vele interessant zijn.
Vele kennen nu wel onze producten.
Soms zal je zien dat ik nu andere uitleg geef over onze producten dan
pakweg 3 jaar geleden...nogmaals, de tijden, de vissers en de vissen
veranderen.
We blijven super ons best doen met onze voeders, vele onder jullie hebben in
2016 een topjaar gekend, net zoals ikzelf.
Toch zie ik het hier meer en meer richting karpervoeders gaan, dit wil niet
zeggen dat ik mijn kanaal -en brasem voeders zal verwaarlozen... zeker niet,
integendeel! Je ziet dat we vele nieuwigheden hebben voor de
carpodromes....ja, dat leeft hier enorm.
Heb dit van in het begin anders aangepakt dan vele andere... net zoals op
kanaal moeten voeders, additieven, enz...goed zijn....gene brol.
Heb vele van men producten gezocht bij de oude garde van het karper
vissen, mag content zijn dat ik vele oudere vissers ken... nooit de vissers
onderschatten die reeds 40 jaar aan het water zitten... Deze hoor je niet
zeggen dat ze in niks geloven, of dat additieven enkel zijn om vissers te
vangen... neen je moet de goeie hebben!
Echt, eerlijk, … reeds hopen overwinningen terug dit jaar met onze
producten, en we zijn nog steeds april!!!
Groeten Tweggy en Steve

