
Brasem geel
2013, na het succes in 2012 van brasem zwart was er veel keer de vraag of dit voeder verkrijgbaar
was zonder zwarte kleurstof, we konden dan ook niet anders om daarvan werk te maken en 
daarom nu die brasem geel, is net hetzelfde voeders als de zwarte versie maar nu met een oker 
kleur, de kleurstof die eronder zit (yellow tracer) maakt eveneens nog een spoor.
De mengelingen die er gemaakt werden met dit voeder waren formidabel, soms sta ik eveneens 
wedstrijdvisser raar te kijken, hoe komen ze erbij stel ik me de vraag om zoiets te mengen maar ja,
de resultaten zijn er!
Het voeder kan perfect puur gebruikt worden, in een mengeling met brasem vijver, babito of bio 
mix of wonder yellow zeer goed!
Wanneer de vis minder goed bij of in het vroege voorjaar, 2delen brasem (geel of zwart) + 1deel g5
(vde).

Method karper
We konden niet anders om ook voor deze steeds groeiende groep vissers iets te maken, dat 
voeder ook moest bestaan uit vooral vismeel stond vast, ik wilde wel enkel het beste gebruiken die
voor handen was.
Na hulp te hebben gekregen van …. Werd dit voeder geboren, een mengeling van top vismeel en 
gecruschte hemp, lt94, pre digested, enz…. moest en zit erin.
Pre digested is een duur vismeel die enkel in kleine percentage gebruikt kan worden, 5 a 10% 
onder je mengeling en mix is meer dan genoeg, het is zo goed als compleet oplosbaar en wilt 
zeggen, de vis krijgt de smaak te pakken, blijft vooral rond de plaats draaien om toch maar te 
zoeken waar dit toch vandaan komt.
De mengeling method heeft ook een pikante smaak mee gekregen, de karper zal komen azen, 
wanneer hij niet gevangen word en weg zwemt zal hij ongetwijfeld enige tijd later terug keren, de 
smaak zal lang in de muil blijven hangen.

Method brasem
Zelfde voeder maar met een zoete smaakstof.

Karper
Dat was simpel, we hebben gewoon het nieuwe method voeder genomen en beetje afgelengd en 
wat verzwaard
Is een voeder waarmee je perfect ballen kan maken, kan ook perfect in feeder gebruikt worden.

Carp booster
Een wit poeder met lichte zoete smaak, zeer fijn en zeer snel oplosbaar, bevat een kleine 
hoeveelheid boterzuur( zal je wel ruiken) , zeer gemakkelijk in gebruik op mais , pellets eof zelf op 
levend aas.
In een mengeling met bv scopex kan je geur zo goed als compleet camoufleren.
Boterzuur is een product die hem nu al vele jaren bewijst, op vele vijvers verboden maar als je ziet 
welke hoeveelheid er maar gebruikt mag worden dan is dit totaal onterecht.
Op karper is carp booster een top product, gebruik nooit teveel, werk met mespuntjes op kleine 
hoeveelheden aas of pellets, behandel nooit de complete pot.
Je zal zien je krijgt reactie na gebruik van dit product maar dat wilt niet zeggen dat je dit dan moet 
blijven gebruiken, nu en dan wat behandelde ertussen voederen.
In de karperwereld hebben ze top resultaten met dit product maar steeds gemengd met andere 
producten, ene bv is pinneapple.

Gecruschte hemp
Zijn kemp pellets gemalen, zeer mooi product.
Onze kemp pellets ( diameter 0.5mm tot 1cm) bevatten nog een 15 a 20 procent olie, daardoor zijn
ze nog zeer zacht en smelten ze snel eens te water.
Als je ze puur smijt zal je perfect de blaasjes zien omhoog komen tot hij gesmolten is.
Die pellet hebben we gemalen, zééér mooi product!
Tip!!!!, neem 1kg gecruschte hemp en bevochtig deze met 0.3 liter melasse maison , goed mengen
en zeven, door dat melasse veel suiker bevat blijft product eenmaal gemengd zeker 1 maand 



goed.
Één deel of meer in een feeder voeder is zonder twijfel iets super , eens te water explodeert 
product uit de korf en laat een bruine wolk na door de hoge hoeveelheid melasse.
De droge daarentegen, je mag tot 50% extra steken onder gelijk welk method voeder.
Zal getoond worden op opendeurdag!!

Clear explosion dip
Zelfde product als red explosion dip maar dus zonder rood.
Zeer goed op zowel pellets als om je maden te prepareren.
Wanneer je maden klaar maakt met product of casters , neem bv kwart liter en steek wat koekjes 
bij maden, zet halve koffielepel dip op deze en schud goed en laten staan.
Kortstondig gebruiken, eens de vis op de plaats zit gewoon overschakelen op puur aas.
Kan ook gebruikt worden samen met carp booster.

Purplle pellets
Nu ook verkrijgbaar in 15mm
Zeer goeie pellets die gebruikt kan worden om te voederen net zoals voor aan de haak of zelf om 
deeg mee te maken.
Steek bv de 4mm in een pot, overgiet deze tot 1cm erboven met koud water en zet deze in frigo, 
zijn dan perfect om te voederen net zoals om aan haak te hangen.
Nemen ook zeer goed een smaakmaker op.
Tip!!!! neem deel geweekte pellets en zet er pre digested fischmeal op, dit poeder zal super snel 
oplossen en zich rond en in pellets trekken, zo krijg je pellets van zeer hoge kwaliteit die zeer snel 
vis zal lokken.
Gebruik wel niet teveel pre digested anders gaan pellets beginnen te lijmen en te kleven.
De pellets zullen nadien wel sterk aan vis ruiken.
Ook zelfde eens doen met een weinig aminol of l zero 30, indien je dit niet vind kan er ook gebruik 
worden gemaakt van marine amino compound van cc moore.
Terug zelfde, behandel nooit de complete pot!

Super mais
Verleden jaar namen we onze super mais af van een groothandel, was een mooi product maar 
was toch niet echt dit wat ik zocht.
Kon steeds kleine hoeveelheden verkrijgen via anderen maar wilde dit product super graag in de 
winkel.
Na lang zoeken en veel geluk hebben we het gevonden, is nu echt de originele, lekker ruikend, 
wolkend, bleker dan babycorn.
Zeer goed in de zomer op vijvers en kanalen op brasem, kan gebruikt worden om bc te vervangen 
maar ook gewoon onder de leem.
Ideaal voor de vissers die graag zelf mengen, is een echte aanwinst in ons mooie assortiment 
enkelvoudige producten die we vooral te danken hebben aan de groothandels Van den eynde, 
chamion feed, geers, en wielco. 


