Hier beetje uitleg over onze nieuwigheden voor het seizoen 2016.
We hebben 2 nieuwe vloeibare natuurlijke boosters die vooral geschikt zijn
voor de carpodromes.
Eentje voor in de wintermaanden, eentje voor in de zomermaanden.
'Natural Pellet Booster Winter' is een donker bruine vloeistof met een lichte bacongeur.
'Natural Pellet Booster Winter' heeft een zoutachtige smaak en is rijk aan aminozuren.
Die amino's werken vooral goed in de koudere maanden!
Hoe te gebruiken:
Ideaal voor op de pellets, neem bvb. 500 gr Purple pellets (3mm) de avond voor het
vissen en zet deze te week in gewoon koud water (net onder water) en laat deze een 3 tal
uurtjes staan.
Water zal zo goed als verdwenen zijn, zet daarna 2 à 3 koffielepels (of meer) 'Natural
Pellet Booster Winter' erop, steek deze pellets dan in een zakje en daarna in de koelkast.
Zo krijgen de amino's perfect de tijd om hun werk te doen.
Indien je geen tijd hebt of het simpeler wilt doen dan gewoon pellets weken en eens ze
wat water opgenomen hebben 'Natural Pellet Booster Winter' erop, zorg wel dat al het
water weg is.
Top periode zal zijn tussen begin oktober tot paar weken na de paaiperiode.
Je zal er nog veel van horen in 2016!!!
'Natural Pellet Booster Zomer' is een vettige vloeistof, bevat veel krill.
Ruikt sterk naar vis maar heeft totaal niks te maken met zo'n origineel vis additief die enkel
ruikt maar verder niks doet...
Echt een top product!
Ieder vissoort zal daar op reageren.
Hoe te gebruiken:
Ideaal voor op de pellets, neem bvb. 500 gr Purple pellets (3mm) de avond voor het
vissen en zet deze te week in gewoon koud water (net onder water) en laat deze een 3 tal
uurtjes staan.
Water zal zo goed als verdwenen zijn, zet daarna 2 à 3 koffielepels (of meer) 'Natural
Pellet Booster Zomer' erop, steek deze pellets dan in een zakje en daarna in de koelkast.
Zo krijgen de amino's perfect de tijd om hun werk te doen.
Indien je geen tijd hebt of het simpeler wilt doen dan gewoon pellets weken en eens ze
wat water opgenomen hebben 'Natural Pellet Booster Zomer' erop, zorg wel dat al het
water weg is.
Ideaal om tijdens de warmere maanden in deze vloeistof je pellets te laten soaken.
Je zal er nog veel van horen in 2016!!!
Ook eens gewoon je haak-expander erin dippen, niet onderschatten.

Paste Pellet.
Zeer gemakkelijk en goed product om snel een goed deeg te maken.
Op de Hengelexpo in Kortrijk, was er echt veel interesse in dit product!
Is een drijvende pellet van 4 mm of 7 mm.
Smijt bvb. een 300 gr pellets van 4 mm in een emmer water, laat ze een 30 tal
minuten drijven, giet dan het water volledig af, zorg dat het al weg is en laat
ze nog 10 minuten staan.
Daarna uitknijpen en kneden zoals een spons, gaat super snel en je zal
zien je verkrijgt een perfect deeg die nog goed vangt ook, eens gekneed zinkt hij!
Steek dit, eens gekneed, in een plastiek zakje zodat het niet meer kan uitdrogen.
Je kan ook de pellet gewoon fijn malen en bevochtigen zoals voeder, gaat ook
goed.
Deeg blijft goed aan haak hangen maar eens te water begint hij snel afgeven.
Licht bruin van kleur met een sterke pellet geur.
Black Power Pellet.
Donkere tot bijna zwarte zinkende pellet, bevat veel olie.
Gaat wel niet zoals de purple om hem aan haak te prikken.
Bestaat in 3- 5 en 7 mm
3 is ideaal om te voederen, 5 of 7 voor in bandje.
Beste resultaten worden behaald wanneer je de 3mm gebruikt om te voederen, best is
deze eerst even laten weken, zodat de buitenkant reeds wat zachter wordt.
Zo zal hij nog sneller werken.
Hoe warmer het water is hoe beter hij zal zijn!
Ook kan je er perfect deeg (bol) mee maken.
Neem 50% black power en maal deze met 50% expanders.
Bevochtig naar keuze, ene heeft graag echt slappe deeg, voor andere moet het net gelijk
voeder zijn, ook is dit al naargelang de vijver.
Deze methode van deeg maken werkt ook perfect met de purple pellet, helft purple's, helft
expanders.
Maple Fenugrec Liquid.
Is reeds vele jaren een gekende mengeling.
Sterk aangenaam ruikend vloeistof , bittere smaak en donker van kleur.
Kan op pellets, casters, maden en in voeder gebruikt worden.
Lost perfect op in water.
Is een eetlustopwekker, bevat geen zoetstof!
Maple Fenugrec.
Identiek van 'Maple Fenugrec Liquid', maar in poedervorm, de vloeistof ruikt iets zachter.

XXX Liquid.
Het additief 'XXX' in poedervorm is er eentje die meer en meer gevraagd word vooral voor
brasem.
Nu hebben we deze ook in vloeistof, is iets sterker en zeer gemakkelijk in
gebruik.
Is een eetlustopwekker, nog niet verdund met zoetstof!!
Sweetfruit Liquid.
Kleurloos vloeistof dat erg fruitig ruikt.
Bestaat reeds lang in poedervorm.
De poedervorm was wel reeds verdund met de 'NHDC' (zoetstof), de vloeistof is nog puur!
Zal vooral geschikt zijn voor brasem ook al zal karper er niet van weg zwemmen.
Banomix is een licht gekleurd brasem voertje .
Geur van caramel met banaan, de Engelsen noemen dit banofee.
Is een sterk werkend verticaal voertje die snel vis lokt.
Brasem, kroezen of giebels, karpers, windes, voorn, alles komt daarop.
Wel opletten voor lijnzwemmers....
Eerste keer dat ik dit testte was op een kanaal (Emelgem), had dit zo goed als puur
gesmeten .
Wat ik daar kwijt was aan vis is niet te schatten, rond mij zaten ze aan het peuteren achter
een beet en mijn dobber stond niet stil, waren wel allemaal lijnzwemmers!
Resultaat was een hoop vis kwijt (zeer vééééél) , meer dan genoeg om algemeen te
winnen met straat voor maar had zelfs gene prijs!
Voeders testen doe je best op wedstrijden maar ja.... Komt soms hard aan!
Puur zou ik dit nu wel niet meer gebruiken, zou dit eerder gebruiken als een soort
toevoegsel.
Gebruik wanneer je dit voeder gebruikt zeker geen extra additieven meer in de start!!!
Het jaar 2015 was qua resultaten super, toch staan we niet stil.
Onze toppers waren natuurlijk onze voeders en pellets...
Ook nog enkele additieven die het super gedaan hebben,
Nkb + betaine
Clear en Red Explosion
Methis
Canis
Carp Booster
Pinneaplle Butteric Liquid
Sucram
Xxx
Sweet Bream
Sweet Fruit
Secret
Ook hebben we natuurlijk hoge verwachtingen van de nieuwe,
Verschil in 2015 was reeds groot en zal enkel maar groter worden!

