Hier een beetje uitleg over de nieuwe producten en tips voor het seizoen
2017
Het seizoen 2016 heeft voor vele super verlopen, veel keer tijdens het
seizoen kregen we berichten van mooie uitslagen door onze klanten.
Daarvoor doen we het natuurlijk, toch blijven we niet stilstaan!
Toppers als nkb+betaine, pellet booster winter en zomer, carp booster,
pinneaple buteric liquid, red of clear explosion,….zijn al bekend bij zééér veel
vissers.
Toch moeten we natuurlijk blijven zoeken, ze moeten wel blijven voldoen aan
onze eisen, we gaan niet zomaar iets in flesjes of potjes steken.
Na vele jaren heb ik nu ook al reeds gemerkt dat al dat testen van producten
soms een verkeerd beeld heeft, vele van onze beste producten hadden voor
we ze in de winkel hadden staan nog nooit het water gezien…
Wat er telt is dat we ondervonden hebben dat het voor brasem al iets
synthetischer mag zijn dan voor karper, daarom is het ook dat we gezocht
hebben achter scopex, tevele scopex-soorten hadden een veel te sterke
smaak…als ik dan vroeg aan kenners wat dit juist moest zijn was dat ze een
zeer zachte vettige smaak wilden, zeker geen enorme prikkeling zoals vele
andere producten….die scopex hebben we dan maar gaan zoeken in de
voeding.
Vele van onze brasem additieven komen uit de dierenvoeder-industrie, voor
karper moeten we het op andere plaatsen zoeken.
Hier een beetje uitleg,,,
Nieuwe producten zijn, kaneel supreme, lacto supreme,superzoet maison,
scopex, scopex/ garlic, pinacolada en scopex /methionine.

KANEEL SUPREME, is een eetlustopwekker in poeder vorm, zeer
aangename geur van kaneel, kaneel staat gekend als goed product
voor grotere vissoorten…zeker de kruidnagel die onder dit product
zit staat echt gekend om het selectioneren van de grotere vissen,
product werkt ook kalmerend… de smaak is lichtjes zoutachtig en
na-smaak is van kruidnagel, is echt ene die zeker in mijn additieven
assortiment zal zitten!

SUPERZOET MAISON, vele gaan de geur kennen, is een zoetstof
die reeds voorzien is van 3 verschillende eetlustopwekkers, heeft
een zeer zoete anijs smaak en speciale geur, kan zowel op pellets
gebruikt worden maar zeker ook in de leem of in voeder!
LACTO SUPEREME, wit poeder met echt zéér aangename geur, je
ruikt perfect de lacto maar heeft een zeer zachte fruitige toets, is
een zoutachtige eetlustopwekker, super in een brasem-voeder!
Is een zeer sterk product dus zeker nooit teveel van gebruiken, ook
kan je deze perfect aflengen met een superzoet! Ook geschikt om
over de pellets te strooien!
Rare is dat tegenover vele andere eetlustopwekkers de voorn van
deze minder schrik heeft, van vele van die poeders gaat een voorn
zwemmen, veel te straf, deze valt echt mee en geschikt voor elk
vissoort!
PINACOLADA, een kleurloze vloeistof, heeft geur van ananas en
kokos, zeer geschikt voor op pellets, bevat een weinig boterzuur!
Ieder jaar krijgen we meerdere keren de vraag achter dit product,
vele kennen het van uit de tijd!
Let wel op, onze vloeistoffen zijn sterk geconcentreerd!!
Kan ook perfect op maden of casters gebruikt worden!!
SCOPEX, geelachtige scopex ruikend vloeistof, sterke boter
smaak, ook zeer vettig! Heb dit echt mee gegeven met gekende
karper vissers, echt van die mensen die weten wat en allen stonden
versteld, de geur interesseerde die gasten niet het was de smaak!
Door zijn vettigheid zeker geschikt in warmer water.
TIP, je kan steeds nog een kleine hoeveelheid boterzuur aan dit
product toevoegen, zeker niet verkeerd!!
Doe de test, de scopex van nash werd veel gevraagd, zeker de
oude flesjes, proef eens….enkel een boter smaak! Nu zijn vele
scopexen echt enorm branderig…

SCOPEX /GARLIC, idem als de gewone scopex maar met een
echte lookolie onder, heeft sterke lookgeur en nog vettiger, lang
moeten zoeken achter de goeie lookolie! Wilde maar niet zo een
synthetische look vloeistof onder steken!
SCOPEX/METHIONINE, idem als de gewone maar met een
hoeveelheid methionine eronder, zeker op karperachtigen heeft
methionine een grote aantrekkingskracht. Wordt reeds gebruikt
onder veel dierenvoeders!
Deze additieven kunnen perfect gebruikt worden in zowel voeders als op
pellets, indien je dit gebruikt op pellets hebben we ondervonden dat het beter
is als volgt te werk te gaan, indien je met geweekte pellets werkt dan hebben
we ondervonden dat het beter is om niks in het water te mengen dat pellet
moet opnemen, gewoon pellets onder water zetten en dag erop of wanneer
ze klaar zijn de zachte pellets in zak steken en naar het water vertrekken,
daar poosje voor de start een paar handjes pellets eruit halen en daar dan je
additief opzetten, eens door mengen en klaar, werk je bvb. met nkb, dan deze
gewoon over strooien en eens benevelen…product zal mooi aan buitenkant
verdeeld worden en opgenomen worden.
Steeds opletten met het starten met sterke synthetische additieven, beter is
starten met natuurlijke of zoete (nkb,pellet booster,zoetstoffen,enz…) of
minder sterke, en later overschakelen tijdens de wedstrijd indien nodig met
van die sterke, je zal veel beter resultaten behalen…
Scopex kan je ook perfect onder de minder sterke steken, met bv methis,
boterzuur,….enz. uithalen als je stilvalt of gebuur meer vangt.
Nog een tip, als je ‘bol’ wilt maken, zeker in de warme maanden, gebruik
maken van vettige bol, hoe kan je dit doen, neem je meel dat je gebruikt om
je bol te maken (bv 500gr) en meng daar mooi een 2 a 3 soeplepels olierijke
additieven door, bv pellet booster zomer of halibutolie of dergelijke, goed
mengen en je zal zien meel zal dit moeilijk opnemen, daarna water aan
toevoegen en dan zal je zien dat meel mooi zacht word, ook met een beetje
vettige hondenbrokken eronder te malen word het al vettiger.…in het voorjaar
en de vis reageert reeds op ‘bol’( deeg) best niet te veel olie gebruiken, pellet
booster winter kan dan toegevoegd worden maar ook producten als csl of
dergelijke.

Goed receptje voor bol of deeg zelf te maken, gewoon purples nemen, bv
250 gr en 250 gr expanders ( of drijvende koi pellets), deze fijn malen en je
hebt meel die perfect gaat, die expanders zijn zeer belangrijk zodat je bol licht
aan de grond hangt, in de warmere maanden kan je purples ook vervangen
door black powers… indien je geen molentje bezit dan kan je gewoon ons
voeder karper gebruiken, deze gaat perfect voor method maar ook voor de
bol, nog ene die super gelopen heeft in 2016 is de s1….de s1 is een zeer fijn
meel dat wanneer je er bol van maakt het een deeg word die toch wel iets
beter kleeft…
De pasta pellet gaat ook zonder te malen maar we hebben vernomen dat de
resultaten beter zijn als je ze maalt….de grofte is ook belangrijk, hoe fijner
hoe meer het zal kleven.
Hoe je het bevochtigd is zeer belangrijk, dat is de kunst.
Additieven onder bol vind ik niet echt belangrijk, wel worden er soms goeie
resultaten behaald met wat carp booster of andere boterzuur rijke additieven
eronder te mengen, meng dit niet op voorhand eronder maar aan het water,
gaat snel…beetje van je bol nemen en beetje doormengen en klaar, net zoals
met voeder steeds kleine porties klaar maken met additief, steeds opnieuw.
Groeten steve

