UITLEG VAN NIEUWIGHEDEN 2013 EN 2014
In 2013 hebben we nieuwe voeders uit gebracht, de brasem zwart of geel en de voorn
speciaal.
Ook method brasem en method karper.
Even een woordje uitleg over deze voeders.
BABITO ZWART NEW 2014!!!
Bestaat nu eveneens in het zwart.
Werd veel gemengd met de brasem zwart in 2013 en net daarom…
Net hetzelfde voeder als de gele versie.
BRASEM ZWART OF GEEL
Heeft het super gedaan in het voorjaar en zomer, is een voeder die zowel op kanaal als op
vijver gebruikt kan worden.
Het is een voertje die snel vis lokt en zeker niet te rijk is, het ligt ook relatief zwaar tegen de
grond.
De Geur van koriander en een eetlustopwekker geven een zeer aangename en efficiënte
geur en smaak.
Toch kan het op ondiepe vijvers perfect gebruikt worden, in combinatie met babito is het
super voor dikke brasem.
Op kanaal kan je zeker ook de mengeling brasem zwart met brasem classic proberen.
Op brasem zwart kan je ook makkelijk mooie voorns vangen, ideaal dus in het voorjaar,
perfect voor die enkele mooie voorns en die bonus vis!
Bestaat zowel in het zwart als in het geel, is perfect hetzelfde voeder enkel kleur veranderd,
ook niet steeds denken dat zwart enkel voor de koudere maanden dient, vele vissen het
complete jaar door in’t zwart.
VOORN SPECIAAL
Wat hebben wij ons misrekend in dit voeder.
Dacht in begin van 2013 zal een voertje maken uit de oude doos, frans recept, simpel maar
eentje die het steeds doet.
Had nooit gedacht dat het zo een succes ging worden in de tijden dat ieder voertje wel een
speciaal kleurtje of geurtje nodig heeft.
Is een voertje die perfect gebruikt kan worden op voorn maar ook de brasem lust dit wel.
Sterk werkend.
Meer en meer moet men op een wedstrijd zeker spelen, geen risico’s, opletten met geuren,
opletten met leem enz…
Met dit voeder neem je nooit risico’s, lekker ruikend naar koriander en venkel, zwaar
genoeg om puur te gebruiken en indien je het toch zwaarder wilt perfect klaar te maken
met wat bentonite, bentonite bijsteken na bevochtiging.
Kan eveneens perfect gebruikt worden om andere rijke voeders uit gelijk welk gamma
armer te maken of meer werking te geven.
Je kan het steeds een extra mee geven door bv gekookte zaden eraan toe te voegen, neem
kempzaad, millet, enz, lang koken, zeer lang koken tot het bijna kapot gekookt is, ook een
weinig superzoet in kookwater is zeker niet slecht.
METHOD KARPER
Is een voeder die gemaakt werd met hulp van een bekend karper visser.
Is iets totaal anders dan wat ik gewend was van maken en daarom heb ik hulp nodig
gehad.

Wilde ook niet maar zomaar het ene en andere samen kappen maar wilde het inorde
maken.
De beste vis melen werden gebruikt, de beste natuurlijke smaakmakers (pikant!!!), gewoon
weg al het beste.
De resultaten waren super, zowel werd er deeg mee gemaakt als werd het gebruikt voor de
method.
We weten ook wel dat we niet echt groot zijn in deze wereld van karper maar ik kan jullie
alvast zeggen dat niet veel merken de kwaliteiten van onze producten kunnen gebruiken
ivm prijs.
In dit voeder is het net zoals in onze andere voeders hetzelfde, enkel de beste bestanddelen
tellen.
Basis vismeel zijn : haringmeel (CC MOORE), LT94, predigested, denk dat dit voor de
kenners al genoeg zegt!
De pikante smaak van het vismeel zal lang in de muil van de karper blijven hangen, een
karper op een druk beviste vijver komt op plaats maar blijft nooit, door de pikante prikkels
in zijn muil zal hij zich steeds en lang de voederplaats herinneren en steeds terug komen.
METHOD BRASEM
Zelfde kwaliteit van vismeel als method karper.
Enkel de pikante smaakmaker is vervangen door een zoetstof, nhdc ( sweetfruit)
Door de betere vismelen is dit niet echt goedkoop, je kan dit voeder ook gebruiken om
andere vismeel rijke voeders te verbeteren.
Ook zijn er enkele poeders of melen bij gekomen die perfect gebruikt kunnen worden
op pellets of mais.
CARP BOOSTER
Is niks anders dan een oplosbaar poeder met een percentage boterzuur onder, zeer
gemakkelijk in gebruik.
Beste resultaat heeft men bekomen op pellets, op enkele handjes vochtige pellets een
mespuntje carp booster, niet meer!
Vooral op de karper vijvers zeer efficiënt.
Maak dit gewoon klaar aan het water, bv met de purple pellet super resultaten.
Is een product waar je mee moet leren werken.
Bevat maar een zeer kleine percentage boterzuur, toch is overdrijven in gebruik afgeraden,
ook bij enorm zwoel weer is dit product gevoelig aan keren.
CARP BOOSTER PINEAPPLE BUTERIC
Idem aan carp booster maar met een geur van ananas erbij.
Reeds lang is het bekend dat boterzuur samen met pineapple het zeer goed doen.
PREDIGESTED
Dit product heb je in vele kwaliteiten, je kent ons we kiezen steeds voor de beste.
In begin 2012 kreeg is door een karper visser die heeft helpen samenstellen aan ons
method voeder de tip om predigested vismeel te gebruiken op pellets.
werd door sommige vissers weg gelachen en zie nu maar, ze zijn gestopt met lachen!
Werd super, zo zie je maar, het moet niet steeds zeer goed ruiken, super speciaal zijn en
super duur!
Neem een 200 gr geweekte purple pellets (zie verder uitleg) en zet deze op pot appart, zet er
soeplepel predigested vismeel op, vismeel zal super snel oplossen en rond ieder pelletje een
laagje leggen, wanneer te water verspreid het zich super snel, de vis smaakt het maar vind
het niet en blijft maar rond plaats draaien.

Perfect op korrels, perfect in instant boilies, perfect in deeg, puur natuurlijk product!
Predigested vismeel kleeft redelijk goed bij bevochtiging, zelfs zo goed dat je pellets kan
kleven, ook bij gebruik in een deeg krijg je een veel beter structuur.
Gewoon een onmisbaar product!
Ook i.v.m. pellets hebben we in 2013 veel opgestoken,
DE ECHTE PURPLE PELLETS
Is een korrel die reeds lange tijd gebruikt word, is een korrel die gemaakt is voor de vis en
niet enkel voor de visser.
Betekend dat hij alle eigenschappen bevat om een vis perfect gezond te houden en op te
kweken!
Kan zowel gebruikt worden aan de haak, om te voederen, of als deeg (den bol)
Bestaat in 2-3-4-5-7-9 en 15mm
Hoe best te gebruiken, neem de pellets die je nodig hebt en steek deze in een pot, zet de
pellet juist onder water (water juist gelijk met pellet), zet deze in de frigo voor 1 nachtje,
smorgens zal je zien water is verdwenen en pellet is perfect van structuur om aan haak te
hangen.
wanneer je teveel water bij de pellets voegt zal hij brokkelen.
Wil je van deze een deeg maken , steek bv 200 gr van die geweekte pellets in een zakje, voeg
producten bij naar keuze en kneed, je zal een mooie deeg krijgen.
Wil je een method voeder maken dan gewoon pellet malen en voeg bv per kg een 300 gr
method karper of method brasem bij, zeer voordelig en zééér goed!
De 2 en de 3 mm zijn perfect om te voederen, deze hoeven niet voor geweekt worden, enkel
eens besprayen met plantenspuit aan het water en ze zinken reeds perfect.
De andere diameters zinken eveneens zonder nat te maken.
Is een pellet waarmee je alles kan.
Tip deeg :
500 gr geweekte purple pellet
200 gr method carp of method brasem
50 gr predigested
Aanmaken met water met tonijnolie, bv van vde of bait tech, zééér goed!!( ook puur op je
geweekte pellets een echte aanrader!)
BETAINE PELLETS
is donkere zeer vette pellet, pellet van zeer hoge kwaliteit.
Perfect te gebruiken in zomer en najaar.
Eveneens perfect voor basis van den bol , zet de pellet te week in kokend of zeer
warm water !
Bestaat in de diameters 4-6-8 mm
LOOK PELLETS
Naam zegt het reeds zelf, ruikt naar look.
Is een perfecte voeder pellets die veel gebruikt word in het voorjaar.
Is een bleke niet al te vette pellet, lost redelijk snel op.
Kan steeds extra bewerkt worden met look sap in het voorjaar.
Bestaat ook als haak pellet, 6mm, zit in potjes van 150gr, bij aankoop gewoon teentje verse
look bijsteken om extra geur en smaak.
CSL PELLETS OF ZURE MAIS PELLETS
Buis vormig pelletje van 3mm. Zeer snel oplosbaar in water.
Laat snel een spoor na.

Ideaal op brasem vijvers maar ook geschikt voor karper.
Perfect wanneer de waters koud zijn.
KEMP PELLETS 4MM

NEW 2014!!!

We hadden onze pure kemp pellets van 10mm. Ze staan gekend als redelijk snel oplosbaar.
Wilt zeggen dat als ze te water komen na een 10 tal minuten je een mooi kemp papje hebt
op je voeder plaats.
De pellets bestaan uit 100% pure kemp, enkel een 15% olie is onttrokken, een goeie kemp
korrel bevat 35% olie, doordat pellet nog redelijk veel olie bevat is hij niet super hard.
Die korrel zal in het voorjaar te verkrijgen zijn maar reeds voor eerst te zien op expo
kortrijk!
Ook hebben we de gecruschte Kemp, is de grote Kemp pellet gemalen, zeer goed en
gemakkelijk te gebruiken in gelijk welk voeder, word zeer veel gebruikt in de Engelse
method voeders!
Bevat geen bewaarmiddelen, max 5 maand houdbaar!
Dips en liquids
EXPLOSION DIP
Bestaat in kleurloos of in het rood. Perfect te gebruiken op maden of casters .
Zeef je verse maden af , steek nieuw meel onder en ¼ de van koffielepel dip, schudden en
in frigo, dag erop afzeven en desnoods nog eens herhalen, dip zal perfect aan made hangen
en zal niet kleven.
Op verse casters ook perfect te gebruiken, zet deze op casters uit het water.
Het product is op basis van fijne olie, toch zal je zien dat er groot deel aan made blijft
kleven eens hij naar bodem zakt en pas op de bodem zal lossen en zich in stroming zet.
Ook in voeder kan het perfect gebruikt worden, vooral in bijwerp voeder of door de feeder
visser.
Wanneer geen beet, neem enkele handjes startvoeder, zet halve koffielepel dip onder, goed
mengen, en voederen.
Trekt zeer snel vis naar de plaats, eens vis ter plaatste stoppen met dip, anders risico op
zwemmers!
CANIS LIQUID

NEW 2014!!!

Water oplosbare vloeistof met zeer lekkere smaak en zeer speciale geur.
De geur doet beetje denken aan karamel en anijs maar eens in het voeder of in de leem
krijg je iets totaal onverwacht.
Kan perfect op pellets, maden, casters en in voeder gebruikt worden.
Zeker de brasem is er zot van!!
Is net iets zwaarder dan water en gaat perfect naar de bodem en verdeeld hem daar mooi in
de stroming, test maar in glas water.
Op voeder of leem, 1 a 2 koffielepels op 1 kg voeder
Op maden, kan je puur gebruiken maar gaat kleven en maden gaan dan kruipen, gebruik
het zoals de explosion dip.
Doordat het water oplosbaar is en mooi zinkt kan het perfect gebruikt worden in
combinatie met onze poeders.
Bv op casters, half koffielepeltje canis en je poeder ( eetlustopwekker), de canis zal je
poeder perfect mee nemen naar de bodem.
Ook kan je bij canis onze oplosbare kleurstoffen toevoegen en zo je eigen dip maken, rood,
geel of oranje.

METHIS NEW 2014!!!
Kruidige geur, zeer pikante vloeistof.
Redelijke hoge dossering kruiden, oa fenegriek, ook al zou je dat niet onmiddellijk zeggen
want product heeft vreemde geur, rare is hoe meer je eraan ruikt hoe aangenamer je het zal
vinden.
Zal een topper worden in 2014!
Casters, pellets, maden, is aan de visser om uit te proberen, zelf in voeder!
Wanneer product te water komt krijg je een witte wolk die traag zakt.
MAGNA LIQUID

NEW 2014!!!

Magnasweet in poeder vorm is gekend door vele vissers, vooral de brasem is er gek op.
Nu is dit eveneens te verkrijgen in vloeistof, is een goudkleurig siroop, bevat
eetslustopwekkers, zeer zoet en lekker ruikend naar magna.
Blijft niet drijven en zet hem mooi open op de bodem.
PINEAPPLE LIQUID NEW 2104!!!
is eveneens een goudkleurige siroop, geur en smaak van ananas.
Is ons gekende pineapple poeder maar dan in vloeistof.
Blijft niet drijven en zet hem mooi open op de bodem.
PINEAPPLE & BUTERIC NEW 2104!!!
Flesjes van 50ml, straf spul!
Ideaal voor op maden en casters!
Werd indertijd verkocht onder de naam pinacolada.
Product ruikt sterk naar ananas maar is vooral de smaak die het doet, het gevoel, prikkelt
enorm( brand).
Bevat een weinig boterzuur.
Doe een 10 tal druppels op halve liter maden of casters, je kan steeds proberen met beetje
meer!
Product drijft, we hebben de laatste jaren ondervonden dat producten die drijven en toch
redelijk kleven de beste zijn voor op maden of casters, zie maar explosion dip!
Hulpmiddelen voor aas en voeders.
GUMY

NEW 2014!!!

Fijne roze poeder, zeer lichte vanille geur en geen smaak.
Muggenlarven kleven zal nu veel gemakkelijker gaan en blijven ook zeer lange tijd in leven,
Zelfs na uren gekleefd te zijn komen ze terug los en beginnen ze terug te bewegen (zie
filmpje op de site).
Ook voeder kan je er snel mee zwaarder maken, doe maar eens test in het water, voeder
blijft veel langer compact, ideaal voor op rivier of stromende waters.
Zeer gemakkelijk en goedkoop in gebruik, wil je balletje zwaarder maken gebruik je een
weinig zand
Hoe langer je op voorhand kleeft hoe meer het kleeft.
Je zal er nog veel over horen!

Enkelvoudige Bestanddelen voeders
SUPERMAIS MAISON
Een verbeterde babycorn.
Zeer goed op vijvers, de babycorn heeft een zachte vanille geur en heeft ook een meer
wolkend effect.
Kan perfect bij een kant en klaar voeder gebruikt worden maar ook als bestanddeel voor
vissers die nog graag zelf mengen.
Vervang je deel of delen babycorn door super mais maison, heeft zeker een meerwaarde!
Product heeft ook een nadeel, trekt ook veel kleine vis… dus pas op met vijvers waar je
kleintjes moet vermijden!
Tip :
500 gr supermais maison
500 gr babito of brasem crack Andy Berteyn of biomix
4 kg Leem
Smaakmaker naar keuze.
SPECULOOS MAISON
Meer en meer hadden we problemen met peperkoek, als we deze niet zelf maalden was de
kwaliteit niet super. Om deze te malen hadden we grote problemen, kwam steeds terug
hard en was niet makkelijk als klant om deze te gebruiken.
Vervanger was de speculoos, zeer mooi product, zeer zoet, kleeft perfect, zeer lekkere geur
en gemakkelijk te gebruiken
Is een 100% puur product, puur het lotus koekje gemalen.
Zeer goed voor zeelt of grote voorn.

