
DE S4

Een nieuwe pasta of method voertje…
Is echt een specialeke… Niet ons gemakkelijkst voertje maar zal 
een topper worden!!

Niet makkelijk om te bevochtigen, je zal zien dat na de eerste 
bevochtiging het voeder terug hard word, maak dit terug los door 
met hand er door te wrijven en bevochtig een 2de keer, doe dit ook 
nog een 3de keer tot het mooi zacht word.

Nog gemakkelijker maak je het door gemalen expanders eraan toe 
te voegen, je mag gaan tot 50%... Je voertje zal dan na 
bevochtiging nog veel luchtiger en zachter worden, perfect voor bol 
of als gewoon grondvoertje of methodvoertje.

Wat je zeker ook kan doen in het begin van het seizoen is 1 balletje 
van de mengeling gemalen expanders met s4 gaan cuppen en erop
vissen met een pellet, expander of maden.

De testen met dit voertje waren in 2018 echt zeer goed!! Daar komt 
er véél vis op!

De ‘BLACK’

Een zwarte pasta of methodvoertje, zeer fijn van structuur en 
gemakkelijk in gebruik.

Laat zich zeer makkelijk bevochtigen, blijft ook zwart in het water.
Wat je zeker mag doen is er nog extra 'Black Power pellets' onder 
mengen, maal bv 200 gr 'Black Power pellets' fijn en meng deze 
onder 400gr ‘Black’.

Het zwarte voertje kan zowel gebruikt worden voor de bol ( pasta) 
of voor de method.



BRASEM FEEDER

Een nieuw feedervoertje die ik gemaakt heb om langer in de korf te 
blijven.

Soms komt de beet op de feeder op dieper water niet direct, je krijgt
de beet maar na bvb. 5x a 10x trekken aan de draad…wilde dat er 
steeds een klonter voeder in korf bleef die beetje aas vasthield.
Nu moet je ook niet denken dat dit voertje veel meer kleeft of bv 
'feeder speciaal'…nee het is gewoon anders gemaakt met bvb. 
meer koekjes en dergelijke…

'Feeder speciaal' komt reeds na paar minuten volledig los, 'brasem 
feeder' zal zeker dubbel zo lang in korf blijven en traag het aas 
afgeven.

'Brasem feeder' kan je perfect mengen met bvb. 'grote voorn'…al 
naargelang de visserij het ene of andere voertje vermeerderen…

50% BRASEM FEEDER
50% GROTE VOORN 

Neem daar bvb. 1 kg van en maak deze avond ervoor nat, bvb. 
rond 2, beetje water erbij en goed mengen en wat laten rusten, 1u 
later opnieuw wat water en goed mengen en dan in zak en in frigo.
Dag erop aan het water voertje uit zak in emmer en terug 
bevochtigen tot het net nat genoeg is, maak het nooit te nat want 
door toevoegen van geknipte pieren of casters zou het snel te nat 
worden.
Eens door zeef steken en klaar… Wil je het wat zoeter maken en 
iets donkerder dan wat 'Black Canal' toevoegen, 100gr per kg 
voeder…gewoon door gezeefd voeder mengen.

Wat ook veel gedaan word is voertje paar dagen op voorhand 
bevochtigen en in de diepvries steken, zo is je voertje echt wel 
dood, zal dus totaal geen werking geven wat soms goed is voor 
dikke brasems!



Ook wat extra pellet voeder voor de grote brasem is vele keren niet 
verkeerd!

BRASEM FEEDER zal na het bevochtigen sterk ruiken naar 
koekjes, brasem feeder bevat ook geen eetlustopwekkers of 
zoetstoffen, is puur naturel, alles wat in het voertje zit is eetbaar 
voor de mensen!
 
Groeten steve


