
Klaar maken van purple pellet en flauvouren Hier wat info voor deze die graag zelf hun pellets 
klaar maken. We hebben hier een pellet die genoemd word als de purple-pellet. Is een pellet 
die gemaakt is voor de vis en niet voor de visser. De pellet bevat alle nodige eigenschappen 
die de vis nodig heeft om te overleven en gezond te blijven. Puur toeval kunnen wij vissers 
deze perfect gebruiken om te hengelen.

Hoe maak je hem klaar,
Je hebt deze in vele diameters, je hebt de 2 mm, 3 mm, 4, 5 en 7.... De 3 mm word veel 
genomen om te voederen, de 4 om te voederen en om op de haak te steken, de 5 en 7 
gebruikt men in bait-band. Hoe maak je hem zacht en klaar om te voederen of om een 
smaakmaker in te steken. Steek pellet in een pot, bv 500 gr, zet er water over tot alle pellets 
juist onder water staan, zet deze op een koele plaats en laat deze nachtje trekken, als je 's 
morgens opstaat zal je zien dat water verdwenen is en moet je gewoon eens pellet 
opschudden, zullen mooi van elkaar vallen. Indien je teveel water heeft zal hij niet aan de haak
blijven hangen. Wil je in die pellets een smaak laten trekken, steek deze in je water die je op 
pellet zet, smaak zal perfect in pellet trekken. We hebben hier nu iets speciaals gemaakt om 
deze klaar te maken, een natuurlijke kruiden mengeling, lekker ruikend en pikante smaak, 
super fijn omdat enkel als het superfijn is ook perfect in pellet kan trekken. Product heet 
NKB+BETAINE, zet 3 koffielepels in je aanmaak water, pellet zal geel/brons van kleur worden 
en een goeie smaak krijgen, over doseren kan niet, maak ze klaar zoals je wilt. Wat zal dit 
product doen,

We hebben gekozen om een 100% natuurlijke booster, we hebben hier in ons gamma een 
groot assortiment synthetische boosters, deze hebben de eigenschap om vissen te foppen, 
marcheert super op nieuwe opgezette vis, oude vissen kennen dit meestal en zijn veel 
schuwer van die producten, zeker doordat er nu meer en karper gezet word en deze meestal 
jaren overleeft zullen deze veel beter reageren op natuurlijke producten. Proef maar eens aan 
synthetische smaakstoffen, eerst lekker maar nadien, pff, vis ondervind dit net zo, proef maar 
eens aan natuurlijke, bvb. NKB+BETAINE, direct pikant maar na half uur hangt dit nog in de 
mond en heeft een veel betere nasmaak, voor de vis zal dit dienen als herinnering.

De pikante smaak die geen synthetische nasmaak heeft zal in de muil van de vis blijven 
hangen, vis zal dit herinneren en zal na de minste onrust op de plaats ook vertrekken maar 
steeds terug komen, smaak zal lekker blijven. Met die synthetische poeders kan je beter 
werken tijdens de wedstrijd, hoe later hoe beter, vis zal snel reageren maar nooit lang blijven, 
beste bvb. is boterzuur, bvb. carpbooster, dat poeder marcheert maar enkel als je weet hoe 
het te gebruiken. Als je weet dat het super snel vis lokt maar ook dat vis niet blijft sta je al heel 
wat verder, 2 a 3 mespunten per 100 gr geweekte pellets, doe dit laatste 45 minuten van 
wedstrijd klaar , je zal wel zien, meestal nog enkele bonus vissen. Eens ze weg zijn is het 
gedaan, snelle reactie maar vis snapt snel dat het niet klopt, eens hij dat snapt is het 
afgelopen, steek je dit van de start zal je snel starten maar ook snel stilvallen.... Proef steeds 
aan je toevoegsel, indien het synthetisch is en brand op de tong dan oppassen, gebruik dit 
enkel tijdens de wedstrijd, om bij te smijten indien het niet gaat, kan grote verschillen maken. 
Indien je toevoegsel zoet smaakt heeft betekend het dat het afgelangd is met zoetstof, deze 
zijn veel minder sterk, zorg steeds dat je zoetstof geen nare nasmaak heeft, sucram of canis is
daarvoor zeer geschikt. Die canis is zeer geschikt om een brasem pellet mee te maken, dus 
canis in je aanmaak water en nadien op pellets.

Zelfde moet je doen met mais, steeds starten met natuurlijke toevoegsels, indien het nodig is 
enkele handjes klaar gemaakt met synthetische die je kan gebruiken als je geen beet hebt. 
Ook op maden, wil je ze een smaak geven is zoetstof perfect geschikt.

Bv mais klaar maken op voorhand met NKB+betaine, en daarmee starten, indien je niet mee 
kan met geburen of je valt stil, gebruik maken van geprepareerde met bv boterzuur of methis! 



Doe blikje mais in zakje, koffielepel methis erop of paar mespunten carp booster of 10 tal 
druppels pinneapple buteric liquid, sluit zakje en steek deze in frigo, laat deze trekken, ieder 
dag eens open doen voor een week lang. De pinnaplle buteric liquid is het sterkst, stinkt 
minder maar ja....

Wat is minder?
Wil je in vriezer werken, meerdere dagen vervriezen en laten ontdooien, dus steeds opnieuw 
erin en eruit, topper voor de haak. Je mais zal echt zacht worden, kapot maar.... indien je daar 
geen tijd voor hebt of vergeten druk mais tussen je vingers tot bijna moes, haak erin en je zal 
zien. Ook Topper voor vissers die met boillies vissen, gebruik als dip of enkele druppels op de 
haak boilie, proef maar eens aan onze pinneapple buteric liquid, je zal beter begrijpen waarom
het werkt!! Wil nu gewoon duidelijk maken dat je moet starten met natuurlijke toevoegsels, 
NKB+BETAINE is daarvoor super, de toevoegsels die je hebt staan die bitter smaken steeds 
gebruiken wanneer het niet goed loopt. Met natuurlijke toevoegsels zal je ook de oudere 
vissen van de put vangen, meestal ook de dikkere.

Doe maar eens de test, hoe natuurlijker ze smaken hoe dikker de vissen, hoe langer je ook de 
vis op de plaats houd. Hoe synthetischer hoe sneller ze komen, hoe sneller ze vertrekken, wel 
ideaal om plaats terug ingang te krijgen laatste uur, veel langer gaan ze ook niet blijven! Wil je 
pure voeder pellets maken, gebruik dan een toevoegsel op olie basis, er bestaan er zovele, 
NKB+BETAINE in gewone keuken olie steken en laten trekken, tonijn olie( VDE of bait tech), 
lookolie ( voor duiven), red-explosion , olie van bij de italiaan met pikante kruiden, enz.... Heb 
hulp gekregen om die NKB+BETAINE te maken van cc moore, wil dat graag laten weten, 
toppers in natuurlijke smaakstoffen, word een topper! Ook hebben deze veel natuurlijke liquids
( 500ml flessen) in hun gamma, vele op olie basis.

Zet 500 gr purple pelets is emmer, zet 2 a 3 koffielepels olie op pellets , meng goed en laat 
trekken, is een zeer oud systeem, veel gebruikt in Frankrijk op carpodromes, is een topper. 
Met vele pellets kan je dit niet, de pellet moet een goeie textuur hebben, van zo'n pellet kan je 
ook deeg maken, je ziet dat perfect als hij bevochtigd is en je wrijft pellet door je handen krijg 
je deeg, indien het brokkelt zal dit niet lukken. Met de purples kan je dit best, pellet zal niet 
zacht worden, is geen zogezegde stofpellet!

Gebruik zo'n voeder pellet bereid met olie in de start, zou kunnen indien te lang gebruiken dat 
vis tussen 2 waters komt. Indien je te lang voedert gaan ze tussen 2 waters hangen met 
gekende gevolg.

Gebruik die info zowel op pellets als op voeder.
Ook steeds als je gaat vissen met pellets een hand vol expanders mee nemen, zet deze 
gewoon te week in water tot ze mooi zacht zijn, doe dan de test met een haak erin thuis in een
glas water, indien je expander perfect zakt door het gewicht van de haak zit je goed. Een 
pomp gebruik je om smaak of kleur in expander te trekken.

Zoek ook steeds de goeie diameter van je voeder pellet, indien deze te klein is zal je een te 
grote broes plaats krijgen, pellets zijn te licht en karper zet deze open( karper schiet door 
plaats en alles wat beweegt of opgaat pakt hij, resultaat grote voeder plaats en moeilijk te 
vangen) een diametertje groter kan dit oplossen zodat de vissen mooi gegroepeerd blijven.

Hopelijk heb je er iets aan.
Groeten steve 


