
Nieuwigheden en uitleg 2018

2017 was voor ons een zeer goed jaar, vele kennen nu reeds onze reeks en de 
resultaten zijn er!

Dé toppers van 2017 waren... NKB+Betaine, Scopex Maison, Pinna-colada, Pasta S1, 
Pasta/Method S3, Pinneapple Buteric Liquid, Carp Booster, Winter Pellet Booster en 
Zomer Pellet Booster en Red Explosion. 

Natuurlijk ook onze voeder reeks, zowel de ouderwetse voeders als de moderne 
pelletvoeders behaalden zeer mooie resultaten!

… Hier wat uitleg en tips over de nieuwigheden voor 2018.

2017 was op gebied van pasta/bol/method een top jaar voor ons.

Het product S1 ( bruin of groen) zal nu ook te verkrijgen zijn in het rood, super heeft 
die bol het gedaan in 2017!! Zeer gemakkelijk in gebruik en blijft perfect lang genoeg 
aan de haak hangen.

De S1 rood zal net zoals de groene en de bruine een wolk achterlaten…zeer 
aantrekkelijk voor karper.

Nog ene die het super gedaan heeft is de S3, deze gaat voor bol maar de resultaten 
waren super als voeder, in de method of gewoon bij het vissen met de pellet een cupje 
S3 plaatsen, ze komen op vele vijvers zot van dit product!

S3 kende ik reeds lang, werd indertijd met veel succes gebruikt op de brasem vijvers, 
net zoals karpers zijn de brasems er ook zot van!

S3 kan perfect gemengd worden met brasem classic maar zeker ook met de nieuwe 
voorn bruin!

Voor vaste stok of feeder op brasem,50% brasem classic+ 50% S3, super op brasem 
vijvers!!

Voor method op karper, 50% S3+ 50% s1, top voertje!!

Natuurlijk kunnen deze ook gemengd worden met het voeder karper of B.I.G. …we 
hebben een zeer mooi assortiment waar je alle kanten mee uit kan. 

Karper en B.I.G. hebben het eveneens in 2017 goed gedaan!

Ook 2 nieuwe voertjes in het assortiment, de 'Grote Voorn' en de 'Super Voorn'.

'Grote Voorn' is beetje een kopie van de 'Voorn Speciaal' maar dan zwaarder en iets 
minder werking, dit voertje bevat ook ‘echte’ peperkoek die grote vissen echt 
appreciëren. 



Dit voeder kan op diepere waters perfect gebruikt worden zonder duif, indien toch duif 
gebruiken dan rustig aan bevochtigen.

Wil je aan de 'Grote Voorn' toch wat werking geven dan als volgt mengen,
2 kg 'Grote Voorn'+ 1 kg 'Voorn Speciaal'.

In 3 a 4 keer bevochtigen met bv papje van 500 gr verse duif en nadien zeven en net 
voor het aas toevoegen ,een 500 gr 'terre de riviere' door mengen en klaar! Indien je 
het zwart wilt maken dan zwarte kleurstof steeds aan droog voeder toevoegen!

De 'Super Voorn' is een donker bruin voertje met zééér aangename geur, voeder bevat
geen synthetische additieven. Het kan perfect gemengd worden met 'Grote Voorn' 
maar ook met typische vismeel voertjes (gemalen pellet voeders) zoals bvb. de S3 of 
Carp Mix Ringers! Zal een voertje zijn waar je nog veel zal over horen, is echt een 
oude topper!!! Ook op kleinere platte gaat dit voertje super goed! Zeer gemakkelijk te 
bevochtigen!

'Super Voorn/Voorn Bruin' kan perfect gemengd worden met 'Brasem Classic', met 
'Grote Voorn', met pellet voeders, maar ook puur gaat deze perfect, steek wel als je het
puur gebruikt steeds wat Terre de somme onder (gewone leem). Ook het additief die 
onder dit voeder zit hebben we apart in kg-verpakkingen, is een zaden mengeling met 
zeer aangename geur, kan onder gelijk welk voeder gemend worden, zal extra werking
geven aan het voeder.

Nog nieuwtje voor 2018 zijn 4 nieuwe natuurlijke kleurstoffen, zeer goed om bvb. 
pellets of expanders te kleuren, gaat echt zeer snel! Ook heb je maar een zeer weinig 
nodig! Deze gaan we hebben in het rood, geel, groen en blauw.

Op gebied van pellets hebben we nu een 'Red Range'...

We hebben rode purples van 3mm in 2 kg verpakkingen, deze zijn klaar om te 
voederen, best is gewoon eens benevelen en klaar , wil je dan een rode purple aan de 
haak dan kan je bv de 5mm of de 7 mm perfect rood maken met de naturel kleurstof 
rood.
De 5mm gewoon in pot steken, compleet overgieten met water en 2.5uur laten staan, 
daarna de rest van water afgieten door zeefje en pellets nachtje laten rusten in frigo, 
wens je ze te kleuren dan 10 tal druppels kleurstof op een 50 tal geweekte purples 
doen en je hebt rode pellets.

Ook 2 nieuwe haakpellets voor in het bandje, een 4 mm en een 6 mm, perfecte vorm 
voor in het bandje, ook rood van kleur en deze zijn behandeld met red explosion!

Groeten steve


