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INDIAN SPICE
Het was te verwachten dat die vraag kwam.
Een kruidenmelange die betaalbaar is omdat er
weinig van nodig is. Voornamelijk op stromend
water uitgetest door onze feedervissers.
Daardoor zeer in de belangstelling maar de
karpervissers die lusten er wel pap van.
Successen zijn al bekend.
PERZIK
Het zonnetje in huis, de boomgaard binnen.
Prachtige uitstraling als je je ogen sluit voor
appel- en perenbomen.
Zacht schilletje dat je ook zou willen
consumeren, maar die hap is voor onze vissen.
4-5 ml voor de mix. Het is wel een loepzuiver
product.
KAAS
De echte “emmentaler” die “meurt” dat je denkt
dat je hersens worden aangetast. Maar
natuurlijk wel een behoorlijke vangkracht. Voor
barbeel misschien op de eerste plaats maar
zeker ook voor alle vissen die een hartige hap
niet kunnen versmaden. Combineer eens met
zoetigheid, de fruitige afdeling dus.
TOPPER-S
Terug van weggeweest. Gedurende een paar
jaar verdween deze zoetstof.
De vraag bleef, het was zo succesvol. Ja, 700
keer sterker dan suiker dat betekent wel wat én
goed wateroplosbaar. Naast onze superzoet
blijven beide toppers betaalbaar want de
concentratie is hoog.
SPICE POEDER
Ook hier geldt dat overdaad schaadt.
Verhoogt de voedselopname, zorgt dat bitter en
metaalachtige smaken worden gemaskeerd.
Beetje zuur, een voordeel, maar zeer
kruidachtig. 2 gram per kilo volstaat
LEVERPOEDER
Na de vloeistoffen natuurlijk ook de
poedervorm. Ontwikkeld om vis beter te laten
azen, in allerlei combinaties toepasbaar.
Voorzien van enige zuren die wat spektakel
veroorzaken op uw voerplek, zuurgraad bij
GMS bekend. Aanbevolen om te
experimenteren in uw voer of mix met
temperaturen tot 30° Celsius voor betere
resultaten
METHIONINE
Een van de acht aminozuren die de vis binnen
moeten krijgen via de voeding. Zorgt voor een
goede darmslijmlaag(mucosa) bij de vis. Zit ook
in lever, vis(bijv. visolie). Mogelijke redenen dat

vispellets succesvol zijn. In combinatie met
niet essentiële aminozuren zorgt het voor
goede aderen bij de vis. Experimenten met
ijzerchelaat, een mineraal met een
aminozuur, lopen voorspoedig.
LYSINE
Zoals methionine één van de acht essentiële
aminozuren. Goed voor groei en
voortplantingshormonen. Sterkt de vis en
wordt waakzamer bij onraad. Komt eigenlijk
niet voor in standaard voer. Denk wel aan
melk, vis, kaas(kaasflavour!) en ei-producten.
Zorgt voor krachtige vissen. Aminozuren
worden o.a. waargenomen door gevoelige
membranen tussen de kieuwdeksels.

VITAMO
Het mysterie Vitamo ontrafelt?
Als “gifmenger” of “apotheker” voor de
hengelsport ga ik meestal wat verder dan een
voerleverancier of aromatenproducent.
Vitamo en Karto hebben we laten onderzoeken. Dat kan uitsluitend op hoogwaardige
apparatuur en daarvoor kwamen we in het
buitenland terecht.
Het belangrijkste gegeven uit de tests is dat
beide enkele hoge concentraties zuren
bevatten. Het meest opmerkelijke was de
hoge concentraties boterzuur(ca.45% bij
Vitamo) naast pinenen, limonenen etc.
Standaard versnijden van mijn hoog
geconcentreerde boterzuur(zie 20ml afdeling)
zou dat dan toch de weg naar betere
resultaten kunnen zijn?
Helaas heb ik Karto uit het assortiment
genomen om diverse redenen.
TOPSECRET
Wij leggen ons beperkingen op.
Slechts een gedeelte van het assortiment
volgen we. Geen voer of boilies, dat laten we
over aan de specialisten op dát gebied.
GMS EN ULTIMA
De echte nylon producent met een eigen
website: www.ultimauk.com.
Voor alle disciplines hebben we nylon in huis:
Karper, rigmateriaal, vaste stok, feeder,
meerval, roof- en vliegvissen, zeevissen en
casten. Vraag zonodig informatie.
Kwalitatief hoogwaardig materiaal.
Alles voor de wedstrijd en de recreatieve
visser!
De informatie op deze pagina wordt later ingepast bij de
standaard pagina’s geur en smaakstoffen.
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