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TOPSECRET VLOEISTOFFEN
SCOPEX

Kan het even wat anders zijn. Wij hebben al een top product met
onze eigen GMS scopex en dan komt de vraag naar dit product
weer naar boven. Wij zullen het op de voet volgen en sluiten niet
uit dat het na verloop weer uit de webshop verdwijnt. De vraag
overtreft evenwel onze verwachtingen.
De vergelijking met ons “eigen” product hebben we niet gemaakt
dat laten we aan de profs over.
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Niet verwarren met ons GMS topproduct in het glazen flesje met
het gele etiket. Overigens onze hele GMS serie wordt genoemd:
“de Glazen flesjes met de gele etiketten”.
Deze brasemkiller(brassenkiller) is een op lever gebaseerd
product en komt eigenlijk rechtstreeks naast de lever van
topsecret te staan. In de praktijk blijkt dat het doseren met het
tuitje een pluspunt genoemd kan worden. Rechtstreeks op het
aas, in de korf of een spuitje over het voer zijn enige
gebruikstoepassingen. Doe U er voordeel mee. Goede vangst
gewenst.

AALKILLER

Of palingkiller. De palingstand gaat weer omhoog. Maar willen ze
ook bijten. Wel degelijk met goed aas, en dat kan eigenlijk van
alles zijn: Pieren, kaas, stukjes vlees etc. Paling is uiteindelijk
een alleseter en ruimt alles op. Verhalen over kadavers in het
water zal ik U maar onthouden. Daar kan onze voormalige
brandmeester, een bekende, nog veel over vertellen. Maar toch
bij moeilijke omstandigheden kan dit product helpen. Geen lekker
geurtje maar dat had U ook niet verwacht.Doseringen zijn ook
onduidelijk. De praktijk wijst uit weinig te gebruiken Smakelijk als
U ze mee naar huis neemt maar laat ze eerst even “afkoelen”in
wat zout water.

BRASSIT

De vraag naar dit product is onduidelijk. Waarschijnlijk iemand
die er weer goed mee ving.
Wij kunnen het niet direct een plaats geven, de serie van
topsecret is vrij groot en wij kozen voor een selectie die de
laatste jaren goed scoorde. De senioren onder ons hebben nog
wel eens flesje uit de “oude” doos en dan overwegen we het
weer te presenteren in de webshop.Dat zal in de toekomst nog
wel meer gebeuren. Stel dus gerust uw vraag over topsecret.

FORELKILLER

Eigenlijk overbodig om hier aandacht aan te besteden. De
forelvisser gaat eigenlijk simpel naar de waterkant met
forellendeeg. Hij vergeet soms meelwormen, pieren, maden en
wasmotten die mede tot resultaten kunnen leiden. En dán wat
extra’s op het aas zoals U eigenlijk met uw friet met mayonaise
ook gewend bent, dus forelkiller. Niks mis mee eens forellenkiller
te gebruiken als U op die fantastische forellen gaat vissen. En
wat dacht U van een mooie zalmforel.
Als U echt wil ontspannen dan is forelvissen echt iets voor U.

KARPERKILLER

Regio gebonden zouden we zeggen. Maar vooral gebruikt waar
bijvoorbeeld alleen gewerkt mag worden met pellets en maden.
Ja er zijn zelfs vijvers waar men zelfs geen casters mag
gebruiken én het voer/pellets van de vereniging af moet nemen.
Eigenlijk een betutteling van de vissers dat behoeft aandacht.
Terug naar de karperkiller. Een product dus voor karper op
allerlei soorten aas speciaal waar specifieke karperputten zijn. In
Vlaanderen zie je in de putten een overschakeling van brasem
naar karper en in die streken is dit product veel gevraagd.

LEVER

Vrijwel iedere visser jong of oud kent dit product. Teams
nationaal of internationaal hebben dit product in de kist. Het is al
meer dan 20 jaar op de markt en zal er voorlopig nog wel blijven.
Natuurlijk kent het kopieën maar evenaren is een ander verhaal.
Zoals alle producten in deze serie weer 50 ml in de verpakking.
Let daar op bij anderen waar 30 ml de standaard is voor méér
geld.Alle toepassingen zijn welkom. Het is universeel en het gaat
lang mee.
“Let op met omvallen want de geur is soms niet te harden”.
Die aanbeveling doen we ook met Vitamo, zie elders in de
webshop.

TOPSECRET LOKSTOFK - KLEUR
TOP ROOD

Poeder verpakking 100 gram
Sinds 1981 worden de 7 lokstoffen, in de “Top kleur uitvoering”
door TS op de markt gebracht. GMS heeft de kennis over deze
producten. De kleur van het dopje heeft niets met een keurstof
te maken.
Gebruikers vragen vaak rechtstreeks hoe de producten en
vooral dit product te gebruiken. Top rood is de meest bekende.
Een zoetstof, 30x de sterkte van kristalsuiker met een caramel
melange. Geschikt voor Brasem, eventueel in combinatie met
GMS-SUPERZOET om het nog zoeter te maken én in alle
seizoenen toepasbaar.
TOP Rood gaat door het voer(poeder). Rechtstreeks op het
aas gaan diverse vloeistoffen o.a. superlever(1:6000) en DLEVER(1:4000) e.a. Ook nog sterkere leversoorten
verkrijgbaar bijvoorbeeld crack Zero

TOP ZWART

Een concentraat van 14 vruchten concentraten. Geschikt om
duidelijk te mengen met ander aromaten. Gebruik bij moeilijke
omstandigheden zal één van de vruchten concentraten het wel
doen, meer vis dus. De moeilijke omstandigheden kunnen zijn:
snel stromend, brak en verontreinigd water waarbij in
combinatie met leem succes kan worden geboekt.

TOP BLAUW

Wordt misschien wel ten onrechte naar voren gebracht als een
Voorn poeder.Voor voorn kunnen ook dienen: steranijs,
koriander en venkel. Vanille is ook goed voor Brasem! GMS is
van mening dat deze aroma voor veel doeleinden geschikt is.
Vanille poeder GMS uitvoering 100 gram is van bijzondere
klasse.

TOP GROEN

Houd de vis op zijn plaats. Aanvankelijk zeer veel gebruikt in
Nederlands Limburg in vloeistof vorm. Nu overal meer bekend
in poedervorm. Juist in moeilijke omstandigheden kan dit net
voldoende zijn of een plaats meer betekenen in de ranking.
Vergeet echter de “betere” flavours en concentraten niet die
mogelijk meer effect resulteren.

TOP KONTAKT

150 keer sterker dan suiker zegt men. Deze kun je dus wel
proeven. GMS heeft SUPERZOET, zie de poeders in
100grams verpakking, AANBEVOLEN DEZE NIET TE
PROEVEN en weinig te gebruiken.

TOP GEEL

Wie wil er nou bij moeilijke omstandigheden geen vis vangen.
Dan bewijst geel zijn waarde. Maar om eerlijk te zijn, er zijn
ruime mogelijkheden in het assortiment. De bovenste 5
hebben al zoveel te bieden. Toch wordt er weer volop
gescoord met dit product de laatste jaren. Je moet het maar
weten.

TOP WIT

Een onderschat product. Goed voor vrijwel alle vissoorten met
uitschieters als karper en Forel. Daar was nog niks voor
althans voor forel. Denk dan ook aan de Gamba flavour voor
de forel. Ook hier de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Voor de “stinkafdeling” meer dan voldoende keuze in het
pakket.
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TOPSECRET BAITPOWDER
BAITPOWDER-ZUCKI-BLOEDWORM

Vers de Vase op zijn Nederlands, maar het blijft een Duits product. Als je
de werking laat zien wil je het hebben. Voor de beeldvorming: Aas aan de
haak, nat maken in water (bijvoorbeeld casterwater) en in de poederpot.
Resultaat er komt poeder aan het aas dat bij nat maken een gel vormt.
Deze handeling kan herhaald worden tot je tevreden bent over het
resultaat.Zucki wordt beschouwd als de beste hoewel anderen weer
voorstander zijn van Lever of worm.De geur van Zucki lijkt zoet maar een
ander oordeelt weer anders. Een vernieuwing als je niet kent.Bij
demonstraties op shows verkopen we er massa’s van en niet alleen de
Zucki.Niet specifiek voor brasem maar daar ligt wel het zwaartepunt.

BAITPOWDER-WURM

De kleur bepaalt zou je zeggen. Donkerder als Zucki maar zeker zoveel
aantrekkingskracht.Let ook hier op het feit niet teveel te gebruiken bij
maden anders “pak je hem in” en is er geen bewegingsvrijheid meer. Dan
ontbreekt een gedeelte van de aantrekkingskracht namelijk het bewegen!
Combineren met ander aas kan natuurlijk ook. Denk ook aan de top van
de dobber hiermee voorzien in moeilijke omstandigheden zoals schemer.
Deze toepassing kwam van een gewaardeerde visser tijdens een
showdag. De overige baitpowders geven met kleur nog meer
mogelijkheden. Advies: mail maar en wij antwoorden per omgaande
binnen vier werkdagen.

BAITPOWDER-LEVER

Meteen maar de Nederlandse naam, dat is net zo gemakkelijk. Later komt
de webshop mogelijk in andere talen maar vooralsnog is daar geen
behoefte aan. Van alle Nederlandse buren hebben we gemerkt dat ze
vragen stellen en dan komt er wel een oplossing. Geen uitleg nodig als je
Zucki en Wurm al hebt gelezen. Lever is weer één van die producten die
altijd wel voorop gaan in de strijd.We zijn niet voor niks lijstaanvoerder in
leverproducten. Succes en zeker bij moeilijk water.
Toegegeven Zucki verslaat Lever. Er is kennelijk minder “moeilijk” water.

TOPSECRET BAITPOWDER - CARP

BAITPOWDER-CARP-SWEETMILK-WIT

Samen met enkele vissers beter op de kaart gezet omdat zucki, wurm
etc op de karperputten niet mocht van wege de rode kleur. Inmiddels is
dit een topproduct doot zijn kleur en geur. Weer dezelfde techniek
toepassen als bij alle baitpowders. Aas nat poeder eraan en de de gel
onstaat in het water. De geur van dit product laat aan duidelijkheid niks
te wensen over.

BAITPOWDER-CARP-GOLDENFRUITS-LICHT ROOD

In een vroeg stadium in ons programma opgenomen. Dit deden we
omdat de drie voorgaande Zucki etc. allen maar stinkers waren.
Omstreden natuurlijk omdat Zucki best aangenaam is.Golden Fruit is
dus de lekkere smaak die het weer goed doet in de warmere periodes.

BAITPOWDER-CARP-STRONGFISCH-OCEAN GREEN
Kon niet uitblijven iets met fish. Goed voor alle soorten vis en een fijne
visgeur. Komt in deze periodes waar vraag is naar zalmolie en
fisharoma’s steeds sterker naar voren. Mooie uitvoering en
complimenten voor de fabrikant.

BAITPOWDER-CARP-SECRETMIX-FIRE ORANGE

Niet teveel over vertellen er zit uiteindelijk iets mystieks in. De kleur is
goed de smaak prima. Nu de vis nog. Wie niet waagt wie niet wint.
Genoeg keuze in alle baitpowders dachten we. Zowel voor de
wit- karper- snoek- en zelfs zeevissers is er een baitpowder.

TOPSECRET BAITPOWDER - FOREL

BAITPOWDER FOREL-LEVER

Kleur donkerbruin met glitter. Uiteraard met glitter zoals U gewend
bent bij Topsecret trout bait. Maar nu dus een andere toepassing.
Geeft uw aas een extra tintje mee, een gel rond het aas zelfs
foreldeeg kan. Maar ook ander aas zoals made, pier en zelfs
kunstaas.De gebruiks aanwijzing staat op de verpakking. Deze
lever Baitpowder is bruin gekleurd.

BAITPOWDER FOREL-GARNAAL

Kleur okergeel met glitter. Men denkt dat hierin het succes van
forellendeeg ligt. Zou de, weliswaar, gekweekte forel hierop azen?
Dat kan zo maar zijn maar die glitters samen met een smaakje
doen veel. En Baitpowder verrijkt het aas. Simpel gezegd een
mantel rond je aas. En is het niet genoeg dan nog een keer dippen.
Het gebruik: Aas aanhaken, aas natmaken en in de poeder. De
poeder wordt vanzelf een gel. Niet voldoende dan herhalen.

BAITPOWDER FOREL-FORELLI

Kleur bruin met glitter. Ook hier wordt succes mee geboekt.
Topsecret heeft natuurlijk de ervaring met veel disciplines in de
hengelsport. Men bestaat dan ook al meer dan 30 jaar. Topsecret
heeft zijn sporen al ruim verdiend. Forelli maakt deel uit van een
brede range Baitpowders.

TOPSECRET AMINO DOPE 500ML
AMINODOPE CARP SPEZIAL; SWEET DREAMS

Een speciaal ontwikkelt product met aminozuren combinatie. Ook te
gebruiken in combinatie met andere aroma’s ter verbetering en krachtige
toepassing bij voer, boilies en deeg.Studies hebben aangetoond dat de
werking door aminozuren aanzet tot meer aanbeten en meer vis in het
net.

AMINODOPE MEAT EN FISH

Aan duidelijkheid laat de tekst niks te wensen over. Zowel de oude
versie als de nieuwe was in trek. Echter nu alleen nog de nieuwe versie.
Als het echt moet ruiken dan is dit echt iets voor U.
Ook op karperputten een goed product.

AMINODOPE WETTFISCH OF WEDSTRIJD

Ook bekend onder de naam Sahne Caramel. En Caramel is écht een
brasem product hoewel er ook tendensen zijn richting karper. Doe er uw
voordeel mee in de wedstrijd. Gebruik nooit teveel wat U gewend bent
bij een ander merk want dit is écht een straffer product.

AMINODOPE-GOLDEN FRUIT

Als de koude periodes voorbij zijn kan dit ongetwijfeld dienen. Aroma
met aminozuren kunnen zo uw voer en aas sterk verbeteren. Met een
beetje geluk en techniek zullen tijden nog beter worden. Succes met alle
producten uit de aminoserie voor alle vissoorten zowel bliek, karper,
voor brasem etc.
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TOPSECRET AMINO SPRAYS

AMINOSPRAY WEISSVISH

Iemand die Nederlands spreekt zegt onmiddellijk Witvis en dat
klopt. Opmerkelijk is dat bij alle sprays de aangename geur niet
aanwezig is. Komt door de amino’s. We zijn niet echt
voorstander van spray’s. Er gaat teveel verloren hoewel de
meeste er toch goed mee om kunnen gaan.Gebruik rechtstreek
op het aas en er kan redelijk wat verloren gaan. Direct in de
madenpot op op het voer zou kunnen. Algemeen product
zonder al te veel franje.

AMINOSPRAY COMPETITION

Gaat meer richting de wedstrijdvisser. Maar de recreant kan
het ook waarderen. Voor alle vis maar voor karper toch weer
iets specifieks ontwikkelt. Zou die karperlucht nou richting
halibut gaan? Zoveel neuzen zoveel geuren zoveel ideeën en
dat zal altijd wel zo blijven. Ook met andere geuren komen we
tot de meest vreemde opmerkingen. Maar je weet wat mijn
Oma zei…. Jongen let op wat je maakt, vertel het nooit verder.

AMINOSPRAY TROUT

En dus voor forel. Forel vissen is ook ontspanning, alleen óf
met een groep.De een pakt de forelkiller van Topsecret, de
andere deze spray. Beide uitstekende producten.
Het is bijzonder want bij ons is er geen leverancier die iets te
bieden heeft voor de forel.Sla uw slag en doe eens iets op het
aas, meelworm, pier, made maar zeker ook uw forellendeeg
van welk merk dan ook. En misschien kunt zelfs met kunstaas,
een flosje bij de spinner, iets doen.Succes en smakelijk.

AMINOSPRAY KARPER

Sommige dachten dat het uit het programma zou gaan en dan
loopt het als een trein. Dan zullen de vangsten ook wel goed
zijn. Echt niet lekker die geur. Zelf demonstreren wij het op een
apart papiertje dat niet binnen in de prullenbak gaat maar
buiten. Nog even die spray, zou die bij koude temperatuur nog
wel werken? Die test moeten we nog doen, we zullen deze
tekst daarna aanpassen.

AMINOSPRAY ZANDER

Simpel Snoekbaars en weer uit die bekende Topsecret doos.
Na lang zoeken en testen wist topsecret wel iets voor
snoekbaars te produceren. Niet richting komkommer waar
iedereen zot van is maar een andere weg zijn we ingeslagen.
Succes? Ze vertellen het niet. Je doet er lang mee, De
toepassing is ons niet direct bekend maar op dood aas kan, en
op “plastiek”zou ook kunnen.Er zijn ook shads met een geurtje.
Zelf denken we aan pluggen voorzien van een klein gaatje
(voorzichtig) en een sponsje erin met vloeistof, dat kan
Aminospray Zander zijn. Goede vangst.

