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Aasgedachten
optimaliseren van de attractie

JENS BURSELL
Op grote wateren die niet of nauwelijks bevist worden kun je doorgaans met om het
even welk aas karper vangen, op voorwaarde natuurlijk dat je het aas op de juiste plek
aanbiedt. Wanneer het vissen moeilijker wordt, zal het steeds belangrijker worden wat
er aan het einde van de lijn zit. Vooral op drukbeviste wateren en kleine wateren, waar
de vissen schuw of kieskeurig zijn wordt de attractiviteit en smaak van het aas des te
belangrijker. Karper en andere cypriniden ruiken het aas vaak lang voordat ze het zien
en een effectieve geurverspreiding kan daarom het verschil maken tussen vangen en
blanken. Maar een effectief uitlekken van ‘attractors’ alleen is niet genoeg; de boilies
moeten net zo goed smaken als ze ruiken.

Vooral bij het
struinend
vissen is een
effectieve
(snelle)
attractie een
groot voordeel.
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Veel van de Scandinavische wateren waar
ik regelmatig vis zijn relatief klein en
worden (zeer) druk bevist.
De laatste 20 jaar zijn de karpers op deze wateren allerlei boilies tegen gekomen. Variërend van simpele zelfgemaakte boilies en continental style ready
mades vol met conserveringsmiddelen
tot gecompliceerde boilies gemaakt op
basis van wateroplosbare ingrediënten,
die meer gokken op een hogere mate
van uitwaseming van natuurlijke attractors. Wanneer ik nu terugkijk bestaat er geen twijfel over dat de laatst
genoemde soort boilie beduidend hoger scoorde op het grootste deel van de
karper- en zeelt wateren die ik de laatste jaren heb bevist, met name op de
zeer moeilijke ‘big fish’ wateren.
HIGH LEAKAGE
Een belangrijk onderdeel van het boilieconcept is selectiviteit. Door een vrij
hard aas te gebruiken voorkomt de vis-

ser dat hij teveel gestoord wordt door
ongewenste (kleine) vissoorten. Maar
het schiet niet op om het aas zo hard
te maken dat alle attractie verloren
gaat. De hardheid van het aas (boilie)
zal altijd een compromis moeten zijn
tussen een effectieve verspreiding van
geur en compactheid, hardheid en
duurzaamheid. Hoe meer poreus, wateroplosbaar en ‘zacht’ het aas is, hoe
beter de verspreiding van geur.
Dit betekent dat je op veel wateren de
verspreiding van geur van je aas kunt
optimaliseren – en dus je vangstresultaten – door iets zachtere en beter wateroplosbare boilies te gebruiken. Aas
wat uit beter wateroplosbare ingrediënten bestaat, zal natuurlijk eerder
zacht worden en uiteenvallen, wat inhoudt dat je je aas wat vaker zult moeten vervangen (controleren) dan wanneer je met keiharde readymades vist.
Maar maakt dat wat uit, als je daardoor meer vis vangt? Alleen wanneer

je last hebt van grote aantallen zoetwaterkreeften (of wolhandkrabben!)
zijn keiharde boilies noodzakelijk,
maar zelfs dan... Door vaker in te
gooien in combinatie met zachtere
boilies, zul je in die situaties vaak toch
nog meer vangen.
SMAAKVOL
Als je wel eens in de gelegenheid bent
geweest om de synthetische flavours
te proeven die vaak gebruikt worden
in readymades, is het niet moeilijk te
begrijpen dat je wel wat meer nodig
hebt om een lekkere boilie te creëren.
Het gebruik van sweeteners en senseappeals helpt wel iets, maar het probleem is dat de meeste fabrieksboilies
bestaan uit goedkope basisingrediënten in plaats van smakelijke wateroplosbare ingrediënten en natuurlijke attractors die nog het dichtst in de buurt
komen van de smaak van voedseldeeltjes die in het natuurlijke dieet van de
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- AASGEDACHTEN karper voorkomen. Aangezien karpers
leven van allerlei bodemorganismen
en schaaldieren als mosselen is het niet
zo verbazingwekkend dat het grootste
deel van de meest attractieve ‘sleutelingrediënten’ van dierlijke origine zijn.
Maar deze producten zijn prijzig en
moeilijker te conserveren dan synthetische flavours en bulkingrediënten als
semolina – zelfs wanneer je hoge doseringen conserveermiddel zou gebruiken - met als gevolg dat deze producten niet of nauwelijks gebruikt
worden in grootschalige productie van
readymades. Met ander woorden; de
attractiviteit wordt opgeofferd aan

De meeste
‘goed’ bezette
Scandinavische
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worden druk
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karpers zijn er
kieskeurig
geworden.
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commerciële zaken als rolbaarheid,
duurzaamheid en de kostenfactor,
waardoor melk en dierlijke eiwitten en
natuurlijke attractors vaak tot een minimum worden beperkt. Met als resultaat een goedkoop maar veel minder effectief aas doordat de eerder
genoemde sleutelingrediënten, die de
vissen tot azen zetten, ontbreken.
SAMENSTELLING
Normaal gesproken zullen de meest effectieve boilies, die boilies zijn die snel
uitwasemen, wat in korte tijd voor een
effectief en aanlokkelijke geurspoor in
het water zorgt. De mate van uitwase-

ming kun je vergroten door er voor te
zorgen dat de samenstelling van de ingrediënten zo is dat de interne structuur en buitenkant van de boilie dusdanig poreus is en goed oplost in
water, zodat de attractors zich effectief
door het water kunnen verspreiden.
De directe attractie is één ding, maar
hoe staat het met de attractie in relatie
tot voorvoeren? In het geval dat het aas
lang niet zo goed smaakt als dat het
geurt, is de kans groot dat de karper
niet terugkeert op de voerplek. Wanneer het aas goed smaakt heb je eigenlijk helemaal geen synthetische flavour
nodig. De aantrekkingskracht zit in de
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ingrediënten zelf en wanneer deze in
de behoefte van karper voorzien zullen
zij de voerplek blijven bezoeken.
Nu weet ik wel dat koolhydraatrijke
bulkingrediënten als semolina, soya,
maïs en rijstemeel voorzien van een
overdosis flavour, sweeteners en
smaakversterkers best wel aardig smaken. Maar die ingrediënten in combinatie met het grootschalige productieproces zorgen ervoor dat dit soort
harde boilies zeer compact van structuur zijn met een rubberachtige buitenkant die een effectieve uitwaseming van attractors in de weg staan.
Wanneer je kant en klare boilies koopt
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ben je aangewezen op het eindproduct, maar wanneer je je boilies zelf
maakt kun je alle kanten op, zelfs
wanneer je kant en klare mixen aanschaft. Als je er maar voor uitkijkt dat
deze mixen voor een groot deel bestaan uit gemakkelijk in water oplossende ingrediënten.
Waar je naar zoekt is een boilie waarbij de (natuurlijke) attractors snel kunnen uitlekken. Dit kun je bereiken
door recepten te gebruiken die bestaan
uit grof gemalen delen als polenta, rijstemeel of kaf, waardoor een poreus
frame wordt gecreëerd voor een mix
van fijn gemalen wateroplosbare delen als melkeiwitten, natuurlijke attractors en bindende bulkingrediënten. Zo’n combinatie geeft een goede
uitwaseming zonder dat het aas te snel
uit elkaar valt. Om dit te verwezenlijken is het belangrijk om het aandeel
semolina tot een minimum (minder

dan 10 %) te beperken en het gedeelte plantaardige bulkingrediënten tot
maximaal 40 % (inclusief 5-10 % grover gemalen frame–ingrediënten). In
de winter is het aan te raden om recepten met een hoog gehalte aan vette, olie-achtige ingrediënten te vermijden omdat deze in koud water de
uitwaseming belemmeren.
Een andere belangrijke factor is de
kooktijd. Hoe langer de kooktijd, hoe
rubberachtiger de buitenkant wordt.
Wanneer de buitenkant te rubberachtig en te compact is, wordt het onmogelijk voor de attractors om uit de
boilie te lekken. Daarom dient de
kooktijd zo kort mogelijk worden gehouden. Wil je toch een harde boilie
krijgen laat de boilie dan langere tijd
in de openlucht drogen.
Om te checken of de boilie voldoet
aan je eisen kun je hem in een glas
water zetten (liefst met dezelfde tem-
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peratuur van het viswater) en kijk wat
er gebeurt. Als het goed is zal binnen
relatief korte tijd een wolk rond de
boilie verschijnen, ten teken dat de attractors goed worden uitgewasemd.
BOOSTEN
Wanneer je keiharde readymades gebruikt die weinig attractors uitlekken
kan het gebruik van een booster of dip
de geurverspreiding dramatisch versterken. Zelfs bij ‘high leakage’ boilies, die van zich zelf al voldoende attractie hebben, kan hierdoor een
verbetering ontstaan omdat de attractors direct in het water uitwasemen,
nog voor de uitwaseming van de eigenlijke boilie begint.
De meest gebruikelijke manier om
boilies te ‘boosten’, is om ze te sprayen vlak voor het inwerpen. nadeel
hiervan is dat het overgrote deel van
de attractors direct wordt wegge-
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spoeld wanneer de boilie het water
raakt. Op ondiep water is dat misschien niet zo’n probleem Maar op
dieper water bestaat het gevaar dat
door wind en stroming het geurspoor
ver van het aas eindigt.
Om dit enigszins te verkomen kun je
het best je aas minimaal een uur van
te voren te sprayen, waardoor de attractors de kans krijgen om in de buitenkant van de boilie te trekken. Hoe
poreuzer de buitenkant, hoe gemakkelijker dat gaat!
Wil je dat je boilie langere tijd deze
extra attractors uitwasemt, dan is het
beter om de boilies al dagen van te
voren te boosten. Door dit een aantal
keren te herhalen en elke keer de boilie te laten drogen, kun je verschillende boosterlagen opbouwen die ervoor zorgen dat de boilie een
beduidend langere tijd deze extra attractors laat uitlekken.

Dit kun je het best bereiken door een
paar milliliter van de boostermix in
een plastic zak te laten lopen, samen
met de boilies. Vervolgens net zo lang
schudden totdat alle vloeistof is opgenomen door de boilies. De eerste
boosterlaag kun je al aanbrengen
voordat de boilies in de vriezer gaan.
Op die manier heeft de boostermix alle tijd om in de boilie te trekken en
wanneer de boilies worden ontdooid
zal de boostermix er nog dieper intrekken.
3D VERSPREIDING
Nog vaak zie ik dat boilies direct met
geconcentreerde synthetische flavour
gesprayd worden. Voor het haakaas
kan dit nog wel werken, voordat de
karper door heeft dat de boilie niet zo
lekker smaakt als die ruikt is deze al
(als het goed is) gehaakt. Wil je ook
je voerboilies boosten, pas dan op met

- AASGEDACHTEN dit soort synthetisch flavours. Veel
hebben een bittere nasmaak, al zijn er
ook mildere soorten. Dit zijn meestal
flavours die van origine voor menselijke consumptie bedoeld zijn. Beter is
het om de boostermix voor het grootste gedeelte te laten bestaan uit ingrediënten die onmogelijk te over doseren zijn, bijvoorbeeld sense-appeals,
amino zuren (combinaties), oil-palatants of vloeibaar natuurlijk voedsel.
Door ingrediënten met verschillend
soortelijk gewicht, wateroplosbaarheid en eventueel oliegehalte te
mixen, bereik je een optimaal 3D verspreiding van de attractors. Wanneer
je bijvoorbeeld KN Carpmino, Ambio,
Sense appeal, DD Crayfish, -Insect, Krilljuice of DD Liver-stimuli mixt
met spleen(milt)concentraat (goed
wateroplosbaar), oil-palatants (vrij
licht en wateronoplosbaar) en een flavour – dan zal de uitwaseming naar
alle kanten plaatsvinden en zorgen
voor een optimale attractie.
Natuurlijke poeder attractors van het
soort die niet over gedoseerd kunnen
worden, zoals KN Squid Extract (EEE),
DD Krill, -Mussel or Liverpowder,
kunnen simpel aan de vloeibare boostermix worden toegevoegd. Wel altijd
even goed schudden!
Hier een paar goede voorbeelden;
Banana Boost
60 % DD Liverstimuli, met een theelepel DD Spleenconcentrate
20 % KN Banana oil-palatant
15 % DD Creambanana
5 % sweetener

Een van de
weinige
Zweedse
dertigplussers
die niet van
het Perstorp
Lake Complex
komt.
Crusteamix en
een hoge
dosering
krillpoeder was
de onweerstaanbare
lekkernij.

Strawberry Boost
70 % KN Carpmino
20 % KN Strawberry of Cranberry
oil-palatant
5 % DD Wild strawberry flavour
5 % sweetener
Crayfish Boost
50 % DD Crayfishjuice
20 % DD Liverstimuli
20 % KN Carpmino
10 % DD Crayfish flavour
Mussel Boost
80 % RH Regular Sense appeal
10 % DD Freshwatermussel flavour
5 % DD Musselpowder
5 % sweetener
DD = Danish Delight
KN = Kevin Nash
RH = Rod Hutchinson
POEDERDIP
Er kunnen situaties zijn dat vloeibare
boosting van je boilie niet wenselijk is.
Bijvoorbeeld wanneer te maken hebt
met veel onderwater begroeiing en je
je rig en haakboilie in een PVA zakje
wilt plaatsen. Het gevaar bestaat dat de
‘natte’ boilie de PVA zak te snel zal laten oplossen.
Om dit te voorkomen kun je simpel de
haakboilie een aantal keren dippen in
een poederdip, net zolang totdat de
buitenkant van de boilie verzadigd is
en de droge poeder aan de buitenkant
blijft zitten. Je kunt hiervoor een mix
gebruiken van allerlei hoog geconcentreerde natuurlijke attractors, zoals krill,

garnalen, lever, milt of aminopoeder
of gedroogde gammarus (zoetwatervlooien/garnalen). De mix kan eventueel nog verder worden verbeterd
door toevoeging van poederpalatants,
sweeteners en smaakversterkers zoals
monosodium-glutaminaat, betaïne of
simpelweg zout.
In feite is zo’n combinatie van een ‘natte’ en poederdip een uiterst effectieve
manier om de attractie van je aas optimaal te versterken. Dip de boilie eerst
in een relatief dikke stroperige boostermix, en dip hem vervolgens in een
poederdip van natuurlijke attractors.
Laat de boilie drogen en herhaal dit
proces een aantal keer. Door de buitenste laag te voorzien van een coating
van gedroogde gammarus of vermalen
minimosseltjes, verkrijg je zowel een
attractief uitwasemings- als visueel effect doordat de gedroogde deeltjes
langzaam van de boilie afbrokkelen. Belangrijk is dat de poederdip genoeg
bindende wateroplosbare onderdelen
bevat, anders brokkelen de gedroogde
deeltjes al van de boilie af wanneer deze het water raakt.
Al met al is het een supereffectieve manier om de geurverspreiding te optimaliseren en een winnende combinatie in de wintermaanden!

Een
combinatie
van een
‘natte’dip en
poederdip,
eventueel
voorzien van
gedroogde
gammarus of
vermalen
minimosseltjes;
optimale 3 D
attractie!
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