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e gedachte bij het te water 
laten van je boilie is simpelweg 
om er karper mee te lokken 

en tot azen aan te zetten. In grote lijnen 
kun je nu twee kanten op, afhankelijk 
van de strategie die je volgt. Weet je dat 
ergens karper huist en wil je snel resultaat 
boeken zonder voor te voeren, dan ben je 
aangewezen op een boilie die simpelweg 
onweerstaanbaar is. Dit noemen we maar 
even de Big Mac-boilie. Net als bij mensen 
geldt dat af en toe zo’n snack geen kwaad 
kan, maar je moet het niet jarenlang achter 
elkaar als hoofdvoedsel gebruiken. 
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Vorige maand leerde je de basis van het boiliedraaien, deze 
keer gaan we dieper in op de samenstelling. Wil je snel je 
slag slaan, kies dan voor een verleidelijke ‘Big Mac’ van 
Mcdonalds. Ga je voor resultaat op de lange termijn, dan 
is het verstandig voor een gezonde ‘sonja Bakkerbal’ te 
pakken. Mark noorman en reinout spijkerman helpen je 
verder op weg in het doolhof van de boiliereceptuur.

TeKsT en FOTOGraFie MARK NOORMAN en REINOUT SPIJKERMAN

Dan de lange termijnaanpak. Nu is het wel 
superbelangrijk een ‘gezonde’ boilie te 
hebben die als hoofdvoedsel kan dienen 
ter vervanging van het natuurlijke aanbod. 
Dit mag gerust onopvallend en ‘minder 
aantrekkelijk’ aas zijn. De vis heeft immers 
de tijd het voer te leren kennen en zal het, 
indien het bevalt, als welkome aanvulling 
op zijn natuurlijk voedsel beschouwen. De 
karper voelt zich goed en beschouwt dit 
aas als een vaste waarde. Op die manier 
krijg je wellicht minder snel beet, maar de 
ervaring leert dat de vissen die je haakt 
vaak groter zijn... n

Deze prachtige schub van Mark Noorman 
ging voor gaas voor een onweerstaanbare 
Big Mac-boilie.

Basis en TOe-
VOeGinGen
De mix is grofweg in twee 
delen op te splitsen: de basis 

en de specifieke toevoegingen. De 
basis bestaat meestal uit neutrale, goed-
kope en goed rolbare ingrediënten die prima uitharden. Hierbij 
moet je denken aan bijvoorbeeld tarwemeel, maïsmeel, griesmeel 
of rijstebloem. Vorige maand gaven we al twee goede basismixen 
die goed allround inzetbaar zijn. Met deze basisingrediënten kun 
je al een redelijke boilie maken. Met de toevoegingen zet je de 
boilie ‘op scherp’.
De basismix bestaat grotendeels uit goedkope koolhydraten, ofte-
wel energieleveranciers. Karper heeft echter ook vetten, eiwitten, 
vitaminen en mineralen nodig. Die kun je door andere ingrediën-
ten aan de basis toe te voegen ook in je mix stoppen. Deze ‘extra’ 
ingrediënten geven het aas vaak een specifieke eigenschap mee. 
Wil je bijvoorbeeld harde boilies hebben? Voeg dan een paar pro-
cent eipoeder of ei-albumine toe. Een hele grove structuur, zodat 
de lokstoffen goed uitlekken? Gebruik dan een deel vogelvoer in 
je mix. Een zoete, hartige of kruidige smaak? Dan kies je voor een 
geur- of smaakstof.

Reinout en Mark met de basis en toevoegingen die mix ‘op scherp 
zetten’.

Van GOed naar BeTer
Een goede boilie valt of staat met de samenstelling 
van de mix. Hoe maak je echter van een goede 
boilie een nog betere? Juist, daarvoor zijn de toe-
voegingen. Hierbij luidt de gouden regel: poeders 
gaan bij de mix, vloeibare toevoegingen meng je 
met de eieren.
Van alle eigenschappen die je aan je boilie kunt 
veranderen, is de smaak absoluut de belangrijk-
ste. Deze moet daarbij goed en snel in het water 
oplossen. Een karper kan immers alleen stoffen 
waarnemen die in het water zijn opgelost.
In de hengelsportzaak zijn allerhande smaakver-
sterkers en –verbeteraars te krijgen. Het is echter 
goed je te realiseren dat er in de supermarkt, 
dierenspeciaalzaak of Oosterse toko ook van alles 
voorhanden is. Gemalen honden- of kattenbrok-
ken zijn op zichzelf al een totaalvoer en kunnen 
makkelijk 50-80% van je mix uitmaken. Tien gram 
zout per kilo droge mix is een prima algemene 
smaakversterker. Een eetlepel speculaas- of 
vleeskruiden of knoflookpoeder per kilo droge mix 
geven een heel karakteristieke eigen smaak. Pud-
dingpoeder of zoetstof zijn zaken die je allemaal 
toe kunt voegen om een zoete boilie te maken 
waarvoor geldt: hoe geconcentreerder, hoe lager 
de dosering. Zelfs ranja, vissaus en ketjap geven je 
aas een goede smaak.
Een andere manier om je aas te verbeteren, is het 
toevoegen van een plantaardige- of visolie aan 
de eieren. Een veilige dosering is 20-30 ml per 
kilo droge mix. Dit maakt je mix niet alleen beter 
rolbaar, maar heeft nog een ander groot voordeel. 
Olie is lichter dan water en zal na uitlekken naar 
de oppervlakte stijgen. De geur van je aas wordt 
zo door het water verspreid en bereikt vissen in 
een groter gebied. 

Tien gram zout per kilo droge mix is een prima 
algemene smaakversterker.

aMinOZUren
Het gebruik van aminozuren is niet meer uit de 
boiliewereld weg te denken. Het idee is dat het 
natuurlijk voedsel van karpers, zoals mos-
selen, aminozuren afscheidt. De karper zou 
bij zijn zoektocht naar voedsel op deze 
zuren navigeren. Bouw je dit natuurlijke 
signaal in je boilie in, dan maak je deze 
aantrekkelijker en gemakkelijker vindbaar 
voor de vis. Al deze zaken zijn niet beslist nood-
zakelijk of onmisbaar, maar het kan je boilie nét 
even een extra touch meegeven waardoor je ook 
de moeilijk vangbare vissen weet te paaien om 
op jouw bal te gaan azen.

OOK KarPers HOUden Van GeZOnd
De gezondheidshype heeft ook onderwater toegeslagen. Het draait allemaal om de juiste balans tussen 
eiwitten, vetten, koolhydraten en de aanwezige hoeveelheid vitaminen, mineralen en vezels. Het grote 
voordeel van je eigen mix samenstellen, is dat je zelf kunt bepalen welke ingrediënten je gebruikt en de 
hierin aanwezige voedingsstoffen goed aansluiten op de behoeften van vriend karper. Let er hierbij wel op 
dat je de vis niet verzadigt door een overvloed aan voedingsstoffen in je boilie te proppen. Aan de andere 
kant moet je er ook voor waken dat de voedingswaarde niet te laag uitvalt. In dat geval zal de vis namelijk 
je voerplek mijden omdat er voor hem niets te halen valt. 
Hier volgen in ieder geval twee recepten; de Big Mac-boilie voor een snelle aanpak en de Sonja Bakkerbal 
voor kwaliteit op de lange termijn.

enKele leVeranciers Van
BOilie-inGredienTen/
TOeVOeGinGen
StarBaits www.starbaits.com
Cipro www.cipro.nl
KGB Baits www.kgb-baits.nl
Watersense www.watersense.nl Reinout zweert bij boilies met een flinke scheut vissaus. 

GevaNGeN aaN eeN GezoNDe Bal
BIG MAC-BOILIE SONJA BAKKERBAL
vaste delen in de mix:  vaste delen in de mix:
300 gram polentabloem 200 gram getoaste soja
300 gram maismeel 200 gram maismeel
100 gram tarwemeel 200 gram griesmeel
300 gram CeDe eivoer geel 250 gram witte vismeel
10 gram zoetstof 150 gram CeDe eivoer geel
½ pakje puddingpoeder 10 gram zout
 Een eetlepel vleeskruiden

vloeistof: vloeistof:
8-10 eieren 8-10 eieren
20 ml maiskiemolie 30 ml sardineolie
10 ml zoete flavour 50 ml Aminol
 50 ml Oosterse vissaus

KieZen TUssen 
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sOnJa BaKKer
Natuurlijk voedsel als mosselen scheiden aminozuren 
af, een teken voor de karper om het eens stevig op 
een schranzen te zetten


