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Al onze boilies en Cockpells zijn gemaakt met hele eieren. 
Ondanks de momenteel extreem hoge prijzen voor heel 
eipoeder zullen wij dit in de toekomst niet vervangen door 
goedkopere stollingsmiddelen, zoals vaak het geval is. 
Dankzij de lecithine in de eierdooier kan de karper de 
vetten in het aas veel beter opnemen. Dit is vooral 
belangrijk bij aas dat vismeel bevat. Bovendien is heel ei belangrijk bij aas dat vismeel bevat. Bovendien is heel ei 
met zijn uitstekende aminozuurprofiel gemakkelijk en snel 
verteerbaar. Dit is zeer belangrijk voor succesvolle 
vangsten, vooral bij hogere voederhoeveelheden of 
langdurig voeren.

Alle boilies van cockbaits worden voorzichtig met stoom 
gekookt. De voordelen van stoomkoken zijn enerzijds de 
geringere wateropname van de boilies tijdens het koken, 
en anderzijds dat de in water oplosbare bestanddelen van 
het gebruikte mengsel niet in het kookwater verdwijnen. 
Overigens kun je gestoomd aas altijd herkennen aan de 
contactpunten waar het aas tijdens het koken tegen contactpunten waar het aas tijdens het koken tegen 
elkaar aan heeft gelegen op de kookzeef.



All Penny Boilies zijn een uiterst verteerbare voedselbron voor grote karpers. 
Door hun zeer hoge aandeel aan dierlijke eiwitten staan zij qua samenstelling 
zeer dicht bij natuurlijk voedsel. Ze werken perfect, zowel onmiddellijk als 
tijdens lange voedingscampagnes.

De Penny Fish Boilies worden uitsluitend gemaakt van verse, 
natuurlijke grondstoffen. Ze bestaan voor meer dan 40% uit vers 
vismeel en viseiwit. Vers bloedmeel verhoogt de aantrekkelijkheid 
en geeft de ballen hun mooie donkere kleur. Zalmolie voegt veel 
essentiële vetzuren en vitaminen toe. Zowel de smaak als de geur 
zijn sterk visachtig. Brasem en kleine karpers houden er niet zo van, 
maar de groten zijn er dol op.maar de groten zijn er dol op.

De Penny Fish & Fruit Boilie bestaat, net als zijn drie bekende 
broers en zussen, hoofdzakelijk uit vers vismeel. Om de 
uitgesproken vissmaak te verzachten, heb ik een beetje Vitamealo 
toegevoegd. Een flinke portie fijngemalen vogelvoer geeft een 
mooie structuur. Licht gezoet en met een intens tutti frutti-aroma
zorgt deze penny voor slapeloze nachten, vooral in de rivieren.

Penny Spice Boilies zijn gemaakt van uitsluitend verse, 
natuurlijke ingrediënten. De gebruikte basismix is een hele 
vismix, vergelijkbaar met de legendarische Penny Fish Boilies. 
De zeer aromatische en onmiskenbare geur en smaak en de 
geelachtige kleur zijn het resultaat van de toevoeging van 
grote hoeveelheden verse specerijen uit de Indiase en 
Arabische keuken. De visgeur verdwijnt zoveel mogelijk naar Arabische keuken. De visgeur verdwijnt zoveel mogelijk naar 
de achtergrond.

De Penny Cream Boilies zijn gemaakt van een semi-vis mix. 
De plantaardige ingrediënten zijn meestal gefermenteerd 
graanmeel. Dit zoete aas smaakt onvoorstelbaar lekker naar 
vanille en boter/scopex en is HET aas voor vissers die nogal 
sceptisch staan tegenover vismeel aas. Hoewel het een 
behoorlijke hoeveelheid vismeel bevat, is de smaak nauwelijks 
merkbaar.merkbaar.

La gamme Penny :



Onze Cockitas hebben een upgrade gekregen: Cockitas 2.0 
nu met meer viseiwitten, met veel ferment granen, zonder kleurstoffen en 
verdomd hard. Al eerder briljant, nu waarschijnlijk de meest pakkende bananen 
boilies ooit. Deze boilie smaakt en ruikt gewoon heerlijk naar zoete, rijpe 
banaan. Niettemin zijn er natuurlijk ook waardevolle dierlijke eiwitten in 
overvloed. Door de intelligent samengestelde ingrediënten, die een vrijwel 
optimale verteerbaarheid garanderen, wordt deze boilie niet alleen zeer snel optimale verteerbaarheid garanderen, wordt deze boilie niet alleen zeer snel 
door de karper geaccepteerd, maar ook langdurig als waardevolle voedselbron 
gewaardeerd.

Met de ontwikkeling van de N'Sectuss boilies heeft cockbaits geheel nieuwe 
wegen ingeslagen. De basis is onze N'Sect Mix met een zeer hoog aandeel i
nsecteneiwitmeel, dat wij hebben verfijnd met een enorme portie vers geroosterd 
notenmeel in banketbakkerskwaliteit. Het resultaat is een insectenmeel/notenboilie 
die onvoorstelbaar lekker smaakt en de karper ronduit verslaafd maakt. Insecten 
zijn het natuurlijke voedsel van de karper. Het is goed uitgerust om insecteneiwitten 
te herkennen als voedsel van hoge kwaliteit en ze perfect te metaboliseren. te herkennen als voedsel van hoge kwaliteit en ze perfect te metaboliseren. 
Hoogwaardig en schoon geproduceerd insecteneiwitmeel is zeker een zeer 
interessant alternatief voor vismeel. Vooral in moeilijk vaarwater kan dit het 
verschil maken.

   



De nieuwe PEPPSY BREW van cockbaits is een uniek, eiwitrijk en zeer goed en snel 
bruikbaar aas voor grote karper. Door zijn extreme, rubberachtige hardheid en 
zijn speciale samenstelling is het uitermate bestand tegen witvis. De licht peperige 
en fruitig-zoete colasmaak brengt de grote karper snel in een voederstemming.

Op veler verzoek heb ik nu een GLM boilie ontwikkeld. In het begin was ik zeer 
sceptisch vanwege de extreem hoge prijzen voor echt goed, echt Nieuw-Zeelands 
GLM-poeder, of de daaruit voortvloeiende hogere verkoopprijs ook de 
overeenkomstige toegevoegde waarde voor karpers en vissers zou bieden. Ik nam 
een hoogwaardige vismix, vergelijkbaar met de WUMMS-mix, als basis en voegde 
er een grote portie origineel Nieuw-Zeelands GLM-extract en een flinke portie 
spirulina-algenextract aan toe. Het resultaat van de eerste proefpartij deed me spirulina-algenextract aan toe. Het resultaat van de eerste proefpartij deed me 
versteld staan en ik was in shock: zo natuurlijk lekker, met een geweldige smaak 
van mosselen en zee, en zonder kunstmatige smaakstoffen. De boilies worden licht 
behandeld met de eveneens nieuwe Seafood GLM WUMMS voordat ze worden verpakt.



WUMMS Boilie, HET grote vis aas. 
Smaakt en ruikt zeer sterk naar vis en schaaldieren. 
Zeer rijk aan vismeel en viseiwit. 
Zeer hard en niet gevoelig voor witte vis. 
Als u van onze WUMMS Liquid houdt, zult u van deze boilies houden. 
De grote karpers zijn er zeker dol op.

Het begon allemaal met Cockis. Cockis zijn gemaakt van een kruidige vismix met 
een hoog aandeel van een zeer wateroplosbaar rundleverhydrolysaat.Cockis zijn 
niet zomaar boilies, maar behoren tot de non plus ultra op de kant-en-klare aasmarkt.
Gemaakt zonder kunstmatige smaakstoffen, ruikt en smaakt het intens naar Maggi 
door een geheime combinatie van kruiden. De Cockis worden behandeld met onze 
Suck In Bait Liquid voordat ze worden verpakt. Correct gebruikt, is dit aas een zeer 
effectief wapen. Vooral geschikt voor het koude seizoen.effectief wapen. Vooral geschikt voor het koude seizoen.



onze Cockpells:

Cockpells zijn uiterst aantrekkelijke zachte pellets voor grote karpers. 
Vanwege hun speciale ingrediënten die zijn afgestemd op de behoeften van 
grote karpers, zijn ze niet erg aantrekkelijk voor brasem en andere witvis. 
De verwerkte mengsels zijn qua samenstelling vrijwel gelijk aan de 
respectieve centenmengsels, maar Cockpells gebruikt minder coagulanten 
(bindmiddelen), waardoor de in water oplosbare bestanddelen sneller 
vrijkomen. Daarom worden de vrijkomen. Daarom worden de Cockpells iets sneller zacht dan de Penny Boilies. 
De Cockpells vallen echter niet uiteen in het water en kunnen ook als haakaas 
worden gevist. Degenen die mij kennen weten dat ik geen vriend ben van pellets 
en partikels. Maar deze zachte korrels zijn anders. Ze werken zowel als enig 
voer als in combinatie met de Penny Boilies. Geen enkele grote karper zal een 
tapijt van Cockpells lang kunnen weerstaan.

Cockpells Fruity Fish

Cockpells Spicy Fish

Cockpells Creamy Fish

Cockpells Bloody Fish
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