
VANILLE
Eigenlijk al heel lang bekend in veel industrieën en veelvuldig 
gebruikt bij de wedstrijd- en recreatievissers. Maar onderschat de 
karpervissers niet op de kleine en grotere wateren. Daar waar de 
druk hoog is, is de redding vaak nabij. Laat U niet verrassen door 
een overmatig gebruik. GMS levert niet voor niks in een kleine 
100grams verpakking waar U lang mee doet. Proeven en sterk 
ruiken raden wij af. Mocht U toch zoiets van plan zijn hou dan een 
sinaasappel in de buurt om het een en ander weer onder controle 
te brengen.GMS zal U eventueel nader adviseren om tot een 
goede samenstelling te komen.

CARAMEL
Geschreven met een “C” tegen alle regels in, maar voor ons een 
aanduiding dat het om een HC-poeder(High-Concentrated) gaat. 
Jonge wat hebben we er het afgelopen jaar al veel mee gewerkt. 
Wij dachten dat aardbei en vanille de kroon spande maar niks is 
minder waar. Ook hier geldt weer weinig gebruiken. Zowel de 
brasem als karpervissers komen aan hun trekken. Het is een 
echte supergeur die direct wordt verspreid. 
Wij noemen het een “lopende” poeder. De lagen lopen als het 
ware over elkaar heen als drijfzand. Dat zijn dan ook dé sterkere 
poeders Een echte succesvolle poeder die onder het voer zijn 
taken zal uitvoeren zoals U het verwacht.

APPELSAP
Echt de geur van de naam en in voer onmiskenbaar. Enkele 
gebruikers zijn er verzot op en met recht want het doorbreekt weer 
de standaard. Het aantal gebruikers zal snel stijgen. Misschien 
kun je er wel echte appelsap van maken.

BETAINE
Steeds meer aanbevolen ook door karpervissers. Goed voor een 
betere voeropname en zorgt voor een optimale verbranding 
voornamelijk van vetten. De kleur is neutraal. Voederfabrieken 
willen dit product nog wel eens groen kleuren. Onduidelijk 
waarom. Misschien omdat vis een donkere kleur beter 
onderscheidt. Het spectrum tussen licht en donker lijkt de reden.

DOUBLE SPICE
Niet goedkoop maar wel de dubbele concentratie. Als het dus 
kruidachtig moet zijn is Double SP op zijn plaats. Wij denken meer 
aan de koudere periodes dat dit product goed zal scoren.
Ook voor karper vissers aanbevolen,.

LEVERPOEDER
Maar niet te technisch worden met onze beschrijving, dat hebben 
anderen al gedaan hoewel wij er al zeer lang succesvol mee 
werken. Dit is mogelijk door ook kleine hoeveelheden aan te 
bieden tegen een goede prijs. Als U meer wil dan kan dat. Boilie 
draaiers zijn er gek op, maar dat komt omdat het iets extra’s is 
voor alle soorten vis en in het bijzonder de karper. Een fantastisch 
geur schreef iemand.Nou geloof mij, het stinkt enorm en let op uw 
omgeving(familie) als U het verwerkt. Dit is de echte leverpoeder!

LYSINE
Een aminozuur dat we zelf niet kunnen aanmaken noemen we een 
essentieel aminozuur. Dit is er een van. Voor dieren geldt 
hetzelfde die krijgen het via de voeding bijvoorbeeld een 
supplement binnen. Ook de mens krijgt het voornamelijk binnen 
via vlees, zuivel en peulvruchten. Steeds meer mensen ontdekken 
dit product in het visvoer. In geringe hoeveelheden uiteraard. De 
vraag in welke producten zitten aminozuren is erg algemeen en 
kan dan ook niet eenduidig worden beantwoord.

MIXED FRUIT
Simpel en dodelijk voor alle vis. Eigenlijk een tuttifrutti maar wel 
met hoogwaardige producten en geen afval. Bijzondere 
samenstelling dat zie je zo. Zo zuiver dat het voor veel 
dierencategorieën wordt toegepast. Niet normaal die kracht die 
ervan uitgaat. En weer voordelig in het gebruik.

HOOGGECONCENTREERDE POEDERS 
Ook u was er naar op zoek. Geen zakjes meer van 150 
-250gram. Die maakt U nu zelf. Zand, polenta, zout, zetmeel,
broodmeel, leem etc. die voegt U nu zelf toe. GMS maakt het
U gemakkelijk. Slechts een half theelepeltje op 5 kg voer of
mix. Onze testvissers gingen er al mee aan d e slag en de
resultaten waren er. Het zal duidelijk zijn dat Vanille, Caramel
nu al behoorlijk scoord e. En d e ondersteuning met
superzoetstof bleek ook goed  te werken. Zelfs in d e koude
period es lijkt superzoet een topper. In grootverpakking op
aanvraag leverbaar, soms met een gebruiksaanwijzing en dat
is NIEUW!

RESEARCH & DEVELOPMENT
GMS heeft contacten in binnen en buitenland , voornamelijk 
met nutritionisten en vertegenwoord igers van d iverse inter-
nationale compagnies. Zowel voed sel- als voederadditieven 
staan bij GMS in het middelpunt van de belangstelling. Samen 
ond erzoeken we d e toepassingen voor d e hengel-sport. Er 
ligt nog een heel veld braak. Naar het idee van GMS zal een 
wetenschappelijke benad ering, zoals d at ook met andere 
levende dieren gebeurt, niet lang uitblijven.
Te lang zijn we bezig geweest met goedbedoelde aroma’s en 
flavours d ie hun werking nog steed s hebben. Echter d e vis 
komt op speciale plekken en mijd t ook d iverse plekken. Wat 
we hier bedoelen is o.a. hoe komt een vis aan zijn mineralen?
Welke aminozuren kan hij waarnemen en in welke metalen is 
de vis geïnteresseerd.
Boterzuur is zo’n product waar veel over geschreven is en tot 
d e doodstraf is veroordeeld. Wetenschappelijk gezien is er 
niks mis mee. Zelfs de gevreesde Salmonella bacterie wordt 
met boterzuur bestred en en misschien bestrijd  d e vis zijn 
eigen infecties er  wel mee? Hoe kunnen we brasem die per 
seizoen soms wel 25 keer aan de haak hangt sterker maken?

CHELATEN
Daar gaan we over publiceren. Op internationaal niveau wordt 
gezocht naar producten voor het welzijn van dieren. We 
vroegen ons dan ook een aantal dingen af.
Zoals: “De vis staat op kop in de modder, zoekt ongetwijfeld 
voedsel, kreeftjes, ver de vase, mosseltjes, insecten, metalen 
voor een sterker gestel en de vis kan kennelijk giftige gronden 
detecteren, wie weet zijn nog veel meer zaken”.
De dokter schrijft ons ijzer voor bij bloedarmoede, hoe doet 
een vis dat?
Altijd even naar de tinca-tinca voor advies?
In het voorjaar is de geslachtsdrift al weer sterk aanwezig, 
welke producten bevorderen dit? We zijn voorlopig nog niet 
uitgepraat.
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FRUIT
Fruit zoals we fruit kennen, zacht van smaak(niet doen) en 
krachtig in de poriën.Dus voor de vis op afstand waarneembaar. 
Mooi van kleur. Meer poeders hebben we eigenlijk niet nodig. 
GMS waakt voor een te sterke uitbreiding, misschien nog een 
aardbei-poeder om te voldoen aan de vraag. Het kan ook in 
groot-verpakking voor onze boilie draaiers. Die blijken er nog 
voldoende te zijn.

AMANDEL
Een onduidelijke sterke poedergeur die de neus vult. Misschien 
wel een ander vleugje erover. Dat werd al snel opgemerkt. Dat 
kan het verschil maken tussen catch en noppes. Wie hieraan 
ruikt overweegt het meteen te ver-werken. Specifieke vis niet 
direct duidelijk. Sommige zeggen voorn de ander weer brasem. 
De waarheid ligt in het midden. Volgende keer vangen ze er 
weer karper mee.De effectiviteit zal zich zeker bewijzen. 
Amandel is naar ons idee terug van weggeweest.

EETLUSTOPWEKKER
Die vraag krijgen we op veel beurzen en showdagen. Soms was 
het niet gemakkelijk om daar antwoord op te geven. De een 
bedoelde een laxeermiddel de ander een aantrekkelijk eetlust 
stimulerend product. Nu dus geen laxeermiddel maar een 
product dat aan zet tot azen.Een kruidige poeder die overal 
inzetbaar is. De combinatie heeft zich in de praktijk al bewezen. 
Proeven met hetopfokken van meerval zijn succesvol. Voor forel 
in combinatie met trouvit lopen uitgebreide onderzoeken.Omdat 
het over hoogwaardige ingrediënten gaat hangt er ook een 
speciaalprijskaartje aan. Nieuw is dat er een 
gebruiksaanwijzingaan toegevoegd is. Schadelijk voor de vis, 
zeker niet….maar overdaad schaadt en dat is niet de bedoeling. 
Iedere verpakking, klein of groot,krijgt een gebruiksaanwijzing 
mee! Eerst lezen dan gebruiken.Nieuw in de hengelsport. 

TOPPER S ZOETSTOF
Wij waren er eerder als die zangers maar dat terzijde. Een 
natuurlijke zoetstof die gewoon zijn werk doet als Superzoet maar 
zonder een vleugje fruit. Die neutraliteit is voor enkele vissers van 
doorslag.Om onbekende redenen doen we nu verschrikkelijk veel 
met beide zoetstoffen in de de Benelux met de nadruk op België. 
De rest van Europa zal snel volgen.

SUPERZOET
Speciaal ontwikkeld in Zwitserland en elders geproduceerd. 
Mierzoet noemen we het.Waarschijnlijk zal de prijs op de 
wereldmarkt gaan stijgen zo luiden de internationale berichten. 
Nu dus ca. 600 keer sterker als suiker en vrijwel niet te verslaan. 
Als ondersteuning voor alle andere, minder zoete producten. Dus 
combineren. Redelijk tot goed oplosbaar in water. Laat U eens 
verrassen door dit product.Universeel voor alle vissoorten.

MADENDREK
Een geur om even een blokje om te gaan als er tenminste water 
aan te pas komt. Dit product is opgebouwd met partikels die 
omringd zijn. We noemen dat capsulated. En dan komt die 
verschrikkelijke geur naar buiten die de vis vaak op afstand ruikt. 
Een verhoogde zuurgraad ligt hieraan ten grondslag. Steeds 
meer wedstrijd vissers ontdekken dit product. Ook andere namen 
voor dit product zijn aanwezig.

IJZERCHELAAT
We zullen niet te technisch worden. Eigenlijk gebruiken we 
het in planten. Het maakt de plant sterk maar ook de vis 
wordt er sterk van. De karper gaat bijvoorbeeld naar de 
mosselbanken om ijzer te rantsoeneren. Dat doet ie door 
mosselen, die vol zitten met ijzer,  te consumeren. 
Derhalve een aanrader voor karpervissers hoewel een 
witvisser uit Vlaanderen erbij zweert voor brasem in 
combinatie met de andere chelaten.

KOPERCHELAAT
Van de bovenste plank om te groeien. Komt koper voor in 
de natuur? Zeker wel en ook in het water. Het is een 
mineraal wat je overal kunt aantreffen. Over de mineralen 
ijzer, koper en zink valt nog veel te schrijven. In de 
voederindustrie raakt men er niet over uitgepraat. Lezingen 
over dit onderwerp barsten uit hun voegen.

ZINKCHELAAT
Zink is voor voorplanting. Een mineraal dat in vrijwel in 
iedere bodem, ook de visbodem aanwezig is.Toch hier mee 
begonnen na wat leeswerk en een symposium in het 
buitenland. Daar wees men ons op de gebruikte mineralen 
in de viskwekerijen, Soms is er een gebrek aan dit mineraal 
waardoor de visstand zich niet verder ontwikkeld en het 
bestand nagenoeg gelijk blijft.

METHIONINE
Zoals Lysine een essentieel aminozuur. Krijgen we binnen 
via de voeding echter geheel andere dan geldt voor lysine. 
De ervaringen met dit product zijn wisselend.

ROBIN RED
Een super mix voor de karper visser, en die karpers zijn nu 
ook op de commercials gearriveerd.Dus ontdekt in geheel 
Europa vanwege de samenstelling, oliën, suikers en 
specerijen mogelijk weer een beetje spicy en de rode kleur 
is typisch Haith. Er zijn nog meer producten van deze firma 
die minder populair zijn.

SPICE POEDER
Minder sterk dan de dubbele. Maar ook aangenamer qua 
prijs. Duidelijk bedoeld als het water nog beneden de 12 
graden is, Altijd een thermometer naar de waterkant kan 
dienen.

VANILLE COCOS
Eigenlijk hetzelfde als de standaard Vanille. Speciaal 
verrijkt met cocos omdat die vraag er kwam en wij vrij 
flexibel kunnen zijn. We doen nu reeds zaken doen met 
meer dan 10 landen. Zelfs importeren we uit Vietnam.
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