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Er zijn meerdere redenen te verzinnen om over te gaan tot het zelf gaan maken van je boilies.
Ten eerste is het simpelweg een stuk goedkoper dan het in de winkel kopen van zogenaamde
"ready mades", kant-en-klare boilies. Alleen hierdoor is het voor de meeste mensen al de
moeite waard om zelf te draaien. Omdat je voor een lagere prijs de nodige extra kilo's kunt
maken wordt het veel aantrekkelijker om enkele dagen voor je visdag een voerplek te gaan
maken, iets waar je met dure ready mades toch een beetje tegenop kunt zien. Omdat
zelfgemaakte boilies geen conserveringsmiddelen bevatten, zul je er na een voercampagne
over het algemeen ook veel beter op vangen. Vervolgens ben je ook nog eens de enige die met
precies dat aas zit te vissen. Je bent dan ook de enige die van de door jou aangelegde voerplek
profiteert. Dit effect is groter naarmate je met een boilie zit te vissen die op één of andere
manier (formaat, vorm, smaak, geur, etc.) sterk afwijkt van waar de andere vissers mee zitten te
vissen.
Het laatste pluspunt van het zelf maken van je boilies is het resultaat. Wanneer je op een eigen
gemaakte boilie goede resultaten boekt, dan is de voldoening extra groot.

Poteine

Per 100 gram mix heb je ongeveer één ei nodig. Omdat je hiermee nooit precies een perfect
deeg krijgt, ga ik meestal iets lager zitten en vul de rest aan met water. Per 2,5 kilo mix gebruik
ik ongeveer 20 eieren .

Zijn er nog andere vloeibare toevoegingen die je wilt gebruiken, voeg die dan ook in de emmer
bij de eieren. Het hele zaakje moet nu gemengd worden. Ik gebruik hiervoor een keukenmixer
op de laagste stand. Laat je hem te snel draaien, dan bestaat de kans dat je luchtinslag krijgt en
zul je problemen krijgen bij het rollen van de boilies. Een gewone keukengarde werkt ook prima.
Zorg dat alle dooiers stuk zijn en dat alles goed met elkaar wordt vermengd.

Flavours gebruiken

Misschien heb je in de hengelsportzaak een flesje flavour gekocht om je boilie wat extra geur
mee te geven. Voeg die flavour bij de eieren voordat je die bij de mix doet. Flavours zijn zeer
sterk geconcentreerd en een paar milliliter per pond mix toevoegen is ruim voldoende. Om dit
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nauwkeurig af te meten kun je het beste een injectiespuit (zonder een naald) nemen. Pak na dit
gedaan te hebben de mix erbij en strooi deze er gedoseerd doorheen totdat er een goed stevig
deeg ontstaat. Zorg ervoor dat je absoluut niet teveel flavour gebruikt. Indien je dit doet zal dit
averrechts werken en zal de karper wegblijven!

Het koken van de boilies

Ikzelf doe dit meestal met een oude frituurpan, zorg er wel voor dat die geen restjes heeft van
oud frituurvet en vul deze met water en breng het aan de kook. Handig is dat je nu een mandje
hebt waar je alle boilies in 1 keer eruit kan halen. Ze moeten ongeveer 1 tot 3 minuten koken.
Daarna laat je ze uitdrogen, ongeveer tot de volgende avond. Dit drogen van de boilies kan het
beste op een plek waar de lucht vanaf alle kanten bij de boilie kan komen. Neem hiervoor
bijvoorbeeld een boodschappenkrat waarbij de onderkant bestaat uit een rasterwerkje. Nóg
beter is om bijvoorbeeld gebruik te maken van kippegaas.

De volgende ochtend of avond kun je je eerste zelfgedraaide boilies bewonderen. Weeg ze op
de keukenweegschaal af in de porties die je wilt gaan gebruiken om mee te voeren en vissen,
bijvoorbeeld een pond, een kilo , anderhalve kilo, etc. Doe iedere portie in bijvoorbeeld een
diepvrieszakje en sluit deze goed af. Deze zakjes vries je vervolgens in en je hebt een lekker
voorraadje aangelegd. Iedere keer als je nu wilt voeren dan pak je gewoon een zakje uit de
vriezer en je kunt vertrekken. Ik voer de boilies vaak bevroren maar als je ze persé ontdooid wilt
voeren moet je ze er een aantal uren van tevoren uithalen.

Voeren met boilies

Als je eenmaal een mooie stek op het oog hebt kan je daar gaan voeren, dit verbetert de kans
op een goede vangst en de karper zal je aas eerder herkennen en accepteren. Ze zullen dus
aan het aas wennen en dit op een gegeven moment zonder enige argwaan tot zich nemen.

Drie dagen van te voren beginnen met voeren is in principe genoeg. Ga altijd na of er niet al
iemand op de desbetreffende stek aan het voeren is, dit heeft alles te maken met respect voor
de mede- karpervisser én tevens zou het zonde zijn om het zorgvuldig bereidde aas voor niets
te water te gooien.
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Eenvoudige boilierecepten

Recept 1

80% Trouvit (gemalen forellenkorrels)
20% Boiliemix of maismeel
Eieren, zoveel toevoegen tot je een goed deeg hebt
(Zonnebloem) olie (rolt makkelijker)
Eventueel flavour

Recept 2

25% Griesmeel
20% Maismeel
10% Polenta
10% Gemalen polenta
15% Gemalen hennep
10% Koekjesmeel
10%tarwebloem
Eieren
Zonnebloemolie

Recept 3

30% Griesmeel
30% Maismeel
20% Sojameel
20% Vismeel
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Eieren
(Zonnebloem) olie

Voor in de zomermaanden

25% Vismeel
15% Vogelvoer
25% Griesmeel
20% Sojameel
15% Rijstmeel
(Toe te voegen : 5 eieren + Flavour + Zoetstof

Voor in de wintermaanden

30% Vogelvoer
25% Griesmeel
25% Sojameel
Caséine + Calciumcaséine 10% = elk de helft
10% Vismeel

Voorbereiding!
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Een goede voorbereiding is essentieel wanneer je snel boilies wilt draaien. Hieronder volgen de
benodigdheden voor het maken van boilies.

boilietafel ( voor het rollen van boilies)

boiliespuit ( om worsten te draaien voor de tafel )

emmer ( om het deeg in te bereiden )

speciemenger ( te koop bij bouwmarkt )

pan of oude frituurpan

handdoek (voor het drogen van de boilies)

droogrek
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