SKI FEEDER - de unieke visfeeder

Zelfs een weinig gevulde ski werpt als een speer ...

 Zeer visveilig
Geen onthaking of inscheuring van de vissenbek door hangend of zwiepend gewicht.
Het probleem, dat zich bij snelle bewegingen of kopschudden van de vis voordoet, is bij de SKI
op onorthodoxe wijze en daadwerkelijk opgelost.
De zelfhaking is namelijk niet gebaseerd op massa-traagheid van een zwaar gewicht maar op
waterweerstand van licht materiaal.
Tijdens de dril hangt en slingert de ski niet, maar volgt hij de vis gedempt als een blad.

Er verschijnen steeds vaker gewichten/ feeders met vleugels op de markt. Niettemin zijn én blijven
deze straaljager-achtige gewichten/ feeders ... gewichten.
 De ski geeft de vis de nodige ruimte bij een trekkracht van meer dan ca. 600 gram
(zelf af te stellen) op de rig. De rig schiet dan los en de lijn kan vrij door de ski glijden.
Velen ervaren het zo ontstane direktere contact met de vis als een groot voordeel.
 De ski lost bij lijnbreuk.



Meedogenloze vangkracht - prettig in gebruik
 Enorme hakingskracht. Aanbijtende vis ‘hangt’ meteen, geschrokken van de haakpunt
en de daaropvolgende imponerende verplaatsing van de ski en watermassa.
De grrootste SKI Feeder weegt slechts 20 gram; desondanks heeft hij een hakingsvermogen van 80 gram vastlood.
 Probleemloos in obstakelrijk water. De ski komt bij het binnendraaien vrijwel meteen boven
water waarna hij veilig en met het grootste gemak, over obstakels en waterplanten heen,
kan worden binnengeskiet.
 Na een onzuivere worp is er nog voldoende gelegenheid om de ski naar de juiste locatie te
loodsen/ skieën. De ski zinkt namelijk niet onmiddellijk na de worp.

 De ski jaagt de vis 1) geen schrik aan (geen torpedogedrag) en zinkt gestaag, 2) horizontaal en
met het 3) aas aan de bovenzijde en 4) blijft bovenop bodems liggen die modderig of met algen
bedekt zijn.

Hij onderscheidt zich van andere feeders door ‘smooth’, stabiel gedrag.
 Licht en toch passief vissen. Een hengel met een werpvermogen van 50 gram volstaat, mits
niet teveel wordt verwacht van de te werpen afstand en hoeveelheid lokvoer.
Een feederhengel is niet nodig. De vis ‘hangt’ zodra hij bijt. In principe volstaat elk type
hengel met willekeurige beetmelder.
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SKI FEEDER - de unieke visfeeder

Uitvoeringen van de SKI Feeder
TYPE

BREEDTE mm

LENGTE mm

GEWICHT gr

INHOUD ml

HAAK nr

Standard
Medium
Small

46
41
37

100
92
85

20
33
28

140
118
95

4-16
6-18
8-22



Meer details

 Weinig windgevoelig , mits de ski op de juiste wijze is
gevuld. Het lokvoer op de achterzijde (spiegel) trekt de
ski vooruit tijdens de worp.
De spriet in combinatie met de hoofdlijn maakt de
stabiliteit compleet en de ski richtingvast.
 Inline vastgewicht (zelfhakende, passieve) en vrijlopende (actieve)
zijn geschikte montages.
In het laatste geval komt de lijngeleider aan de ski-sprietpunt.

 Water tot 10 meter diep of - met enige stroming is goed bevisbaar.
 De SKI Feeder kan bij meer stroming (kleine riviertjes) - liftende eigenschappen – worden
ingezet als floating of drifting feeder.
 Lood ontbreekt. De ski bestaat o.a. uit milieuneutraal plaatijzer.

 Bouwbeschrijving

De gratis bouwbeschrijving van de SKI Feeder kan bij Jan van Hezel worden aangevraagd
via e-mail : crablys[apenstaartje]hotmail.com

De video toont naast de nieuwe versie ook het oude niet doorontwikkelde proto-type:
http://www.youtube.com/watch?v=n5eheDE9dVw
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