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Op bezoek bij Solar 2.0

Eenmaal door de tunnel is het nog een 

uurtje rijden en om half negen lokale tijd 

staan we voor poorten van de Solar fa-

briek. Sinds 2012 worden hier veel pro-

ducten geproduceerd en gedistribueerd. 

Bij binnenkomst zitten Martin Locke en 

Jonathan Bones al te wachten en wor-

den we getrakteerd op een kop koffie. 

Na bijgepraat te hebben, gaan we over 

tot de orde van de dag. Ons hoofddoel 

is het in werking zien van de productie-

lijn van het Solar aas. Na de verhuizing 

is besloten het aas zelf te produceren. 

De stap om eigen boiliemachines aan 

te schaffen, had vooral te maken met 

het feit dat er geen goede producent in 

Engeland is gevonden voor de produc-

tie van de Solar boilies. Daarnaast geeft 

een eigen productielijn meer mogelijk-

heden voor nieuwe ontwikkelingen en is 

de kwaliteitscontrole veel gemakkelijker. 

Solar werd enorm geïnspireerd door de 

proffesionele aanpak van enkele Neder-

landse boiliefabrikanten.

Het pand bestaat uit twee gedeelten; 

een gedeelte voor kantoor- en opslag-

ruimte en een gedeelte voor de aas-

productie, de showroom en de innova-

tieruimte. Begin 2013 waren we ook al 

op bezoek bij de Solar aasfabriek, maar 

toen bleek dat het optimaliseren van het 

productieproces veel voeten in de aarde 

had. De boiliemachines waren aange-

schaft bij Boilie Design, maar het koste 

tijd en ervaring om het proces te opti-

maliseren. Rob Kuijpers van KCB draait 

al jaren grote hoeveelheden boilies en 

hielp Solar het uiterste uit hun machines 

te halen. Na zes maanden hard werken, 

draaide de boiliefabriek in april 2013 op 

volle capaciteit. Tegenwoordig wordt er 

een boiliesmaak per dag gedraaid en 

ligt de capaciteit op 1500 kilo boilies per 

dag. Er kunnen zowel diepvriesboilies 

als ready mades worden gemaakt.

Rond dezelfde periode werd ook de 

Seafood Take Away range gelanceerd. 

Dit bleek een groot succes en veel kar-

pervissers vingen een groot aantal kar-

pers aan dit nieuwe aas. Als Martin op 

de lancering van de Seafood terugkijkt, 

constateert hij dat dit een veel grotere 

impact heeft gehad op de visserij van 

karpervissers dan ten tijde van de lan-

cering van de Club mix. Dat zegt veel 
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Het is begin maart als we met Dennis de Wilde vertrekken naar de thuisbasis van  
Solar in Dartford (Engeland). De afgelopen jaren hebben we meerdere malen 
een kijkje genomen in de keuken van dit bedrijf. Vanwege de innoverende 
producten van hoge kwaliteit is dat natuurlijk niet vreemd. Ook deze keer 
belooft het een zeer interessant bliksembezoek te worden.

 Door de productie in eigen beheer te houden, is de kwaliteitscontrole optimaal.

 Squid & Octopus is legendarisch.

De nieuwe Seafood is wellicht een van de 

beste boilies op de markt.
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boilies wil produceren. Het 

is antwoord hierop is sim-

pel: nee! Solar wil namelijk 

op geen enkele wijze con-

cessies doen aan de kwali-

teit. 

Naast aasontwikkelingen is 

er nog veel nieuws meer te 

melden omtrent Solar. Zo 

is onlangs, na jaren ontwik-

kelen, de nieuwe Titanium 

range gelanceerd. De ont-

wikkeltijd van deze nieuwe range was 

erg lang en de optimalisering van het 

product vergde een extra financiële in-

jectie. Solar vindt dat overigens een 

normaal proces, want het bedrijf wil en-

kel het best mogelijke product leveren 

aan karpervissers. De nieuwe Titanium 

hangers zijn uniek op elk vlak. Ze kun-

nen worden ingezet voor het vissen met 

een slappe lijn, als normale hanger, maar 

ook als springer. Dit systeem is dus te 

gebruiken voor elke vorm van de kar-

pervisserij. Er wordt veel verwacht van 

dit nieuwe product en de reacties op de 

karperbeurzen van Zwolle, Italië, Frank-

rijk en Engeland waren enorm positief.

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt 

en we moeten aanstalten maken om te-

rug te gaan naar Nederland. Het is goed 

te zien dat Solar bezig blijft met nieuwe 

producten en het nog steeds mogelijk is 

om unieke producten in de karpermarkt 

te zetten.

over de hoogwaardige kwaliteit en vang-

kracht van de Seafood. Daarnaast is de 

nieuwe verpakking in gebruik genomen. 

Hierdoor blijft het aas nog langer vers. 

Uiteraard is de samenstelling van de 

boilies te lezen op de verpakking. Dat is 

verplicht op basis van nieuwe Europese 

wet- en regelgeving.

Omdat de boiliefabriek optimaal draait, 

is er snel in te spelen op ontwikkelingen. 

Dat blijkt onder meer uit de lancering 

van de 4th Rod Special pop-ups. Deze 

pop-ups worden in kleine hoeveelhe-

den geproduceerd en aangeboden. 

Als de voorraad op is, kan er snel een 

nieuwe serie of smaak worden gemaakt. 

De oude vertrouwde Secret boilies zijn 

vervangen door een nieuwe boilie. De 

roze Secret had een selecte groep fans, 

maar haalde geen goede verkoopcijfers. 

Toen Solar een unieke combinatie vond 

van n-butyric acid (boterzuur) in poeder-

vorm en een ongekend goede pineapple 

flavour, werd besloten de Secret boilie 

een nieuw leven in te blazen. Deze boilie 

bleek gedurende de intensieve testfase 

een daverend succes. Solar is ervan 

overtuigd dat de nieuwe Secret beter is 

dan de oude variant en 

nog sneller instant suc-

ces biedt. Zeer recent zijn de nieuwe 

kant-en-klare Salty Sweet Particles aan 

het indrukwekkende assortiment van 

Solar toegevoegd. In de rubriek pro-

ductnieuws van deze Spiegel Magazine 

lees je meer over dit product.

Sinds jaar en dag mengt Solar de boi-

liemixen zelf. Dit gebeurde ook al toen 

de productie werd uitbesteed. Vanaf het 

begin wordt gewerkt met kwaliteitspro-

ducten van Haiths, Squid & Octopus uit 

de koikarper industrie en bijvoorbeeld 

Scottish Salmon. Er worden uitsluitend 

kwalitatief hoogwaardige producten uit 

de diervoedingsindustrie gebruikt. Som-

mige van deze ingrediënten zijn legen-

darisch en worden al 30 jaar succesvol 

ingezet. Vaak wordt er aan Solar ge-

vraagd of het bedrijf geen goedkopere 

Martin is een van de meest succesvolle karpervissers van Europa.

Er wordt veel verwacht van de nieuwe  

Titaniums.

Sinds jaar en dag bekend vanwege de innovaties.

Martin Locke is intensief betrokken bij de productie.

Door de jaren heen is er een ongelofelijke 

hoeveelheid karper gevangen op aas van 

Solar.


