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RECEPTEN SALOMEZ STEVE 
  
Dit zijn enkele samenstellingen die ikzelf heb gebruikt of die door klanten met succes 
gebruikt werden op vijvers en kanalen, i.v.m. bevochtiging die zeer belangrijk is staan wij 
steeds tot uw dienst. 
  
VOERTJE VOOR OP KANAAL ( zoals, Gent, Zwevegem, BLOSO, ) 
  
In het voorjaar en zomer, met dit voeder zal je zowel brasem als voorn vangen, de TTX 
maakt het extra voedzaam en zal het voeder beter laten kleven, de TTX en gluten zullen 
de vis langer ter plaatse houden. Gebruik steeds leem! 
  
1 kg brasem 
250 gr tot 500 gr brasem vijver 
200 gr coco licht 
200 gr TTX (enkel wanneer de vis goed aast) 
50 gr gluten gold (1 handje) 
1 koffielepel sweet fruit 
  

VOERTJE VOOR OP KANAAL (kleinere platjes) 
  
Soms moet je echt op kleiner platjes vissen, zoals in Ieper, zoals kanaal Adinkerke, zoals 
soms op Ijzer. Gebruik dit voeder samen met leem en wanneer toegelaten muggenlarven, 
eens je ziet dat de dikkere toch aanwezig zijn dan gewoon beginnen bijsmijten met 
zelfde startvoer en secret booster. 
  
1 kg brasem 
300 gr brasem vijver of wedstrijd (meer voorn gericht)  
200 gr coco licht 
150 gr gaude 
200 gr TTX (enkel wanneer de vis goed aast) 
  
GROTE VIS   vijver of kanaal 
  
Gebruik deze samenstelling enkel wanneer je dikke vis mag verwachten, bv 
Plassendalevaart te Nieuwpoort, Péronnes, je zal zien, de voorn en kleinere brasem 
zullen niet echt op je plaats komen, hoe meer babito je gebruikt hoe meer je jou voertje 
aanpast op dikke vis! 
  
800 gr brasem 
200 gr babito 
100 gr pompoenpittenmeel (laat vis kalmer worden op de plaats, vooral oudere dikke 
vissen die nu maar traag op plaats komen door dressuur zal je sneller kunnen lokken, 
topproduct(duur)) 
50gr gluten 



  
WEDSTRIJD samenstelling 
  
Met die samenstelling speel je altijd op zeker, je zal er steeds vis mee naar de plaats 
trekken, of het nu kleine of grote zijn! Eens de sessie goed bezig dan beslissen welke 
richting je uitgaat, word het dikke vis dan gewoon beginnen cuppen of smijten met 
startvoer met en booster eronder, is het kleine vis dan gewoon startvoer aanhouden met 
superzoet , regelmatig cuppen en casters of muggenlarven bijzetten, probeer steeds 
meerdere balletjes na elkaar bij te zetten! 
  
Bv Zwevegem, Ingelmunster, Stasegem, BLOSO 
  
2 kg wedstrijd 
500 gr brasem 
+ superzoet of sweetfruit of black canal 

  
Naargelang de visserij (voorn of brasem) het percentage wedstrijd of brasem verhogen, 
ook de kleur speelt grote rol, Zwevegem zwart, Emelgem bruin, steek ook steeds handje 
geroosterde kemp onder start voer, het zal veel sneller die eerste aanbeten opleveren. 
Ideaal om in het voorjaar de eerste wedstrijden mee aan te vangen, het is niet rijk 
genoeg die grote massa’s vis aan ter plaatse te houden maar soms is het belangrijk in een 
kampioenschap om in het voorjaar vis in het net te krijgen op een vijver of kanaal, neem 
geen risico want het zou het complete jaar kunnen verprutsen!	   
  
VIJVER ( veel en dikke vis) voorjaar 
  
1 kg mega magic bream 
300 gr brasem 
100gr trouvit 000 
1 koffielepel secret booster + superzoet 
 
  

De mega magic zal zorgen voor werking onder je voer, super belangrijk in het voorjaar, 
probeer de samenstelling lichtjes aan te passen tijdens de volgende wedstrijden, hoe 
later op het jaar hoe hoger je het percentage brasem mag opvoeren, mega magic 
hebben we speciaal gemaakt om te gebruiken op putten waar muggenlarven verboden 
zijn, is  bijna compleet hetzelfde als de brasem, enkel meer werking, andere geur en 
smaak en veel armer, dat maakt het nu juist geschikt om het voorjaar goed door te 
komen! 
De trouvit000 (wordt gebruikt in kweekputten) kennen die nieuwe brasem die nu overal 
massaal opgezet zijn geweest, pas op voor de karper want ze lusten dit ook graag! Hoe 
langer de wedstrijd hoe hoger percentage brasem!



 

VIJVER (zomer en najaar) 
  
300gr brasem 
200gr babito 
200gr TTX                                  
100gr gluten 
50gr trouvit000 
1 koffielepel betaine  
                                
Super voedzaam voer,hoe hoger je de verhouding brasem zal nemen hoe voedzamer, nu 
zit je hier met een voedselbom, gebruik daarom steeds leem, gebruik dit ook pas enkel 
puur als je echt veel vis verwachtende bent of dat het bv een marathon is, hoe 
voedzamer je samenstelling hoe langer het duurt vooraleer de vis op je stek komt, met 
zo een voeder worden er vele wedstrijden gewonnen maar kan het ook serieus 
tegenvallen ,  wanneer de vis volop op de plaats zit en dat zie je aan blazen(broes) of 
wanneer je enkel gepekelde vangt,stop dan met voeder bij te gooien, werk enkel nog met 
pure leem met een booster of leem met yellow tracer, liegt enkel aan te voedzaam, de 
vis ligt er te azen, ze zuigen voeder en leem op, gaat terug door kieuwen naar buiten en 
zo heb je een grote wolk op je visplaats, de vis ziet niks meer dus ook je aas(haak) niet 
meer, probeer ondieper of over de plaats, soms kan dit een oplossing bieden! Wanneer 
muggenlarven toegelaten gewoon pure beestjes cuppen op voederplaats, vis zal uit wolk 
komen achter muggenlarven!    
De visser moet de keuze maken, je speelt zeker of je doet een gok, met voeders als 
babito, feeder, zal je moeten hopen dat de dikke vis op de stek zal komen, speel je 
liever safe maak dan gebruik van wedstrijd, brasem vijver of de gewone brasem of de 
mega magic! 
Tijdens het najaar valt het op vele putten stil, stap dan terug over naar een compleet 
ander voertje, bv brasem aflengen met voorn, de brasem is tegen dan echt gewend 
geraakt  aan die vele voeders met een hoog percentage maïs, neem dan een andere 
richting en ga terug naar voornvoeders zelfs op putten! 
Dressuur speelt een grote rol, probeer de mede vissers steeds een stap voorop te zijn, 
je kan dit doen door anders te voeren (natter of droger) ander aas na te schieten 
(zoveel mensen zijn de pinkies vergeten), andere kleuren te gebruiken, of andere 
afstanden! 
Probeer echt ook goed te werken met leem, het gebruik van pure leem met bv additief 
of booster heeft al veel successen opgeleverd, eens je voeder er ligt  en de vis ligt te 
azen dan moet je ze bezig houden, dat kan best met leem en beestjes, indien beestjes 
verboden vervang dit dan door leem en geknipte pieren(niet overdrijven) ,pieren steeds 
nadat ze geknipt zijn afspoelen! 

  
 

Alle voeders zijn getest en hebben hun kwaliteiten, de bevochtiging en de manier van 
werpen speelt een grote rol, neem niet snel risico’s, smijt niet te ver, niet te hard, niet 
te zacht, niet te droog soms gewoon te nat, i.v.m. problemen gewoon vragen. 
  



  
  

GEBRUIK VAN BOOSTERS EN OF ANDERE ADDITIEVEN 
  
De boosters werken, vele mensen geloven daar niet in en dat is hun volle recht, ik ken 
echter maar zeer weinig vissers die het gemaakt hebben zonder die toevoegsels en dat 
waren dan steeds 100% kanaal vissers, op een vijver is dat super belangrijk, het 
grootste probleem is echter het gebruik ervan, even strooien en klaar zo gaat dit niet, 
je moet het leren kennen, ermee leren werken, het zijn geen wondermiddelen enkel 
hulpmiddelen, ik wil het gerust aan iedereen zelf bewijzen dat het iets doet, bij 
verkeerd gebruik doet het ook iets maar dan meestal in negatieve zin, ikzelf gebruik het 
maar weinig in het startvoer, ik wacht af (herinner geen risico’s nemen) want die 
boosters werken enkel op dikke vis, startvoer erin en kijken wat er gebeurd, zie je dat 
er brasem gevangen word enkele plaatsen rechts of links, dan eraan beginnen, eens je 
eraan begint is er geen weg terug, alles of niets dan, eens ze komen maak dan dat je er 
klaar voor bent! Niet stoppen, steeds bezig blijven, cuppen smijten tot ze er zijn, dan 
bezig houden! 
  
Werkt zowel op kanaal als vijver, op kanaal ook goed weten wanneer je het gebruikt zal 
je er 100% zeker van moeten zijn dat er dikke vis rond de plaats zit, met sweetfruit 
daartegen zal je ook de voorn op de plaats houden! 
  
De boosters dat is 1 product, enkel de geur veranderd om dresuur tegen te gaan, je kan 
je booster ook zelf maken door bv superzoet eraan toe te voegen of 2 soorten te 
mengen! Op ieder put werkt er een andere, verklaring daarvoor hebben we niet, aan jullie 
om te vinden welke er best werken! 
  
Gebruik van babypluym,  kan gestoken worden onder je droge samenstelling, kan ook 
gebruikt worden als een soepje die je bv de laatste 5 minuten voor de wedstrijd 
toevoegt, droog kan je het ook toevoegen juist voor de start, pas op is een super ligt 
product en wanneer stroming of onderstroming kan het een verkeerd effect 
veroorzaken! Werd door vele met succes gebruikt in 2009, in Frankrijk  zelf op de voorn 
,is een toevoegsel die zowel horizontale, verticale werking heeft met een aangename 
smaak en geur! Probeer ook eens wanneer het zeer warm is gewoon 250 gr babypluym 
tot een soep te maken en dat onder 4kg leem te steken, goed erin te werken en de 
kletsnatte eem zal soms prachtige resultaten opleveren! 
  
Tevens zeer goed voor karper, is  voedzaam



 

DE VOEDERS 
  
BRASEM 
 Bruin/grijs aardbei geurend voertje, onze eerste voer die al hopen overwinningen heeft 
opgeleverd, top maanden zijn mei tot oktober .Je kan er alle kanten mee uit,de witte 
stippen zorgen voor een lichte verticale werking. Kan gebruikt worden als basis voor vele 
recepten! 
  
BABITO 
Geel, sterk  kers ruikend voertje, een topper op ieder water waar er dikke vis gevangen 
moet worden, van vijver tot rivier, als ze er zitten komen ze! 
  
BRASEM VIJVER 
Licht voertje die bij puur gebruik zou durven drijven, komt het best tot uiting wanneer 
het gestoken word onder je basisvoer, max 20%.  Zal zowel kleinere brasem als grotere 
tot voorn naar de plaats lokken, topmaanden zijn februari tot augustus! 
  
MEGA MAGIC BREAM 
het succes van 2008 op de putten, we hadden dit voertje samengesteld op vraag van de 
klanten, we zoeken iets voor op de vijvers zonder muggenlarven, we hebben gewoon de 
brasem genomen, minder arm met een booster erbij, meer werking en kleurtje en het 
werd een topper, topmaanden, maart tot eind oktober! 
  
WEDSTRIJD 
Voor de pure kanaalvisser een droom, je vangt er zowel brasem, voorn, kroeskarper op, 
je kan er alle richtingen mee uit, is gewoon een allround voer, is een recept van een 
oudere vissers die door allen gekend is, is verkrijgbaar in het zwart of bruin! Rameau 
team Adinkerke heeft er al meerder erereeksen mee gewonnen, ook meerdere 
individuele overwinningen in 2009 op A wedstrijden! Topwaters zijn Roeselare Emelgem, 
BLOSO, Zwevegem. 
Zeer goed in combinatie met brasem! 
  
VOORN 
 Super arm voertje, super licht voertje, bestaat al lang en heeft al prachtige resultaten 
opgeleverd op waters met een zachte ondergrond! Pas op met puur gebruik voor drijvers, 
kan ook zeer goed gebruikt worden om je voer armer te maken, een topper op franse 
waters (moeilijke visserijen) is 50% brasem mengen met 50% voorn! 
  
KANAAL 
Sterk werkend voer, lekkere geur van venkel, word door vele aanzien als een van onze 
betere, op traag stromende kanalen als eveneens vijvers zal het steeds vis op de plaats 
trekken, vooral de kleinere exemplaren!



 

ONZE TOEVOEGSELS 
  
SECRET BOOSTER 
Topper voor brasem, sterk geurend(rode vruchten) toevoegsel die super werkt wanneer 
er dikke vis moet gelokt worden,gewoon onder de leem als in het voeder een echte 
meerwaarde! 
  
CHERRY BOOSTER 
Op enkele vijvers in 2009 de topper, vooral op diepere vijvers een uitstekend product, 
zeer goed op de warmere dagen! 
  
SWEETFRUIT 
Een toevoegsel die alles heeft, snoep geur, lekkere smaak, kan gebruikt worden op ieder 
vissoort! Heeft goede resultaten op kanaal  en vijver op zowel grote als kleinere 
exemplaren, tevens goed in de koudere maanden! 
  
COCONUT / LACTO 
Een toevoegsel die iedereen kent, goed op zowel brasem als voorn, op vraag van vele 
vissers terug in ons gamma! 
  
VANILLE 
gekend als het voorn toevoegsel maar reeds ook al mooie resultaten opgeleverd op 
brasem zowel op  vijver als kanaal, gemengd met koriander krijg je een super aangenaam 
en goed werkend toevoegsel die veel vis lokt tijdens de warmere zomermaanden! 
  
xXx 
de naam zegt het al is een sterk geurend fruitige aroma, word gezocht door veel vissers, 
reeds meerdere jaren niet meer vindbaar, nu terug hier te verkrijgen, in West 
Vlaanderen ook wel gekend onder de naam knor knor! 
  
SUPERZOET 
op brasem een onmisbaar product, zeker tijdens het voorjaar soms opmerkelijke 
resultaten, word door veel vissers gebruikt enkel tijdens het bijvoeren of cuppen, ook 
steeds opnieuw een weinig in een beetje voer steken ,dus niet complete bak met 
superzoet mengen,steeds opnieuw) 
  
PINNEAPPLE 
Nieuw, de vraag was enorm zowel door witvissers als door karpervissers, na getest te 
hebben bleek dat dikke vis erop verzot was, pas op is super straf! 
Al onze toevoegsels zijn 100% puur, gebruik met mate, mijn beste resultaten zijn door 
gebruik tijdens de wedstrijd wanneer er moet bijgesmeten worden.  
Zit je enkel plaatsen uit de vis gebruik dan het gepaste toevoegsel om de vis te lokken, 
het lukte van mij, nu  lukt het van vele, pas op is een hulpmiddel die werkt geen 



wondermiddel! 
Leer ze gebruiken, leer ermee werken, eens je weet hoe het juist moet zullen de 
resultaten verbluffend zijn! Vraag info over welke ,waar en wanneer je ze moet 
gebruiken! 
  
YELLOW TRACER 
Het is een echte wolk vormer, kan gebruikt worden in startvoer, dardoor zal je een soor 
trekken die stroomgericht vis naar je plaats zal trekken, kan ook gebruikt worden om bij 
te smijten gemengd met leem en dan dient dit meer om een wolk te vormen! Een product 
die soms het verschil kan maken! 
  
ROOD PLUS 
Een super sterk rood walkend product, werk met zeer kleine hoeveelheden in droog voer 
of leem, eens je het bevochtigd dan niet panikeren, je wilde rood wel je krijgt rood! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


