
 

NIEUWE RECEPTEN EN TIPS 
 

Vele kennen reeds het 'oude boekje' , toch is het tijd om dit even wat aan te passen, 

tijden veranderen, visserij veranderd en zelfs vissen veranderen. 

Het oud boekje heeft echt wel iets bij gebracht voor vele vissers, had nooit gedacht dat 

alles zo ging lopen na nu meer dan  10 jaar. 

Zal proberen zowel uitleg te geven over de nieuwe voeders, nieuwe mengelingen en 

zeker ook over het werken met pellets en klaar maken van aas en hoe dit het best te 

geven als aas. 

Soms zal je een tegenstrijdig bericht lezen tussen nieuw boekje en oud boekje, zoals ik 

reeds zei tijden veranderen en we worden steeds slimmer. 

Indien je nu bv goed vangt met nog een recept uit oude boekje dan gewoon zo laten.... 

 

Hier wat uitleg over de nieuwe voeders 

 

BRASEM  ZWART OF GEEL ( niet zelfde als brasem classic) 

 

Is in principe een kanaal voeder, een werkend voeder. 

Werd gemaakt voor kanaal maar sloeg direct aan bij de vijvervissers op brasem. 

Weet dat vele vissen met niet werkende voeders op vijver, vele vijver voeders zijn 

vooral op basis van babycorn zoals bv babito maar brasem zwart of geel is iets totaal 

anders. 

Is niet echt zwaar maar ook niet echt licht, kan echt overal gebruikt worden. 

Op kanaal is zelf voorn er niet vies van, ook zeer goed te gebruiken met feeder. 

Bevat een weinig zoetstof en een weinig geurstof. 

 

VOORN SPECIAL  

 

Mocht ooit  Halve finale vissen in Gellik, had geen vertrouwen in mijn mengeling en 

vroeg dus aan mijn vriend Yves Ferla hulp  voor een voorn voeder, hij belde naar een 

goede vriend  ( Europees kampioen D.G) en kreeg recept, zonder dit ook maar ooit eens 

te testen dit maar klaar gemaakt en gebruikt, verschil met de rest was verbluffend.... 

Rare is dat dit recept nadien in kast vloog. 

Meeste wedstrijden gingen op brasem en ja met voorn geraakte je niet ver maar tijden 

veranderen, de voorn kwam terug op vele openbare wateren. 

Ik had het plots moeilijk op vele wedstrijden waar het beetje moeilijker ging met 

brasem, kon niet meer mee… 

Vroeg aan een ander groot kampioen (ook Europees kampioen DDS) recept voor 

voornvoeder, kreeg krak hetzelfde als jaren geleden van die visser . 

Ja nu bekeken heb ik jaren verloren, had recept liggen maar ja leek me te simpel. 

Voorn special is een redelijk  simpel voeder, je vangt er zeker voorn op maar met kleine 

aanpassingen die je  later zal lezen leveren zeker ook die bonus vis zoals een  brasem 

op. 

Trekt zeer snel vis, niet altijd de grootste maar je krijgt steeds beet, veel keer meer dan 

buren! 

Je kan dit op diepere waters steeds wat verzwaren met verse duif als het puur op voorn 



gaat, beetje TTX in papje of droog als er ook een brasem tussenin te vangen is. 

De lekkere geur is afkomstig van koriander en venkel. 

Puur zonder te verzwaren zou voeder kunnen drijven! 

 

FEEDER SPECIAL  (NEW 2015) 

 

Is zelfde voeder zoals brasem zwart of geel maar puur naturel! 

Geen smaakstoffen, geen kleurstoffen. 

Een perfecte basis waar je alle kanten mee uit kan! 

Heb je bv een eigen goed poedertje wel hier kan je dit perfect in gebruiken zonder 

benauwd te moeten hebben dat het vecht tegen het reeds gebruikt additief. 

Kreeg veel vraag van feedervissers die voertje wilden zonder geur. 

Feeder special kan perfect gebruikt voor feeder maar zeker ook door vaste stok visser. 

Dit reeds meerder keren getest op BLOSO, die feeder special tegen brasem zwart.... 

Steeds zelfde resultaat, beide zelfde voeders enkel ene met smaakstof, ene zonder( puur 

naturel) 

Steeds met feeder special meer beet maar allemaal kleinere vissen, je ziet pas een grote 

verandering wanneer je bv sucram toevoegt en nadien daarmee bij cupt of bij smijt. 

Kan echt wel zeggen dat wij enorm groot verschil gezien hebben tussen geen en wel 

additief, spijtig voor deze die er niet in geloven maar op een water met veel vis, of het 

nu vijver is of kanaal hebben wij echt grote verschillen gezien. 

 

METHOD KARPER OF METHOD BRASEM 

 

Met dit voertje heb ik toch wel wat hulp gekregen. 

Een vismeel voertje die gemaakt word met pure vismelen van hoge kwaliteit. 

Soorten zoals pre digested, LT94 zitten erin verwerkt. 

Geen gemalen vismeel pellets. 

Method karper is pikant, de brasem zoet. 

Je kan er eveneens perfect bol mee maken. 

 

KARPER 

 

Is gewoon mengeling van method karper, method brasem en TTX ( maiskiemkoek) 

Kleeft veel beter dan de gewone method, ook merkelijk goedkoper. 

 

PURPLE  PELLET 

 

Is een pellet die gemaakt is voor de vis en niet voor de vissers, is het grote verschil met 

vele andere pellets in de commerce. 

De pellet bevat veel meer kwaliteiten die de vis apprecieert waar hij na poosje zal op 

reageren en dat hij niet zal doen bij vele andere. 

Je kan er alles mee doen.... 

Als voeder pellet, droog of geweekt.... Puur of behandeld... 

Zoek gewoon goeie diameter van voeder korrel, eens teveel broes dan iets groter gaan in 

diameter. 

Karper komt op plaats en blaast of zwemt alles open, zo krijg je grote plaats en meestal 

veel broes . 



Dat vele broes betekent niet steeds veel vis, meestal zijn dat enkele vissen die in de 

modder aan het zoeken zijn achter voedsel, door het ploeteren in dat slip  ziet hij geen 

hand meer voor zijn ogen. 

Resultaat, veel blazen (broes), en nu en dan dobber die eens wegtrekt die resulteert op 

een lijnzwemmer. 

Soms kan maatje groter gaan van pellet dit probleem reeds oplossen. 

Hoe groter pellet hoe zwaarder, ze gaan dit niet zo snel open zwemmen , plaats blijft 

veel kleiner. 

Daarom is pellet te verkrijgen in maat, 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 mm 

3 en 4 worden veel genomen om te voederen, 5 en 7 voor de  haak. 

Hoe kan je pellets klaarmaken (zachte voederpellets) 

Neem bv 500 gr pellets, zet deze in een kom en overgiet ze  met water tot bovenste 

pellet juist onder water zit, je kan bv in aanmaakwater beetje NKB+ betaine doen. 

Zeker in het voorjaar ook een teentje vers geplette look is nooit verkeerd of lookpasta. 

Harde voeder pellets, op deze kan je bv enkele dagen op voorhand wat red explosion 

zetten, neem een pot en steek daar bv 250 gr purple onder paar koffielepeltjes red 

explosion dip en mengen en pot toe doen ( indien op brasem kan beetje sucram extra 

ook geen kwaad!), laat maar trekken, pellet zal mooi hard blijven maar je zal zien als je 

hem nadien te water smijt hij veel meer werking zal geven dan wanneer je hem zonder 

die explosion smijt. Met die explosion trek je snel vis, eens de vis er zit dan mee 

stoppen anders zou vis durven naar oppervlakte komen of tussen 2 waters en word 

gevaar op pekelen te groot. 

In plaats van explosion kan je ook de oliën van CC MOORE ( top!!!!) gebruiken, doe 

net zelfde systeem en laat het enkele dagen intrekken. 

Die olieen zitten in flessen van 500ml, tonijnolie van VDE is zeker ook niet verkeerd! 

Ook bv worchester saus, doe net hetzelfde.... 

Lees zeker op de site onder tips ' hoe maak ik purple pellets klaar 

Als haak pellet, de 5 en 7 mm zijn meest genomen, nachtje net onder water en is perfect. 

Indien hij breekt aan haak is het gewoon omdat je teveel water opgezet hebt. 

Ook in elastiekje, bait band, de 5 en 7, gewoon droog uit verpakking in het rekkertje. 

Om de bol (paste) te maken, simpel.... 

Zet avond voordien te week, bv 200 gr in pot, terug pellet net onder water en laten staan 

op koele plaats. 

12 uur later is water weg en dan gewoon pellets in zakje steken en kneden tot deeg. 

 

Voeg vooral natuurlijke producten toe aan je bol, geen synthetische. 

Zoetstof kan nog maar pas op met vele synthetische flavours. 

Je kan bv je purple deeg op punt maken met een vismeel voeder, bv g green van bait 

tech of een grof witvis voeder  met veel birdfood of grove gekleurde chapelure. 

Ook wat method carp erbij is zeker niet verkeerd! 

Trouvit 000 kan natuurlijk ook....of pre digested maar niet overdrijven, max 50 gr per 

kg anders zal het teveel kleven! 

 

Maak dit en kijkt hoe het reageert aan je haak in emmer water of aquarium. 

Mag niet super lang aan haak blijven hangen, moet echt snel beginnen smelten en toch 

net lang genoeg  blijven kleven aan haak. 

 

 



 

Nog dit, indien het nog erg koud is in de start van seizoen dan zeker uitkijken voor een 

bleke ( kleur) pellet, een bleke betekend ook minder olie. 

Genoeg keuze in de hengelsportzaken… 

Ringer, sonusbait, bait tech, enz…. ook zeker de bloodworm van cc more niet vergeten. 

In de zomer dan best de hnv betaine gebruiken, bijna zwarte pellet, zeer vettig en rijk! 

Ook de csl pellet ( zure mais) is zeker aan te raden in het voorjaar en dan zeker voor 

brasem! 

 

PURPLE LOOK  ( NEW 2015) 
 

De gewone purple pellet maar met sterke look smaak. 

Hebben we enkel in de 3 mm en de 5 mm, kunnen dus dienen om te voederen of haak, 

hard of zacht. 

 

CRUSHED PURPLE  (NEW 2015) 
 

Is niks meer dan de gemalen super purple pellet! 

Hebben we vooral getest als method voeder, is gewoon perfect, bevochtigd gemakkelijk 

en blijft mooi aan method hagen. 

Kan puur gebruikt worden maar ook onder gelijk welk voeder gestoken worden 

800 gr crushet purple 

200 gr trouvit 000 

200 gr method carp of method brasem 

 

 

UITLEG VAN OVERIGE VOEDERS 

 

BRASEM VIJVER 
 

Lichtgeel zoet voeder met fruitige geur, zeer licht van gewicht. 

Bevat een  soort kalvermelk die echt zeer goed werkt in begin van seizoen. 

Wanneer het water te warm komt heb je soms last van gepekelde vis! 

 

ALLROUND 
  

Voedertje rijk aan koekjes. Ruikt naar vanille. 

Bevat zelfde kalvermelk als brasem vijver maar voeder is wel zwaarder. 

Kan zowel op vijver gebruikt worden maar zeker ook op kanaal, zeer goed voor de 

kleinere brasem. 

 

BRASEM CLASSIC 
 

Geurtje van strawberry en caramel. 

Word na al die jaren nog steeds zeer veel gebruikt. 

Zie uitleg in oud boekje. 

Alles is begonnen met dit voertje! 

 



MEGA MAGIC BREAM 
 

Zelfde voeder als brasem classic maar iets armer. 

Er zit ook veel meer werking onder dit voertje. 

Bevat redelijk veel rode en gele stippen die de werking veroorzaken. 

Bevat reeds een zoetstof en de smaakstof secret booster. 

 

 

WEDSTRIJD BRUIN OF ZWART 

 

Zwaar grondvoeder, wilt niet zeggen dat dit zwaarder weegt dan de andere en ook niet 

dat dit veel meer kleeft maar wilt enkel zeggen dat dit voeder beter aan de grond zal 

blijven liggen. 

Geur van kaneel en gegrilde kemp, geen smaakstoffen! 

Kan perfect in andere voeders gebruikt worden maar ook perfect versneden worden met 

bruine chapelure. 

Voeder kan vergelijkt worden met een voeder net zoals turbo. 

 

KANAAL 

 

Echt een onderschat voertje. 

Een bom van werkende deeltjes. 

Je trekt er gelijk welk een vis mee op je plaats. 

Een voertje die echt geapprecieerd word door de franse vissers… 

Een topper als je deze mengt met brasem classic. 

Vb., 

50% kanaal 

50% brasem classic,  

Indien je het zwaarder wilt de brasem classic veranderen door wedstrijd. 

Zo simpel en zo goed! 

 

BABITO 
 

Is een kant en klaar brasem voeder, kan ook als toevoegsel gebruikt worden. 

Er bestaat ook een vee voeder genaamd babito, ons voeder heeft daar niks mee te 

maken!! 

Babito is een fel geel en sterk ruikend brasem voeder. 

Is een rijk voeder en daarom opletten in het voorjaar. 

Zeer veel gebruikt op de vlaamse brasem vijvers! 

Vele vissers maken wel de fout om dit ook te willen gebruiken in start van seizoen… 

Hun resultaten zijn super in najaar en natuurlijk willen ze met net hetzelfde terug hun 

nieuw seizoen beginnen, opletten dus! 

  



BABITO ZWART 
 

Zelfde voeder als de gele versie. 

Enkel de grove delen gele chapelure zitten er niet in, die gele stukken zijn moeilijk 

zwart te maken. 

Deze gele chapelure is vervangen door het grove bestanddeel gemelaseerd soyameel. 

 

Hier enkele recepten voor zowel vijver als kanaal 
 

Wat zeker gezegd moet worden is dat men kalm moet blijven met extra toevoegen van 

poedertjes .... Reeds in vele voeders van ons zit er additief, teveel is nooit goed. 

Resultaat van teveel poeders is bv dat vis snel op plaats komt maar ook snel vertrekt en 

je totaal stilvalt, beter is additieven maar te geven tijdens wedstrijd. 

Vele van onze additieven zijn eetlustopwekkers, gebruik deze als vis er zit! 

Weet dat vele additieven gemaakt zijn om dieren meer te laten eten, vis die bij de start 

op plaats komt heeft meestal honger dus eetlustopwekkers hoeven niet echt.....weet ook 

dat vele toevoegsels of eetlustopwekkers maar een 10 a 20 minuten stand houden in 

voeder, nutteloos daarom om met veel van die producten te starten. Je kan dit perfect 

via maden of casters als je bv niet mag bij smijten met grondvoeder. 

 

Op vijver ( brasem) 

 

800 gr brasem zwart of geel 

200 gr babito, ( vervang de babito door brasem vijver in het voorjaar en najaar!) 

200 gr biomix ( mondial) of brasem (crack Andy), of wonder yellow (CF) 

Half dopje canis juist voor de start. 

Desnoods wat leem toevoegen al naargelang aas dat je mag gebruiken. 

Of je dit nu avond op voorhand bevochtigd of niet maakt geen groot verschil. 

Je kan wel op verschillende manieren voederen. 

Je maakt je voeder een eerste maal aan met beetje water, goed mengen, zorg dat alle 

deeltjes eens vocht gevoeld hebben en laat ze dit opnemen, nooit teveel gebruiken eerste 

keer. 

Indien toch teveel dan best gewoon opnieuw beginnen, 1ste bevochtiging is 

belangrijkste. 

Een 10 tal minuten laten trekken en opnieuw  bevochtigen en terug wachten, voeder 

moet steeds luchtig blijven. 

3de maal op punt brengen, mag geen deeg gevoel hebben, moet nog mooi door een zeef 

vallen zonder duwen. 

Dan sta je op punt om te voederen, indien niet mag bij gevoederd worden neem je 3/4 

den van je voeder en steek er aas onder, mooie ballen maken, niet te hard aangedrukt , je 

moet beetje gevoel hebben dat wanneer ze op de grond komen ze snel open smelten. 

Met die  andere 1/4 kan je dan nog volgende doen, steek daar wat extra aas onder en 

goed mengen en daarna water, echt zorgen dat het overnat is, moet open vliegen aan 

oppervlakte van het water. 

Onder het  laatste kan er wat extra leem gestoken worden. 

Dus op meerdere manieren je start voeder  op plaats brengen kan zeker geen kwaad, 

echt de moeite waard om dit eens te testen, ook op kanaal. 

  



 

Op kanaal,  licht stromend en ondiep zoals hoge pand te Ieper of Watersportbaan 

Gent 

 

Als platte goed bijten, 

800 gr brasem geel of zwart 

400 gr brasem classic ( voorjaar brasem classic vervangen door brasem vijver) 

400 gr galette maison 

Leem kan je toevoegen naar gevoel. 

Soms geen schrik hebben om 2 kg voeder te gebruiken en bv 4 kg leem als hij goed bijt. 

Als hij slecht bijt dan meer voeder, vergeet nooit het woord dat op vele voeder zakken 

staat, LOKVOEDER, dient enkel om vis te lokken! het aas ( bv casters, maden, 

muggenlarven, pieren enz…) dat je er bij voegt daarmee zal je vis op plaats houden. 

Een receptje voor wanneer het wat moeilijker gaat, (kan ook op vijver gebruikt 

worden!) 

1,5 kg kanaal 

1 kg brasem classic. 

leem 

 

Op diepe vijvers of  diep kanaal 

 

Gebruikt op bvl Willebroek 2014 

2 kg brasem zwart 

1 kg wedstrijd zwart 

Natmaken met papje van 300 gr babycorn. 

2 soeplepels amino compound CC MOORE ( karamel achtig toevoegsel, meerder keren 

geprobeerd en zeker niet slecht) 

Maak dit mooi nat in meerdere keren, zeker niet te licht maar zorg dat er nog werking 

onder zit. 

Maak ook wat verzwaarde leem klaar (mengeling van leem en bentonite). 

Maak hem klaar tot hij begint klonteren voor kanalen gelijk Willebroek, zwaar genoeg. 

Neem leem bv 2 kg, 300 gr bentonite, goed mengen, scheut amino compound en beetje 

water erbij tot hij klontert.   

Voeg reeds wat verzwaarde leem toe aan start voeder, paar handjes. 

Hoeveelheden is steeds moeilijk te zeggen, je moet dat beetje aanvoelen. 

Gebruik steeds genoeg voeder. 

Om bij te voederen steeds zelfde, 3 handjes verzwaarde leem, handje voeder, 

muggenlarven, casters en wat geknipte piertjes. 

 

Nog eentje die goed werkt op de iets diepere kanalen 

 

2 kg wedstrijd 

1 kg brasem classic 

100 gr black kanaal 

leem 

Je kan steeds nog extra black canal toevoegen aan je bij werp voeder. 

  



 

Voorn visserij of moeilijke visserij 

 

2.500 gr voorn special 

200 gr coprah melasse maison 

200 gr TTX droog 

200 gr épicéine 

Eventueel 1 kg verse duif 

 

 

Ook kan je gewoon voorn special mengen met wedstrijd,  

2.500gr voorn special 

500gr wedstrijd. 

 

Wil je simpeler, 

2.500 gr voorn special 

Goed bevochtigen met water en eens nat genoeg een 250 gr bentonite eronder. 

Geen leem. 

Neem daarna 1 kg leem, steek daar 100 gr bentonite onder en goed mengen, desnoods 

weinig water ( noemen ze verzwaarde leem). 

zorg dat je leem niet kan uitdrogen. 

5 minuten voor start voederen, neem 3/4 van je start voeder, beetje van je verzwaarde 

leem eronder en weinig aas. 

Werp een 10 tal ballen. 

Neem dan direct klein kuipje en daar 3 tal handjes start voeder onder, 3 tal handjes 

verzwaarde leem, veel aas en mengen en cuppen, mooi gecentreerd. 

Als je dan ziet tijdens wedstrijd dat het bv de voorn is die bijt, dan 3 handjes  voeder 

nemen en 1 handje verzwaarde leem, beetje aas en cuppen, 

Zie je dat er ook een brasem gevangen moet worden , net omgekeerde en steeds wat 

yellow tracer bij voeden en beetje sucram. 

Yellow tracer mag ook onder zwart voeder, yellow tracer dient enkel om dat spoor te 

maken, een spoor zonder voeding! 

 

Dus,  

Voorn  =   3 handjes voeder + 1 handje verzwaarde leem 

Platte  =  1 handje voeder, 3 handjes verzwaarde leem 

Je moet voeders beetje op punt zetten naargelang vijver of kanaal waar je vist. 

Je moet proberen het verschil te begrijpen tussen een voeder die zwaar aan de grond ligt 

of ene die minder zwaar aan de grond ligt. 

Zal in principe alle 2 even zwaar wegen maar door de verschillende bestanddelen krijg 

je andere werking aan de grond. 

 

Bv 

Coco is licht = coprah melasse zwaar 

Galette is licht= biscuit puur is zwaar 

  



Nog eentje die het zowel goed doet op vele vijvers en eveneens op kanalen 
 

800 gr mega magic 

200 gr brasem classic 

200 gr babito 

Voeg aan deze zeker geen extra additief bij! 

Indien je het wat zwaarder wilt dan de brasem classic eruit en wedstrijd eronder. 

Is een voeder die je echt eens moet testen.... Is een voeder die licht aan de grond ligt. 

Ken bv meerdere vissers die op bepaalde vijvers niet te kloppen zijn met deze, op 

andere vijvers loopt dit voeder dan totaal niet... 

Probleem is nogmaals dat je moet zoeken hoe je voeder aan de grond moet liggen, heeft 

niks te maken met de diepte of dergelijke... 

Op de ene vijvers moet het compact blijven liggen, op andere vijvers opentrekken. 

Puur brasem voertje! 

 

TOEVOEGSELS ( ADDITIEVEN) OF EETLUSTOPWEKKERS 

 

In begin 2014 kwamen we op de expo te Kortrijk op de proppen met nieuwe 

smaakstoffen... (eetlustopwekkers) 

Nog niemand had deze ooit gezien en toch sloeg het direct in  als een bom. 

Had er beetje benauwd van want was ook nog beetje nieuw voor ons en test periodes 

waren erg beperkt maar wel opmerkelijk! 

Zijn niet zomaar flesjes die lekker ruiken maar zijn wel pure moderne eetlustopwekkers 

om dieren meer te laten eten. Mogen perfect gebruikt worden in de visserij. Gemaakt 

voor dieren! 

Proef ook eens aan je flesjes of poeders, je hebt er die zoet smaken en je hebt er die 

branderig smaken of bitter. 

Ik vind dat je best nooit start met de bittere, mijn ervaring is dat vis er snel opkomt maar 

ook terug snel vertrekt en je stilvalt en vis niet meer terug krijgt. 

Starten dus met de zoete en die bittere houden om bij te geven tijdens wedstrijd of 

sessie. 

Indien niet mag bijgevoederd worden met voeder maar enkel geschoten mag worden 

met maden of casters.... Start met maden of casters met bv canis erop.... Indien je na 

poosje stilvalt of je voelt dat vis vertrekt dan paar handjes verse maden nemen en er wat 

methis of rubus ( new 2015 uitleg volgt!) op gieten, echt weinig, halve koffielepel op 3 

tal handjes maden of casters. 

 

Hier beetje info over de toppers, 

 

Canis 

 

Vloeistof  , enorm zoet, lekkere geur van caramel , kleurloos. 

Kan perfect op alles en nog wat gezet worden , voeder, maden, casters, pellets.... 

Wanneer je dit in je voeder gebruikt dan nooit teveel gebruiken, half dopje net voor het 

voederen onder 2 kg voeder mengen is meer dan genoeg. 

Product is net zoals methis en rubus water oplosbaar, wilt zeggen eens dit te water komt 

het zich direct perfect verspreid en langzaam naar beneden gaat. 

Giet maar eens klein beetje in glas met water, zo zie je dit perfect. 



 

Methis 

 

Vloeistof, enorm bitter of pikant, kruidige geur. 

Deze beter enkel gebruiken tijdens de wedstrijd als je stilvalt en niet in de start.. Doe bv 

volgende, 

Neem 3 tal handjes voeder en steek daar wat vers aas onder en daarna half dopje methis. 

Vis komt snel op voeder maar zal nooit lang blijven en daarom dus steeds herhalen. 

Indien je niet mag bij smijten dan zelfde doen met maden of casters ,mais of pellets. wel 

opletten met maden want product is enorm bitter en made vind dit niet echt plezant, 

made zal minder actief worden. 

 

Rubus ( NEW 2015) 

 

Vloeistof , enorm bitter, fruitige geur, zelfde familie als methis maar ander geurtje om 

dressuur tegen te gaan, word topper!!!!! 

Zelfde systeem als methis. 

Zowel de rubus als de methis zijn enorm pikant, vissen hebben graag extreme smaken, 

zoet, pikant, zout, bitter, enz... 

Gebruik vooral tijdens de wedstrijd als het stilvalt, niet in de start maar zoiets zie je pas 

wanneer je test! 

 

NKB+ BETAINE 
 

Gemaakt voor op de pellets, is 100% puur naturel, sterk pikant! 

Zijn niks anders dan super fijne gemalen kruiden, deze kunnen perfect opgenomen 

worden door de pellet, sterk ruikend! 

( De betaine ( zure) hebben we ook puur in ons assortiment) 

Neem avond voordat je gaat vissen 500 gr purple pellets 4 mm en zet deze net onder 

water in een pot, voeg bij water 2 a 3 koffielepels NKB + betaine, zet deze in frigo. 

Morgen is water verdwenen en kruiden zitten perfect in pellet. 

Korrel zal zeer mooi kleur krijgen. 

In het voorjaar een teentje geperste look in het water mengen of lookpasta, zeker een 

meerwaarde, de pasta kan ook gewoon door de reeds geweekte pellets gewreven 

worden, gebruik daar best  zo’n plastieken handschoenen voor 

Nog super tip, NKB+ betaine mengen met worchester  saus( engelse saus) .. Op vele 

vijvers zeer goeie resultaten. Reeds ook vissers die dit gebruikt hebben onder hun 

voeder, zeer goed op voorn, ook in boilies zeker niet verkeerd! 

 

RED EN CLEAR EXPLOSION 
 

Sommige zeggen cuberdon, anderen banaan, gelijk hoe dit product heeft hem reeds vele 

keer bewezen. Kan op pellets gebruikt worden of net zowel op maden of in voeder. 

Haal de donderdag of vrijdag verse maden naar de hengelsportzaak, reinig deze en zet 

er wat koekjes of maïsmeel op, op halve liter maden half dopje explosion dip, goed 

schudden of mengen en in frigo, dag erop desnoods nog eens afzeven en herhalen. 

Doe dan aan het water eens de test... 



Neem handje propere maden en smijt deze rechts van jou in de kant net in het water, 

doe zelfde links van jou met de geprepareerde made, je zal dan begrijpen waarom 

explosion werkt! 

Je zal enorme werking zien, stel je voor op water waar er niet gevoederd mag worden , 

niemand heeft werking en jij zit daar met een plaats gelijk een bom, de kleine deeltjes 

koekjes meel of maïsmeel dienen om de werking te krijgen. 

Kan ook in voeder gebruikt worden, zeker ook in de korf... 

Je moet enkel de werking begrijpen, kan een enorm voordeel geven ! 

De geur van het product doet niks, is puur de werking. 

Met dit product kan vis van ver gelokt worden als de onderstroming of stroming  goed 

zit! 

Stel je voor aan de vijver, het waait naar rechts en de onderstroming gaat naar links, als 

de linkse gebuur beter vangt kan je met dit product snel zijn vis lokken, als het nu net 

omgekeerd is en de rechtste vangt dan ben je met dit product niks…. De werking gaat 

de verkeerde kant op. 

Als je nu bv wind op kop hebt zal je door de druk van de wind tegen de oever onder je 

voeten stroming krijgen die naar midden van de vijver gaat, zo’n toestanden zijn 

meestal ideaal en kan je max uithalen van je toevoegsel. Daarom worden er ook veel 

wedstrijden gewonnen met de wind op kop.  

 

 

 

 

 

Zie uitleg onderstromingen hieronder   

                               

 
                                  
                                  

                                 

 
                                  
 

                                 

 
                                  
 

                                 

 
                                  
 

                                  

 
                                  
 

 





 

CARP BOOSTER 

 

Poeder die super resultaten opleverde in 2014 op de carpodromes 

Bevat een weinig boterzuur. Voor uitleg zie site onder tips, hoe bereid ik purple pellets. 

Enig nadeel, stinkt verschrikkelijk! 

Kan zowel op pellets als op mais gebruikt worden! 

Gebruik nooit in de start!!! 

We hebben hetzelfde product maar met een ananas geur onder, ruikt iets 

aangenamer…pff 

Deze word carp booster pineapple genaamd. 

 

PINEAPPLE BUTERIC LIQUID 
 

Vloeistof  met hoge dosis boterzuur. 

Denk dat we 1 van de enige zijn die product hebben in vloeistof die naam buteric draag 

die niet stinkt maar echt wel lekker ruikt. 

Doe gerust de test, je zal er niet van dood vallen… leg een druppel van dit product op je 

vinger, steek je tong ertegen en je zal perfect weten hoe boterzuur smaak en welke 

prikkels het heeft. 

Je handen gaan voor rest van de dag ruiken naar ananas. 

Doe zelfde  met vele andere vloeistoffen die naam buteric dragen, ,prikkelen totaal niet! 

Heb reeds eerder gezegd dat vissen zot zijn van prikkels, smaken als zout, suiker enz.... 

Niks is zuurder dan boterzuur. 

Wel vind ik hoe extremer de smaak hoe sneller hij komt maar hoe sneller hij ook 

vertrekt, ideaal voor laatste uur of wanneer je echt geen uitweg meer ziet. 

 

PINEAPPLE LIQUID 

 

Bevat geen boterzuur! 

Zoete vloeistof, licht bruine kleur. 

Nu nog geconcentreerder. 

Kan zowel gebruikt worden in voeders alsook op casters. 

Ideaal voor in het aanmaak water te steken. 

Minder sterk dan poeders! 

 

Wat poeders die jaar na jaar meer gevraagd worden. 

 

SWEET BREAM 
 

mengeling van het huis. 

Zoet, fruitig,.... 

Zeer goed op brasem. 

Is geur van brasem zwart. 

  



XXX 

 

Zeer goed op vijvers met veel brasem. 

Fruitige geur, niet zoet. 

Puur product! 

 

SWEET FRUIT 
 

Zowel dikke voorn als brasem is er niet vies van. 

Lekkere geur. 

Enorm zoet! 

Veel gevraagd door kanaal vissers.... 

Half koffielepeltje per kg voeder. 

Onmisbaar is ons assortiment! 

 

SUCRAM 

 

Zoetstof die geen bittere nasmaak heeft. 

Lichte vanillegeur. 

 

SUPERZOET 

 

geen groot verschil met sucram maar is wel totaal geurloos. 

Zijn beide zoet en toch heeft de ene graag sucram en de ander liever superzoet. 

 

GUMY 
 

zeer goed en gemakkelijk om muggenlarven te doen kleven. 

Ideaal voor waters met max 2 meter diepte. 

Beestjes blijven lang leven! 

Zie filmpje onder tips. 

 

BABYPLUYM 

 

Is een mengeling van popcorns en vette noten. 

Ruikt echt super lekker en heeft zeer goeie smaak. 

Zoet en zout.... 

Je kan er een papje van maken en op laatste onder je voeder mengen. 

Ook kan je het droog aan je mengeling toevoegen. 

Heeft een langdurige verticale werking. 

 

BLACK CANAL 

 

mengeling van kruiden met een weinig aan bepaalde smaakstof en noir de vigne (zwarte 

kleurstof) 

Zeer goede toevoegsel... 

Kan zowel in start voeder gebruikt worden maar ook als lokker om in bijwerp voeder te 

steken.  



Doet echt iets, selecteert zeker de mooie vissen. 

Een toevoegsel die al veel keer  het verschil gemaakt heeft voor vele vissers. 

Zeker de mooiere voorns appreciëren dit. 

 

PRE DIGESTED VISMEEL 

 

Een water oplosbaar vismeel. 

Kan perfect op vochtige pellets gezet worden. 

Zet je geweekte pellets in een pot, dus deze zijn zacht. 

Op 500 gr geweekte pellets kan je 1 a 2 koffielepels pre digested plaatsen, het vismeel 

zal onmiddellijk smelten en zich mooi rond ieder pellets kleven. 

Eens te water komt deze dan terug direct los, de vis smaakt deze maar vind hem niet en 

blijft maar draaien rond de plaats. 

Kan ook onder gelijk welk vismeel voeder gestoken worden, max 10% 

Ook onder de bol (paste) zeker niet verkeert! 

 

Onze enkelvoudige producten en beetje uitleg 
 

Toch eerst nog dit, 

Werk vooral met 2 firma's die grondstoffen leveren, Van Den Eynde en Championfeed. 

Reden is simpel, wil enkel het beste.... 

Bij beide firma’s vind ik echt wat ik wil, zijn eveneens 2 merken die leven voor hun 

voeders. 

Hun enkelvoudige zijn super, steeds vers, voorzien van verval datum en lot nummer. 

Beide handelen ook compleet in regel van favv ( voedsel agentschap.)  

Nu iets anders, meer en meer kiezen voor gemaakte voeders.... Reden... 

Geen tijd meer 

Geen kennis van de producten .... 

Vinden enkelvoudige producten niet meer, of problemen met kwaliteit. 

Enz... 

Ik kan enkel zeggen ik maak ze zoals je ze zou maken voor jezelf.... 

Iedere week opnieuw. 

Maak ook de mengeling die je vraagt, wanneer afname van min 30 kg meng ik. 

Er word ongelofelijk veel gefoefeld met enkelvoudige producten, gelukkig ken ik er 

toch wel beetje van om enkel met goede losse bestanddelen te werken, daarom mijn 

keuze voor VDE en CF. 

Ik wil enkel beste voor mijn voeders! 

  



Beetje uitleg over onze enkelvoudige... 

 

Bruine chapelure 

 

Is gewoon pure gemalen broodkruimels ....max 70% 

Is gewoon de gemalen korst van het brood, hoe bruiner hoe beter voor de voorn, hoe 

bleker hoe beter voor de platte. 

 

Witte chapelure 

 

wit brood, kan zowel in brasem als in voorn voeder gebruikt worden. Kleeft iets meer 

dan bruine, max 45% 

Tip, zorg dat het steeds fijn genoeg is, steek steeds eens door molen. 

Blijft niet lang vers, ruikt snel zuur 

Voor de vissers die echt graag zelf malen, er zijn zeer goeie broden te vinden bij de 

bakkerij, den dag van vandaag heb je echt veel soorten brood, zoek deze uit die geschikt 

is voor jou water. 

Je hebt er die super licht is, dan ook zwaardere, echt veel soorten! 

De soort brood veranderd je complete voeder, dit zal bepalen hoe je voeder aan de 

grond licht. 

 

PV1 of collant 

 

word vooral gebruikt in kanaal voeders. 

Licht klevend, redelijk zwaar, je krijgt er een voeder mee die snel zakt maar ook snel 

opengaat. 

Wil je het beste koop dit dan steeds in schilfers en maal zelf. max 30% 

Kleeft niet meer zoals vroeger maar blijft nog steeds een zeer veel gebruikt meel. 

 

Galette 

 

gewoon gemalen ijskreem koeken, de platte, zeer goed voor visserij op ondiepe vijvers, 

kleine vis,  brasem op stille waters. max 15 % 

 

Galette maison 
 

zelfde als gewone galette maar met caramel geur en oker van kleur.... Bevat een additief 

die erg gegeerd word door de brasem, kleurt ook je voeder oker geel! Max 30% 

Zeer veel gebruikt door vissers die graag zelf mengen. 

Kan ook nog extra toe gevoegd worden bij gemaakte voeders. 

Waar veel leem gebruikt moet worden kan je ook volgende mengen, 

(Oud receptje die het super deed indertijd!!) 

4 kg leem 

400 gr galette maison ( droog door leem mengen 1 uur op voorhand) 

200 gr druivensuiker ( door leem mengen 5 minuten voor de start) 

  



Bisquit puur 

 

top bisquit,  perfect in voeder voor diepere waters,  gesuikerd, zeer goed voor voeder die 

zwaarder aan de grond moet liggen. Max 20% 

 

Babycorn gemalen 

 

veel gebruikt product in voeders. 

Bij vele voeders is dit hoofdbestanddeel. 

Zeker op brasem. 

Voorn = brood,      Brasem= babycorn. 

Onmisbaar in brasem voeder, zelfs tot  max 70% 

Zorg wel steeds dat dit vers is, max houdbaar 6 maand. 

 

Babycorn pellet 

 

zelfde als babycorn gemalen maar dus ongemalen 

kan gebruikt worden in voeders door te malen, kan ook als pellet gebruikt worden op 

karper, weekt redelijk snel los. 

Kan ook in bait band gebruikt worden, diameter is ongeveer 6mm 

Indien je goeie molen hebt steeds zelf malen om voeder te maken. 

Je kan er ook een papje van maken om voeder mee te bevochtigen, armer dan TTX. 

 

Coco of notenmeel 

 

Steeds verschillende namen voor zelfde product. Max 20% 

Echte naam palmpittenmeel. 

Veel gebruikt in witvisvoeders. 

Vroeger had je er verschillende, mag voor een of andere reden niet meer ingevoerd 

worden. 

 

Gemelasseerd soyameel 

 

Zeer mooi product, bruin van kleur. 

Redelijk grof . 

Top product voor dikke vis. 

Zeer goed voor dikke  brasem! 

Kan perfect gebruikt worden in een feedervoertje 

 

Bisquit vanille 

  

zeer goeie koekjesmeel. 

De echte is in principe niks anders dan gemalen boudoir , erg gesuikerd. 

Een koekje die kan gebruikt worden in gelijk welk voeder. 

Zeer zacht koekje. 

Puur allround koekje. Max 30% 

  



Coprah melasse,  gemelaseerd palmpittenmeel 

 

Zeer goed voor zwaarder grondvoeder, is niks anders dan notenmeel of coco die 

bevochtigd is met melasse. 

Zeer goed voor de dikkere vissen. 

Max 10% 

Moet echt goed gemengd worden! 

Wanneer je dit aankoopt moet dit ook zacht zijn, niet uitgedroogd! 

Gebruik dit meer en meer, vind het gewoon beter dan pure coco of notenmeel. 

 

Supermais maison 

 

Mengeling van babycorn , kalvermelk special, lactose , top product . 

Max 30% 

 

Super mais FM4 

 

verbeterde babycorn. Zeer mooi product om mee voeder te maken. 

Iets geler dan babycorn. 

Max 40% 

 

Polenta 

 

dient tot niks anders dan breker, gebruik dit enkel in voorn voeder, is niet favoriet van 

brasem en zeker de kleine hebben dit niet graag! 

Vooral gebruikt in kanaal voeders. 

Kleine brasem heeft graag alles zacht 

Soms heb je wedstrijd waar je voorn moet vangen maar waar er ook een kleine 

percentage platte rondzwemmen,. 

Als er 1 platte op je plaats komt zijn voorns verdwenen, je zal die platte na tijdje wel 

afvangen maar zal nadien afgelopen zijn. 

Beter is soms puur op die voorn te gaan, vergeet die platte soms.... 

Een echte brasem zal er niet van gaan zwemmen maar die kleinere platjes  hebben nog 

een zacht keeltje.... Mag niet schrapen, kleinere platjes hebben dat dus niet graag! 

Max 15%,  Hoe dieper en hoe meer klevend je voeder moet zijn hoe grover polenta best 

is, dient puur als breker. 

 

Gluten gold 

  

zeer goed voor dikke vis. 

Werd indertijd in  vele commerce voeders gebruikt voor dikke vis, nu in vele commerce 

voeders verdwenen...te duur. 

Zeer goed product maar best in kleine mate. 

Max 10% , zeer voedzaam. 

  



Kemp gemalen 

 

Is gewoon gemalen Kemp zaadje, vele vinden dit onmisbaar in voeder. 

Is zaadje die reeds lang gebruikt word in voeder. 

Ik kan enkel maar zeggen als je dit gebruikt , net zoals andere vette zaden maal deze dan 

steeds  samen met je andere bestanddelen, smijt deze niet zomaar bij elkaar... 

Je moet de olie van je zaadje in je meel proberen te krijgen. Zo komt het veel  minder 

snel los. 

Je kan dit door alles samen te laten malen, bv in broodkruim, je broodkruim moet echt 

vettig worden! 

Doe hetzelfde met gegrilde kemp! 

Gril deze en  maal deze nadien samen met je chapelure. 

Doe dit met alles die vettig is! 

 

Gecrushte of gemalen kemp pellets 

 

Zeer mooi product om in vele voeders te gebruiken in plaats van gewone gemalen 

Kemp, persoonlijk vind ik dit beter dan de gemalen zaadjes! 

Is minder vettig dan gewoon gemalen Kemp maar bevat toch nog meer dan genoeg olie. 

Onder meer in een karper voertje, voornvoertje, method voertje kan dit perfect gebruikt 

worden! 

Het zal vooral werking geven aan je voertje, het word enorm explosief onder water! 

Onder bv gecrushte  purple pellets zeer goed! Hoe meer je gebruikt hoe meer werking. 

 

Gegrilde kemp 

 

maal je kemp grof of koop hem gemalen, 

Verwarm oven ... Eens hij echt warm is (roodgloeiend) leg je grof gemalen kemp op een 

ijzeren bakplaat. 

Laat hem enkele minuten grillen en dan eens schudden. 

Herhaal dit enkele keren . 

Wil je hem carameliseren ,laatste keer wat suiker over strooien en nog eventjes onder 

gril. 

Een paar handjes in je voeder net voor de start... Super voor gelijk welke vis. 

 

TTX 

 

 je hebt deze grof maar ook fijn, 

Zeer voedzaam, gebruik deze als vis echt goed bijt. 

je kan dit zowel droog als in papje gebruiken. 

Voor papje neem ik grove, om gewoon droog onder voeder te doen de fijne. 

Met papje maak je voeder aan. 

Hoe maak je papje, neem een 200 gr TTX, zet er avond voor wedstrijd water onder, 

meng goed . 

Laat nachtje staan, s ‘morgens zal je dikke koek aantreffen, voeg bij deze nog wat water 

en meng goed, je krijg dikke brij. 

Maak met deze je voeder aan. 

Beetje met een keer, meng steeds goed. 



Indien niet genoeg pap om je voeder aan te maken dan gewoon wat  nemen en 

afwerken. 

Indien droog , steek op 3 kg voeder een 200 gr droge TTX. 

Mag zelfs onder voornvoeder, vele denken TTX puur voor brasem maar voorn is er 

zeker niet vies van. 

 

Arachide gegrild 

 

veel gevraagd product, gemalen pinda noten. 

Zeer goed in zomer en najaar voor zowel brasem als dikke voorn. 

Zeker voor dikke vis. 

Enorm voedzaam, enorm vettig. 

Maal deze desnoods in je voeder, je hebt wel goeie maal molen nodig. 

Max 5% 

 

Arachide bruin 
 

Zeer licht product 

Perfect voor kleine vis of in voorn voeder voor ondiep water. 

Zeker de kleinste zijn er zot van! 

Max 15 % 

 

Rode of gele chapelure 

 

Grove chapelure ( anco) 

Zeer goed voor dikke vis. 

Zeer goed in feeder voeders. 

Maal bv de gele wat fijner en is ideaal als basis voor feeder voeder, let wel op als je 

verkeerd bevochtigd kan dit sterk kleven. 

Ook windes zijn er zot van, vooral de rode.... 

 

Birdfood geel of rood 
 

Vettig meel. 

Heeft sterke werking onder water. 

Blijft niet lang houdbaar, zorg dat als je dit aankoopt dit steeds vettig is. 

Een handje onder je voeder net voor het voederen kan enkel positieve resultaten 

opleveren. 

 

Kalvermelk 

 

Sneeuw wit poeder. 

Bevat zowel vitamines en amino’s. 

Wolkt sterk. 

Lokt zeker vis maar let wel op voor teveel broes! 

  



Kalvermelk special 

 

Ook wel ‘petit cheval’ genoemd, is een soort melkpoeder die gebruikt word in enkele 

van onze voertjes. 

Kan soms grote verschillen maken!! 

Roze van kleur en lichte zachte geur. 

Bevat redelijk veel betaine, amino’s en vitamines. 

 

Lijnzaad gemalen, goed voor dikke vis 

 

Zo'n zaad verandert iets aan voeder. 

Vele zaden doen niks! 

Best is deze steeds samen in molen steken en lang laten mengen, olie van zaadje 

vermengd zich met meel. 

Is zoveel beter dan dit zomaar gewoon onder elkaar te smijten. 

Vette zaden of noten moeten in mix gemalen worden. 

Max 5 % 

 

Lijnzaad getoast of lijnzaadkoek ( tourteau de lin ) 

 

Zeer gemakkelijk in gebruik. 

Is veel droger dan gemalen lijnzaad. 

Heeft echt mooie werking. 

Ook wel zwaar.  

Is perfect geschikt voor zwaar grondvoeder. 

Zeer veel gebruikt in commerce voeders! 

Max 10% 

 

Koriander 

 

veel gebruikt zaad. 

Je krijgt er echt werking mee in je voeder. 

Ruikt lekker fris maar denk persoonlijk niet dat dit verschil zal maken, die geur doet 

volgens mij niks is puur de werking. 

Tot 100 gr per kg voeder is niet overdreven. 

Kan ook gestoken worden in het voeder net voor het voederen voor maximale werking. 

Eens gemalen is het net gemalen hout, zeer licht. 

Op kanaal, hoe grover gemalen hoe meer vat stroming op deeltjes heeft, leer daaruit. 

Koop dit best steeds ongemalen en maal zelf. 

De kleinere zaadjes ruiken sterker dan de grote en zijn iets donkerder. 

 

Venkel 

 

Zeer goed kruid. 

Koop steeds zaadje. 

Onder bv 3 kg droog voeder, 

Maal bv 75 gr  venkelzaad super fijn. 

Maak voeder in 3 x maal nat. 



Meng dit net voor het voederen onder het voeder. 

Zeker dikke voorn is er zot van. 

 

Yellow tracer 

 

kleurt je voeder oker geel maar maakt ook een wolk. 

Je hebt in principe 2 dingen als je dit gebruikt. 

Steek dit bv onder je voeder, 50 gr per kg. 

Je voeder word donker geel, eens nat krijg je echt mooi kleur. 

Zal wolken wanneer je het smijt en spoor trekken aan de grond. 

Je kan er echt alles mee doen. 

Kan bv ook onder zwarte leem gestoken worden. 

 

Biggenmeel 

 

Een lekker ruikend meel die vol zit van vitaminen en aminozuren. 

Zeker onder een brasem voeder niet verkeerd. 

Bevat ook redelijk wat betaine. 

Is het pure product nog niet versneden....  

 

Pompoenpittenmeel 

 

Word zeer veel gebruikt in landen als polen, Hongarije, Rusland. 

Zijn landen waar veel brasem rondzwemt... Zie ook maar eens naar hun resultaten op 

vele WK's en EK's 

Zeg niet dat het enkel aan dit meel zal liggen maar slecht is het zeker niet. 

Is een zeer vettig meel. 

Probeer dit onder je voeder te malen zodat vet zich perfect verdeeld in je melen. 

Zeer goed voor de 'oudere ' vissen, . 

Heeft een kalmerende werking.  

 

Als je graag zelf een mengeling maakt zorg dan dat je enkelvoudige steeds de goeie 

grofte hebt. 

Nooit verkeerd is je melen samen te mengen en daarna wat laten draaien in een 

blender  zodat alles goed in elkaar gemengd word. 

Let ook op als je veel vettige zaden gebruikt en ook gebruikt maakt van muggenlarven 

dat de larven  niet gaan drijven. 

Vooral franse, belgische of poolse beesjes hebben daar problemen mee. 

 

Prepareren van maden 
Krijg daar echt veel vragen over… 

Vele zetten er gewoon beetje van alles op, ze weten na een tijdje niet meer wat… 

Ik denk met de canis , methis of rubus , of red explosion dip dat je meer dan genoeg 

hebt… 

Neem nu bv dan je 1 liter maden hebt. 

Haal deze naar de hengelsportzaak en kuis deze beetje, zeef het meel eruit en zet er wat 

koekjes op of maisbloem of polenta. 

Zet deze in frigo. 



Dag erop kan je deze nog eens zeven en terug proper meel onder steken. 

Ja gaat met 1 liter maden naar de vijver. 

Neem 30 minuten voor start een kwart maden, zet daar bv half dopje canis erop en 

meng beetje met meel. 

Made zal mooi zoet worden en lekker ruiken. 

Je start de wedstrijd, eens je ziet dat het minder gaat of wanneer je stilvalt dan terug 

zelfde doen maar met methis of rubus. 

Neem dus kwartje liter propere maden en zet daar wat smaakstof op, eens schudden en 

shieten…. 

Ivm die red explosion , zie red explosion…..dit mag je wel op voorhand klaar 

maken…bij die red explosion kan je canis, sucram of zelfs gewoon beetje zout 

toevoegen…is zeker  het proberen waard! 

 

Gebruik van pieren 
 

Is een aas die meer en meer gebruikt word. 

10 jaar geleden niemand die daar aan dacht....raar, vraag me soms af wat volgende top 

aas zal worden? 

Zie soms op wedstrijden sommige vissers die er hopen snijden om mee te starten. 

Vele keren valt dit tegen.... 

Denk dat het veel beter is om daar kalm mee te beginnen of zelfs geen in de start. 

Na poosje er dan mee beginnen. 

Smijt bv je start voeder met casters, maden, en indien het mag wat muggenlarven. 

Neem dan klein potje en doe er een 15 tal piertjes in en knip deze fijn, meng onder 3 tal 

balletjes samen met ander aas. 

Eens de platte of karper op plaats komt dan geregeld zelfde herhalen. 

Bv om de 2 vissen enkele piertjes in potje, knippen, 2 handjes voeder erbij en wat leem 

en ander aas, balletjes maken en smijten of cuppen. 

Wel steeds opnieuw knippen, knip niet alles in 1 keer.... 

Ook vind ik de kleinere dendrobenas veel beter dan die gewone, heb reeds grote 

verschillen gezien tussen beide pieren. 

Van die grote gingen ze zelfs zwemmen. 

Heb me ooit laten vertellen ( JP)  dat de grote veel meer zuur bevatten ( maagsap) dan 

de kleinere.... Kan ik best geloven want verschil is groot! 

Kan je zelfs met zekerheid vertellen dat  kweek piertjes enorm veel zuur bevatten, ooit 

een per toeval tijdens knippen zo'n sap in men oog gehad, niet normaal hoe dit brand. 

Niet vergeten dat dikke vissen zot zijn van branderige producten maar teveel is teveel en 

als die dikke nog meer zuur bevatten kan ik dat dan best geloven dat die minder goed 

zijn. 

Weet het is vuil maar je moet alles eens proeven.... Ja heb dit gedaan.... 

Klein druppel sap van kleine kweekpier op hand en tong ertegen, is gelijk boterzuur. 

Kleine druppel van mest piertje uit de  tuin op de hand.... Veel en veel minder zuur! 

Doe zeker eens de test... zal ook wel te maken hebben met de voeding die je gebruikt in 

je compost! 

Aan de haak hang ik liefst stukjes van pieren ik neem een pier en trek hem in stukken en 

prik die stukken aan de haak. 

Indien je echt geen kleine kweekpiertjes vind gebruik dan de grotere maar laat ze 1 a 2 

weken staan in frigo. 



 

Gebruik van duivenmest 

 

De maanden november, december tot maart zijn ideaal om deze te verzamelen. 

Ik probeer hem zo vers mogelijk van duivenmelker te krijgen en steek deze zonder te 

kuisen in zakje, maak er een dikke worst van en steek hem in vriezer. 

Als je hem krijgt van duivenmelker en hij ruikt naar ammoniak dan best gewoon 

wegwerpen. 

Hoor soms dat hij groen moet zijn, heb ook al weten winnen met bruine, denk zolang hij 

vers is dat kleur er niet al teveel toe doet. 

De avond voor sessie haal ik hem uit vriezer. 

Ik neem die zak gewoon zo mee aan het water. 

Eens aan het water zet ik deze in een emmer, wat water erop en papje van maken en 

klaar. 

Indien er veel pluimen inzitten dan toch maar eens zeven maar zo niet gewoon in voeder 

steken, beetje met de keer. 

De pluimpjes die erin zitten krijg je er dan makkelijk uit door voeder eens te zeven. 

Ik doe niks van werk thuis aan de duivenmest, zie er veel toe komen met erg verzorgde 

duivenmest, echt geprepareerd maar gaat echt ook goed zonder al die voorbereidingen. 

Door de duif leg je jou voeder anders aan de grond, door de duif word je voeder erg 

zwaar maar eens te water komt het ook terug snel los. 

Als er echt dikke voorns gevangen moeten worden en veel kan je tot 1,5 kg gaan op 3 

kg droog voeder, indien het beetje moeilijker gaat dan max 1 kg duif op 3 kg voeder 

nemen en hem veel vloeibaarder maken vooraleer je hem gebruikt om je voeder mee 

aan te maken. 

Indien het echt gaat op zeer kleine visjes dan beter de droge versie nemen, dat heeft een 

bom van werking aan je voertje, steek deze eronder net voor het voederen. 

Die droge toch tot papje maken heeft een totaal andere werking dan de verse mest! 

Droge kan je nog steeds vinden bij de firma VDE, word nu genaamd DM. 

 

Zwarte neutrale potgrond 

 

Is net gelijk potgrond die je in de bloembakken steekt maar deze van ons is compleet 

neutraal. 

Zeer licht van gewicht, drijft zelf. 

Hoe gebruiken, 

Op niet te diepe waters , ondiepe kanalen of vijvers kan je dit perfect gebruiken onder je 

voeder mengen, pas op hoe meer je gebruikt hoe luchtiger het word. 

Je voeder zal er donkerder mee . 

Gebruik dit net zoals leem. 

Zeer goed voor vijvers of kanaaltjes met een dikke slip laag. 

Je voeder zal er ook echt attractief door worden. 

In diepere waters kan je dit ook mengen met je leem, ook de muggenlarven blijven er 

lang in leven . Kan je beetje vergelijken met volumix, vroeger een veel gebruikt 

product. 

 

Voor mij is voeder het belangrijkste in mijn visserij. 

Mijn materiaal moet natuurlijk ook tip top zijn! 



Sommige zeggen dat nummertje, is natuurlijk belangrijk maar als je echt lang wilt 

meegaan in het nationaal circuit zal je echt meer moeten hebben dan geluk met je nr! 

De kennis van het water, de kennis van voeder, vertrouwen in voeder ,enz… 

Ik vis ongeveer 25 jaar wedstrijden, is 25 jaar dat ik zelfde personen weet winnen of van 

voor weet draaien op uitslag, heeft veel meer te maken dan dit nummertje! 

Weten waar wat te smijten, hoe het aan de grond moet liggen is super belangrijk! 

Of dit nu op vijver of kanaal is! 

Hopelijk heb je iets aan deze uitleg! 

Ook bedankt aan de vele vissers die de laatste 25 jaar me veel bij gebracht hebben! 

 

PS, de foutjes die je soms zal vinden neem je er best gewoon bij. 

Schrijven is echt niet men sterkste kant! 

 

 

 

Groeten Salomez Steve 
 

 

 

 

 


