Een tekst van Richard Van Den Broeck
De koning van het Albertkanaal
Het moet nu zowat acht, of was het tien (de tijd vliegt als je
ouder wordt) jaar geleden zijn.
Voer van de maand was een item dat er bij de Beetlezers
inging als koek. Maandelijks mocht je meekijken in de
voeremmer van een gerenomeerd visser over het hoe, wat,
en waarom. Natuurlijk, als het even kon, rijkelijk
ondersteund met foto's van een bult vis, resultaat van de
inhoud uit die voeremmer.
Steve Salomez (en zijn voermixen) maakte toen furore in de
westhoek. Toen die voerplek ook uit-deinde tot hier, en je
geen (vis)forum kon openen of je werd met het voer van
Steve om de oren geslagen, was de link snel gelegd.
Of hij het zag zitten? Het was tenslotte putje winter en
berekoud. Heu..., misschien Kapelle o/d bos bij de
windmolens? De twijfel aan een goede afloop droop zo uit
mijn mond. Toch kwam Steve met een teammaat die dag 4
uur klappertanden. Ikzelf voelde mij als het ware verplicht
om die ontbering mee te doorstaan. Op een fout gehaakte
brasem na die even bij Steve over het voer struinde vingen
we niks. Kan je natuurlijk niet mee naar buiten komen.
De week daarop wou hij het overdoen. De Dender bij Aalst
was andere koek, het was een befaamde winterstek die
heel wat wedstrijdkanonnen aantrok. Zelf vist ik wijselijk niet
mee. De voorns hadden er zin in, het ging snel, heel snel.
Steve slaagde met grote onderscheiding in dit toch wel
illuster gezelschap, gene gewone....

De laatste jaren leerde ik Steve beter kennen. Geen schrik
om zijn comfortzone te verlaten en zich tijdens de
wintermaanden vast te bijten in het voerkorfjesgeweld. En
ja, met dezelfde leergierigheid en (West-Vlaamse)
verbetenheid die hem kenmerkt en tot wedstrijdtopper
bracht. Ja vaste hengel, maar hou in de toekomst zijn
feeder-capriolen ook maar in de gaten.
Het Koning Albertkanaal, om die machtige streep water om
te dopen tot het Koning Salomez kanaal zou erover zijn. Met
haast 500 km karren voor een retourtje kan je het ook niet
direct zijn thuiswater vinden. Toch noemt hij het met een stip
zijn meest geliefde viswater. Steve leest dat gehaat en
bemind water uitstekend, zijn resultaten daar in de buurt van
Vroenhoven bewijzen zijn grote gelijk. Dit jaar was het de
apotheose van zijn Beker van Vlaanderen overwinning,
meer dan verdiend als je de jaren voordien zilver en brons
scoorde. Steve echt veel belang aan het voederritueel, niet
alleen zijn samenstelling, maar ook (en misschien vooral)
hoe je het gebruikt.
We laten hem even zelf aan het woord.
Steve: De voornstand lijkt zich na die magere jaren terug te
herstellen. Er gaan, waar het voorheen meestal brasem
gericht was, weer meer voornmixen over de toonbank. Ook
zie je weer iedereen met een emmertje duivenpoep langs
de kanaalkant...
Een mix waar ikzelf heilig in geloof, en waar je zeker niet
mee weg-gevist gaat worden:

Voorn Speciaal 1500 gram
Feeder Speciaal 1500 gram
Verse duivenpoep 1000 gram
Sensas terre de riviere 800 gram
Meng het voer (zonder terre de riviere) en verzadig het in
twee tot drie tijden met een papje gemaakt van het
duivenmest (met water), Vermijd het klonteren, een
accumixer is daar perfect voor. Laat het even rusten en wrijf
het door een voerzeef (middelmaat) Pluimen en
onreinheden blijven dan op de zeef liggen.

Je gezeefde terre de riviere luchtig onder je voer mengen. Is
je kleefkracht te sterk dan kan je dit verhelpen door een
paar grepen lichte leem (terre de somme) onder te mengen.
Terre de riviere maakt je voer zwaar maar wolkt niet, terre
de somme wolkt meer, en is goed voor kleine platjes en
brasem (vijver).

Bij aanvang 3/4 van het voer met niet teveel aas werpen als
basis, geen "te" vaste ballen knijpen. Je moet het als het
ware in één kneep kunnen samendrukken.
Verse duivenpoep heeft de eigenschap dat je voer compact
en sompig op de plaats blijft liggen, het houdt de
muggenlarven ook "lam" wat vooral grote voorn aantrekt.
Direct na je basis voer een paar cupjes startvoer met veel
aas, muggenlarven, casters, plukje dode maden (gekiemde
hennep ook nooit verkeerd)
Tijdens de sessie veel cuppen (ja is inderdaad werken
geblazen) casters of hennep schieten met de katapult is
soms ook top, vis reageert vaak op het geluid, maat let op
bij stroming, dan beter cuppen. Hennep gaat beter naar de
bodem dan casters!
Dode maden worden hier nog weinig gebruikt, in Engeland
daarentegen...
Je kan maden een nachtje in de vriezer steken of ze
overgieten met kokend water maar het beste resultaat krijg
je met die kriebellaars 48 uur onder water te laten staan.
Doe dit wel 48 u maden zijn enorme overlevers!
Veel beter dan in vriezer (verkleuren haast zwart) of koken
(gelijk rubber)

Een balletje gekleefde muggenlarven cuppen kan ook
dodelijk zijn!
Maak een balletje muggenlarven los met een weinig droge
leem meng er wat "Gummy" doorheen gaat perfect kleven,
laat zich prima werpen en natuurlijk cuppen. Hoe meer leem
hoe zwaarder.
Op BVV manche op de Leuvense vaart werkte dit perfect,
verschil met de buren was wel erg groot...

Werkt natuurlijk ook met de feeder.
Let op met synthetische additieven, iets teveel en de vis is
vaak weg. Vers gemalen venkelzaad of koriander net voor
de start aan het voer toevoegen...
Ik Gebruik zelf vaak Black canal, maar dan alleen om te
cuppen, bij mijn cup-voer dus, is veel koriander en beetje
sweetfruit.

Indien je kleurstof wil toevoegen (bvb. zwart) steeds onder
je droog voer mengen.
De beschreven mix maar dan aangemaakt met een papje

TTX, Babycorn of Bio mix en een additief of sweetner is ook
niet verkeert voor brasem...
Vang ze
Steve

