Steeds wordt het moeilijker om aan goeie en vooral dikke vers te geraken, hier zien we steeds
wekelijks de klanten terug om hun portie dikke muggenlarven. Op zich niet slecht maar toch klopt
dit niet echt!
Hier scheppen we de meeste dikke muggenlarven zelf, meestal uit die poelen waar koeien komen
drinken. Die muggenlarven kan je weken houden. Hij wordt zelfs beter na een week in de koelkast!
Bij velen lukt dit niet, ieder week hetzelfde portietje dikke vers voor de haak, de meeste vissers
begrijpen niet wat een schepper wekelijks moet doen om aan die betere kwaliteit te geraken!
Hier proberen we nu echt de vissers te overhalen om niet na elke visbeurt die pot vers weg te
kappen in het water, hoe doe je dit en hoe bewaar je hem.
Als je thuis komt van de winkel plaats je de dikke vers in water, liefst plat water uit flessen. Je kan
ook regen water gebruiken maar is toch een klein risico, als je bv een duivenmelker hebt in de
buurt komen duiven soms op je dak zitten en na een hevige regenbui zit alles in de regenput en
dan spreek je over helder regenwater! Neem dus gewoon flessen water van bvb. Aldi, niet duur.
Neem een grote plastieken bak. Zorg dat deze juist in koelkast kan. Let op: koelkast niet kouder
dan 6 graden, 7 à 8 graden is ideaal! Te koud zal de vers-de-vase lam worden. Hij zal nog leven
maar helemaal geen kracht meer hebben! Zet je vers-de-vase in die bak en zet hem onder water.
1 cm water is genoeg, meer hoeft niet! Indien geen koelkast te beschikking zet het bakje dan in
water in de kelder.
In de winter ververs je de vers-de-vase om de 3 dagen. In de zomer om de 2 dagen en zorg dat je
de temperatuur niet teveel doet schommelen. Zet bv enkele flessen reeds op temperatuur in
dezelfde koelkast.
Neem als je gaat vissen klein bakje mee die mooi koel houdt. Maak desnoods een klein koelkast
bakje of zoek klein koelbakje in de handel. Neem aan het water bv een 100 tal dikke vers uit die
bak en sluit hem terug mooi. Zet niet die complete pot open en bloot! Zorg desnoods ook dat je
vers plat water mee hebt . Na de visbeurt ververs hem want soms kan een bezoekje aan het
vislokaal uit de hand lopen (lol)!
Zo zal je zien dat je perfect je vers meerder weken kan houden. In de winter kan je hem soms tot 1
maand of langer bewaren! Resultaat: geld gespaard en steeds betere dikke vers!

