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NIEUW BOEKJE 2020, 

STEVE SALOMEZ: 
 
We zijn nu bijna 2020 en sedert 2005 zijn we nu bezig met voeders. Alles 
is begonnen met een zakje te maken voor een vriend, dan voor de vriend 
van deze vriend en nu zitten we op een punt dat we over vele landen 
gekend zijn met de voeders. Het loopt echt goed en de resultaten zijn er! 
 
Er is heel veel veranderd op gebied van voeders: anders bevochtigen, 
andere leemsoorten, vismeelvoertjes enz….Vele van deze voeders die we 
hier gaan bespreken zijn mengelingen die afkomstig zijn van bekende 
vissers…in het wereldje van hengelen is het soms geven en nemen (iets 
geven om iets te krijgen) en na vele jaren kom je dan aan redelijk veel 
recepten, te veel voor eigen gebruik. Deze recepten maken we dan met 
de best mogelijke bestanddelen die we halen bij Marcel Van Den EYNDE, 
championfeed en sensas.  
 
De uitleg dat we geven over de voeders is zeer belangrijk voor de visser. 
Ikzelf vis ook veel en zie ook wat er gebeurt aan het water, het veranderd 
non stop en ik moet ervoor zorgen dat ik steeds mee ben met de nieuwe 
manieren of zelfs proberen om voor te zijn. Het voeder op een andere 
manier klaarmaken, andere leemsoorten toevoegen of werken met een 
additief kunnen een groot verschil maken! Vele jaren geleden werd er 
door sommige gelachen met de ‘potjes van Salomez’, nu hebben we ons 
reeds bewezen. Bij het feedervissen was het in het begin niet gemakkelijk 
maar na een jaar of 3 hebben we ons daar ook op bewezen en werkt het 
voeder super! In het begin gebruikte ik vooral de mengelingen die het 
goed deden bij de vaste stok. Met deze mengelingen had ik met de feeder 
veel last van kleinere vissen. De grote voorn en de brasem feeder hebben 
daar veel verandering in gebracht! 
Ik heb vele jaren geleden verteld dat het verschil steeds groter en groter 
ging worden, en zie nu maar! Leer de voertjes kennen, leer er mee 
werken, mee mengen en maak je eigen voertje. Pas je mengeling aan 
naargelang het type water, we kunnen steeds helpen om de goede 
mengeling te vinden!   
 

HIER EEN BEETJE UITLEG DIE JE ZEKER KAN GEBRUIKEN: 
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GROTE VOORN 

De naam zegt het zelf, een voertje voor de grotere voorn. Dit voertje 
werd indertijd gemaakt voor de grotere kanalen zoals het Albertkanaal of 
de Maas.  
Je kan dit bevochtigen met duif, een papje van ttx of gewoon water. 
Zeker op kanalen met stroming zal dit voeder mooi aan de grond blijven 
liggen zonder al te veel een spoor te maken. Vooral de dikkere vissen 
komen op dit voeder af (grote voorn of brasem). 
Het voeder bevat reeds koriander maar er kan nog steeds extra aan 
toegevoegd worden! Ook bevat dit voertje echte peperkoek, zeker een 
meerwaarde voor de dikke vissen! 
Gemengd met brasem feeder is dit een echte topper voor de feeder op 
dieper water!  
Als extra additief kan je ook black canal toevoegen.  
  

BRASEM FEEDER. 

Soms, en zeker in de winter is het lang wachten op een beet met de 
feeder. De vis zit er maar het duurt soms lang voor je de beet krijgt, 
slepen met een korfje kan soms een beet uitlokken maar als je voeder 
snel (bv. na 1 minuut) uit je korf is, heeft dat weinig zin. Dit voertje werd 
speciaal gemaakt om er langer in te blijven. Soms zal je zien dat je zelfs 
na 10 minuten een vis vangt en dat er nog steeds wat voeder in het 
korfje aanwezig is. 
Het is een voertje dat redelijk veel koekjes bevat. Brasem feeder bevat 
ook geen synthetische smaakstoffen, de geur die je zal ruiken bij 
bevochtiging is deze van goede koekjes en koriander. 
De vele goede en verschillende soorten koekjes in dit voeder zijn een tip 
van een feederkampioen! 
Dit kan ook perfect gebruikt worden met de vaste stok! 

 BRASEM CLASSIC 

Een voertje die nu reeds 15 jaar in ons gamma zit en hij blijft het maar 
goed doen! Dit voertje heeft de geur van aardbeien en karamel. Zeer 
geapprecieerd door dikke brasem of skimmers! Je zal zien, als je dit 
voertje gebruikt zullen je skimmers of brasems steeds groter zijn dan 
deze van je buren…Er is wel 1 nadeel aan dit voertje, dat het traag op  
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gang komt. Maar doordat vele wedstrijden nu 5 uur duren is dat zeker 
geen probleem.  
Dit voertje kan ook perfect versneden worden met een voorn voertje rijk 
aan bruine chapelure of als je echt achter de dikke uitzit met een 
vismeelvoertje zoals S3 of BIG! 
Op vele waters is dit voertje nu al zo gekend dat de vis daar echt op 
wacht, er zijn waters waar dit echt onmisbaar geworden is!! 
Dit is een relatief licht voertje! 
  

BRASEM ZWART/ BRASEM GEEL/ FEEDER SPECIAAL 

Feeder speciaal is het neutrale van deze 3 soorten, het bevat gele 
kleurstof en smaakstof of eetlustopwekker. 
Dit is een voertje die overal inzetbaar is, je kan er iedere kant mee uit. 
Zowel voor voorn als voor brasem.  
Dit kan gebruikt worden op kanalen maar ook op vijver. 
In de feeder speciaal zit enkel koriander. Onder de brasem zwart en de 
brasem geel is kleurstof, smaakverbeteraar en een eetlustopwekker 
toegevoegd. Dit is een voertje dat snel vis lokt, je zal vele keer snel in de 
wedstrijd vis beginnen vangen, als je bv. ziet dat je te snel stilvalt kan je 
dit voertje perfect gaan mengen met bv. de brasem classic. 
Een zeer bekende mengeling is: 
- 4 delen brasem zwart 
- 2 delen brasem classic 
- 2 delen banomix 
Als je dus graag werkt met je eigen additief kan je brasem zwart of geel 
gaan vervangen door feeder speciaal. 
  

SUPER VOORN/ GARDON BRUN 

Een bruin voertje rijk aan chapelure bruin met veel gegrilde kemp. 
Lokt zeer snel vis naar de plaats, maar wel niet steeds de grootste. Is 
een voertje waar je veel beet mee krijgt! 
Ook de skimmers zijn niet vies van dit voertje! 
Op ondiepe vijvers moet je dit voertje gewoon wat verzwaren met beetje 
wolkende leem. Op kanaal voor kleine voorn of skimmers moet je 
mengen met wat wolkende leem en terre de rivière. 
Ook zal je ruiken als je dit voertje bevochtigd dat daar een prachtige 
geur uitkomt. Deze geur is afkomstig van een zadenmengeling, dit kan 
ook apart verkregen worden onder de naam: additief super voorn. 
Dit additief kan gebruikt worden onder gelijk welk voertje waar je meer 
werking aan wilt geven, bv. de grote voorn! 
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Fier mag ik zeggen dat dit voertje super loopt in Engeland en reeds daar 
enkele mooie prijzen opgeleverd heeft! 

  

VOORN SPECIAL 

Dit is een voornvoertje op basis van witte chapelure met een geur van 
koriander en venkel. 
Is een voertje dat minder zwaar aan de grond ligt en meer werking heeft 
dan bv. de grote voorn. Wanneer je het puur zou gebruiken zonder 
gebruik van duif of terre de rivière zou het mogelijk blijven drijven. 
Zo’n type voeder moet je steeds bevochtigen met duif of zware grond, 
ook niet bang zijn om op ondiepe kanalen of vijvers zware grond te 
gebruiken op de voorn. 
Je kan steeds nog extra koriander aan toevoegen of wat kardemon. 
Op 3kg voorns speciaal mag je nog extra 300 gr versgemalen koriander 
(balletjes) ondersteken. 
Dit voertje gaat zeer goed in mengeling met grote voorn. 

 WEDSTRIJD/ CONCOURS 

Is een zwaar aan de grond liggend voertje Dit is een voertje dat gemaakt 
werd voor diepere kanalen met mengeling van grote voorn en brasem. 
Dit naar kaneel ruikend voeder kan perfect versneden worden voor 
kleinere vissen met bv. super voorn of bruine chapelure. Wanneer je dat 
gebruikt op kanaal met scheepvaart (op dikke vis) dan best mengen met 
brasem classic. 

 BRASEM MEGA MAGIC 

Is een voertje die indertijd gemaakt werd om te gebruiken op wedstrijden 
waar muggenlarven verboden werden. Is een type voeder zoals de 
brasem classic maar met een wolkende kleurstof (oker/geel), een 
smaakverbeteraar en een eetlustopwekker (de secret booster) onder. 
Kan puur gebruikt worden maar ook in mengeling zowel met vaste stok 
als met feeder. 
Een paar mooie uitslagen met dit voeder gevist gemengd met de 
wedstrijd op dieper kanaal. In Frankrijk wordt dit voeder graag gebruikt 
op diepere kanalen op grote brasem. 
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KANAAL 

Een sterkwerkend verticaal voeder dat vooral kleinere vis naar de plaats 
lokt. Dit voeder bevat redelijk veel steranijs die vooral goed is voor kleine 
voorn. Veel keer zal je met dit type voeder meer beet krijgen dan je 
buren maar vooral kleinere vissen. Een bekende mengeling is kanaal 
mengen met de classic, helft/ helft. 
  

KANAAL 2020 (NIEUW!!) 

Een nieuw voertje dat zowel gebruikt kan worden op kanalen als op 
vijver, er komen zowel voorns als brasem op af. 
De zeer aangename geur zal vele ‘oudere’ kanaalvissers herinneren aan 
vroeger, typisch geurtje van kanaalvoeder! 
Is een voertje die snel vis naar de plaats zal lokken, kan ook perfect 
gemengd worden onder een brasemvoeder. 
Basis van dit voertje is verse bruine chapelure, je kan dit voertje zowel 
laten kleven als los gebruiken, al naargelang de manier van 
bevochtigen! 
Iedereen weet dat ik zelf ook veel op kanaal vis en zoiets ontbrak voor 
mezelf in ons assortiment, een voertje waar je alle kanten mee uit kan 
maar vooral een voertje die je perfect kan mengen met het veel 
gebruikte brasem classic. Brasem classic heeft de neiging om laat, maar 
de grote te lokken. Door het mengen van kanaal 2020 onder de classic 
zou de vis sneller moeten komen! 
  

BANOMIX 

Een voertje rijk aan babycorn. 
Het heeft echt goed gelopen in 2019, dit voeder met de geur van het 
additief explosion lokt brasem van ver naar de plek. Zeker op water met 
veel wind of stroming. Zeker een meerwaarde onder je voeder. 
Gebruik nooit te veel van dit voeder, gebruik dit bijna als additief. Steek 
op 1kg voeder bv. 150 gr banomix. 
Ook onder feeder voeder niet slecht! Bij veel gebruik komt vis half water 
te liggen!! 
  

BABITO 

Wie heeft daar nog niet over gehoord… 
Felgeel voertje geschikt voor dikke brasem, toen er nog echte brasem 
vijvers waren was dit een echte topper onder de leem. 
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Nu wordt dat vooral gebruikt net zoals de banomix als een additief onder 
brasemvoeder. 
Bevat een sterke eetlustopwekker die fel ruikt naar fruit. 

  

ADDITIEF BLACK CANAL 

Een additief uit de beginjaren en heeft reeds hopen topresultaten 
opgeleverd! 
Je kan dat reeds gaan steken onder je startvoeder maar ik ben meer 
voorstander om dit te gebruiken tijdens de wedstrijd. Als er mooie vissen 
gevangen moeten worden dan eens proberen…neem 3-tal handjes 
voeder en steek er wat vers aas bij, ongeveer een soeplepel black 
canal, goed mengen en cuppen. Op vele waters dat ik ken een echte 
meerwaarde! Je voertje komt er iets donkerder door maar word niet echt 
zwart. Geschikt voor grote voorn, brasem en skimmers. 
  

ADDITIEF SUPER VOORN 

Deze kan je perfect onder je startvoeder gaan gebruiken maar ook met 
de manier van de black canal. 
Is een zeer lekker ruikende zadenmengeling die extra werking geeft aan 
je voeder. 
Kan je niet mee overdoseren. 
  

FENUSPICE 

Additief op basis van kruiden uit de oude doos. Bevat fenegriek die 
bekend staat als topper in het voor- en najaar! 
Kan perfect onder een brasemvoeder gestoken worden in het voorjaar, 
zeer geapprecieerd door de dikke vissen! 
Ook in boilies een echte topper! Zeer goeie kwaliteit van kruiden! 
  

BANAFEE 

Additief met de zeer aangename geur van banaan en karamel. 
Heeft ook een sterke verticale werking aan het voeder, zeker op water 
die in beweging is door wind of stroming een echte meerwaarde. 
Kan gebruikt worden in kleine hoeveelheid in de start maar probeer 
vooral eens wanneer de beet uitblijft. Een beetje onder een paar handjes 
voeder en cuppen of smijten. 
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Vele jaren geleden had ik eens van een visser de tip gekregen om 
me ook eens wat meer bezig te houden met pellet voertjes (ook 
vismeelvoertjes genoemd). In het begin was dat echt nieuw voor mij 
maar beetje per beetje kregen we ook daar meer kennis van. Na 
zoveel jaren hebben we nu ook in deze reeks enkele echte toppers 
die ver buiten onze landgrenzen gekend zijn! 
Deze voertjes kunnen bv. gebruikt worden in de method maar ook als de 
moderne bol/paste vissen. 
 
Hier beetje meer uitleg over de voertjes: 
  

BOL, PELLET OF  
VISMEELVOERTJES: 
  

DE S1 

Wordt vooral gebruikt als bol/paste. Dat is bolletjes van dit voeder zo 
zacht mogelijk aan de haak kneden. 
Hebben we zowel in het bruin, groen, rood of zwart. Zeker de bruine en 
de groene worden massaal gebruikt. Zeer gemakkelijk te bevochtigen en 
snel klaar. 
I.v.m. bevochtiging heb je veel manieren, soms echt nat en soms bijna 
droog. Dat is de kunst van bolvissen. De bevochtiging is zeer belangrijk!  
 
Is een relatief arme korrel of pellet dat we superfijn malen en die reeds 
vroeg in het voorjaar begint werken, vroeger dan veel andere paste 
voertjes. 
De rode en zwarte hebben we nu ook al paar jaar en het rare aan deze 
is dat deze korte periodes in het jaar enorm veel gevraagd worden. 
Soms maken die kleuren het verschil! 
De s1 groen en bruin zal nu ook verkrijgbaar zijn met fibers…nog 
makkelijker in gebruik! 

 DE S3 

Veel gebruikt voertje!!! 
Een pellet voertje die redelijk wat olie bevat. Is een voertje die 
in het begin van pellet vissen gebruikt werd op de brasemvijvers 
en super resultaten opleverde. Zeker 20 jaar geleden werd dit al  
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gebruikt op de Vlaamse vijvers door een paar toppers! Nu nog 
steeds slaat dit voertje enorm aan op zowel karper als brasem 
zowel voor method, bol of voeder! 
Ook in mengeling met een classic brasem voertje zoals brasem 
classic echt top! 
Zeker in de warmere periodes eens mengen met de ‘BIG’, 
wordt een deeg die zeer goed aan de haak blijft en zeer goeie 
resultaten opleverde! 
  

BIG 

Een pellet voertje die de bekende black power pellet bevat, zeer 
geapprecieerd door de grotere karpers of brasem. 
De big is één van de meest gevraagde voertjes hier, perfect 
voor zowel method, bol als in een brasemvoertje. 
Kan net als de s3 onder brasemvoeder gemengd worden. 
Rijker en voedzamer dan de s3 en de s1. 
Donkerbruin tot grijs van kleur. 
Hoe warmer het water, hoe beter de resultaten! 
Je kan nog steeds meer gemalen black powers onder steken, 
zeker niet slecht maar niet makkelijk te malen. Wat je ook kan 
doen is de black powers laten weken in warm water en dan met 
dit papje je voeder aanmaken. 
  

KARPER 

Een voertje die bestaat uit gemalen purple pellets en die op 
punt gemaakt is met fijn gemalen expanders en wat gemalen 
gegrilde kemp. 
Simpel pellet voertje die het op vele vijvers zeer goed doet! Zo 
zie je dat simpel soms ook gaat! 
Kan ook perfect gemengd worden met de andere pellet 
voeders. 
  

SPIRULINA PASTE 

Hebben we reeds een paar jaar en liep niet echt super, is ook 
de duurste uit ons assortiment maar wat er daarvan in 2019 
buiten is gegaan is niet normaal! Dit voeder heeft super 
gelopen!!!Donkergroene spirulina kleur, bol of paste die propvol 
algen zit! We hadden zelfs in 2018 gedacht om deze te 
stoppen. 
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Zeer gemakkelijk in gebruik, zeer gemakkelijk te bevochtigen! 

S4 

Heeft zeer goed gelopen in het begin van het jaar, de resultaten waren 
zeer goed. 
Is moeilijker te bevochtigen dan de eerder vermelde paste’s, neem bv. 
300gr s4 en meng daar 300gr fijn gemalen expanders onder. Meng deze 
en doe een klein beetje water bij, goed mengen en laten rusten, 
hetzelfde herhalen en terug goed mengen. Je zal zien na de eerste keer 
water zal je deeg terug hard worden maar na een 3-tal keer bevochtigen 
en goed mengen zul je zeer mooie en zachte deeg zal krijgen! 
Zeker een paste om eens te proberen! 

  

OM KOI PASTE 

Een mooi en makkelijk te bevochtigen deeg, licht van kleur en zit zeer 
laag qua voedingswaarde. Is een paste die snel zal lopen in het begin 
van het seizoen. 
  

S1 GROEN EN BRUIN FIBRE  PASTE (NIEUW 2020) 

De s1 groen en bruin maar nu met fibers eronder, blijft zoals de pure s1 
zeer gemakkelijk te bevochtigen maar blijft nu nog veel beter aan de 
haak! De testen waren zeer positief, deze werden zelfs gedaan door 
goede bolvissers en deze waren zelfs onder de indruk! 
Word een topper!!! 
  

GEMALEN EXPANDERS 

Veel gevraagd product, kan onder gelijk welk karper voertje gestoken 
worden om een luchtiger voertje te krijgen, ook als je bol iets te veel 
kleeft dan wat meer fijn gemalen expanders eronder en zal veel beter 
zijn. 
  

HEMP PASTE. (NIEUW 2020!!) 

Een nieuw paste voertje die zéér veel kemp bevat, 70% van dit voertje 
bestaat uit gemalen kempzaad en toch hebben we kunnen bekomen dat 
wanneer je het bevochtigt, perfect zal gaan voor de bol of als 
methodvoertje. Blijft zeer goed aan de haak hangen en ook zeer 
gemakkelijk te bevochtigen! 
Zeer zachte deeg krijg je wanneer je dit bevochtigt…wil je dit meer laten 
kleven dan een beetje s1 fiber extra onder steken, bv. de groene! 
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Wordt ongetwijfeld een echte topper!!! 
Kan natuurlijk ook gemengd worden onder ander voertje zoals bv. de 
karper of big. 
Ook onder een kanaalvoertje niet slecht maar let op, de dikke vissen zijn 
er ook zot van!! 
  
  
Voor meer info over onze andere toppers zoals NKB+BETAINE, 
SCOPEX MAISON, RED EN CLEAR EXPLOSION, BLACK 
POWERS,…. Zie eerdere boekjes op onze website… 
  
  

EEN BEETJE UITLEG 

OVER ADDITIEVEN: 
  
Zelf heb ik reeds veel meegemaakt dat ik echt een verschil kan maken 
met additieven. Zeker op de dagen dat het iets minder gaat…dat de vis 
er zit maar niet wil azen. Zelf maak ik van bij de start zelden of nooit 
gebruik van zulke producten, beetje wachten en kijken wat er zal 
gebeuren. Als je nu begint met neutraal voeder of met neutraal aas kan 
je nadien steeds eens proberen om wat additief op te doen en je zal 
vaak direct resultaat zien.  
Toch wil dit dan niet zeggen dat je moet verder doen want vaak is het 
veel beter om steeds terug te kunnen keren naar neutraal aas en nu en 
dan eens met behandeld aas. 
Dippen kan je ook proberen. Dit is ook met de feeder vaak enorm 
succesvol. (Maar nooit lang, max 2 tot 3x dippen na elkaar)  
De vissen dat je daarmee vangt mag je echt bonusvissen noemen. Ook 
op een vijver als je eens een mindere periode hebt, je expander, pellet 
of made dippen kan een paar vissen opleveren. Soms zeer snel maar je 
zal zien, dit zal niet blijven duren. Dan moet je terugkeren naar neutraal 
aas.  
NOOIT AL JE AAS BEHANDELEN!!!! 
Ook heb ik na veel testen gezien dat vooral de smaak van het additief 
een grote rol speelt, dit is belangrijker dan de geur! 
I.v.m. Smaak, de bittere of onaangename smaken zijn eetlustopwekkers, 
de zoete zijn smaakverbeteraars. 
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Met de zoete kan je veel minder verkeert doen dan met de 
onaangename smaken…met de onaangename smaken kan je 
hopenwedstrijden winnen maar kan je het ook kapot maken, de manier 
van werken met deze is zeer belangrijk!  
Je kan de beide ook gaan mengen natuurlijk. 
Goeie smaakmakers zijn superzoet, canis, sucram. 
Nhdc is ook een zoete maar deze is een ander verhaal, zeer goed 
product maar opletten met overdosering! 
Al onze eetlustopwekkers en smaakverbeteraars komen uit de vee-
industrie, we hebben er heel wat. 

  

SCOPEX MAISON, (VLOEISTOF) 

Een echte topper, ik heb paar jaar geleden beginnen uitleggen aan vele 
vissers hoe ze dit moeten gebruiken en reeds zeer vele keer heb ik 
mogen horen dat dit super werkt. Nu en dan eens dippen…soms niet 
normaal hoe snel je de vis vangt maar na een 2-tal keer zal je reeds zien 
dat het minder snel gaat en moet je terug veranderen. Zowel op vijver 
als kanaal een topproduct, zeker de dikke brasem is er zot van! 
Bevat zeer weinig boterzuur, door de kleine hoeveelheid ruik je het 
boterzuur niet. 
  

PINNACOLADA. (VLOEISTOF) 

Beetje hetzelfde verhaal als de scopex maar een andere geur en iets 
sterker, wordt meer gebruikt op de carpodromes. 
 
Bevat iets meer zuur. De geur en smaak van pineapple en coco is echt 
sterk. Kan zowel op pellets als op aas gezet worden! Terug hetzelfde als 
met de andere additieven dat je er beter nooit mee start, gewoon eens 
dippen of een cupje zetten en je zal een groot verschil zien! 

  

PINEAPPLE BUTERIC (VLOEISTOF) 

Waarschijnlijk het sterkste additief in onze reeks, dit is echt een 
bommetje! Een zeer veel gevraagd product! 
Nadeel van deze is wel de geur, je ruikt perfect de ananas maar zeker 
ook het boterzuur, wanneer je geen boterzuur mag gebruiken is deze 
zeker niet aan te raden maar dan eerder de scopex maison. 
Zit in klein flesje van 50ml, is een echte dipper! 
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CARP BOOSTER OF CARP BOOSTER PINEAPPLE (POEDER) 

Een additief in poedervorm met boterzuur. Lost zeer snel op in water. 
Is reeds een oud product en kan zowel gebruikt worden op levend aas of 
op korrel. 
Vroeger werd dit ook squidpoeder genoemd… hopen wedstrijden 
werden er daarmee gewonnen! 
Onlangs nog een Vlaamse topper in de winkel en hij zag dat potje staan. 
Hij stond versteld dat ik dat had in de winkel, niet normaal hoe dit werkte 
op zijn maden, vertelde hij. Het nadeel van deze topper is dat op een 
bepaald moment iedereen dat gebruikte! 

  

NATURAL PELLET BOOSTER WINTER. 

Is een natuurlijk product, is niks anders dan een mengeling van goeie 
aminozuren. 
Echt een topper in onze reeks, de geur zal bij veel vissers bekend zijn. 
De smaak is licht gezouten. 
Neem een 500 gr geweekte purples, meng een kleine soeplepel 
daaronder en steek dat in een zakje. Een nachtje in de frigo is zeker een 
meerwaarde! 
Is een additief uit de oude doos. 
Kan ook gemengd worden met de zomer, maak dus je eigen additief en 
meng deze 2 door elkaar, je zal versteld staan! 
  

NATURAL PELLET BOOSTER ZOMER 

Eveneens een oude topper, deze wordt net als de zomer reeds meer 
dan 20 jaar gebruikt in het karper vissen. Is in principe afkomstig uit de 
begin jaren van het boilievissen net zoals de pellet booster winter. Het 
vreemde aan deze 2 producten is dat ze het goed blijven doen. Ook op 
de carpodromes. 
Zoals net geschreven kan je deze perfect mengen met de pellet booster 
winter. 
De zomer is een dikke vette pap die ruikt naar vis, giet maar eens door 
een fijn zeefje en je zal echt de stukjes vis, garnalen, krill enz.…zien 
liggen. Zeker in de warmere maanden een echte topper! 
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OLD SPICE OIL 

Zeker in de wintermaanden een additief die vis oplevert, bevat veel van 
het bekende additief methis maar is dan wel heel vettig. 
De rode kleur van het additief zal ook je pellets kleuren. 
Ook zal je goed zien dat dit eveneens in koud water, als je dit op pellets 
zet en voedert een grote olieplaats zal krijgen. 
Zeker ook aan te raden om nu en dan eens te gebruiken als dip. 
  

RED EN CLEAR EXPLOSION 

De hoeveelheid flesjes die daar jaar na jaar van buiten gaan is niet 
normaal en dat betekend maar 1 ding, is en blijft een topper voor vele 
soorten visserijen. Op kanaal, maar ook op carpodromes. 
Niet normaal welke werking dit product aan je aas of voeder geeft! De 
geur van bananen is zeer bekend aan vele vijvers. 
Hebben we in het rood of kleurloos. 
Je vindt er op de site vele info over, zeker het plannetje bekijken van de 
onderstroming, zeker als er onderstroming staat of veel wind is, is dit 
een echte topper! 
Eveneens een product die reeds zeer lang bestaat, de eerste keer dat ik 
dat heb leren kennen is zeker 25 jaar geleden! 
  

MAPLE FENUGREC 

Hebben we zowel in poeder als in vloeistof. Zeer aangename geur van 
maple met kruiden, is een sterke eetlustopwekker dus bitter van smaak. 
Kan op karper gebruikt worden maar wordt vooral geapprecieerd door 
de brasemvissers. 
Echt wel een veel gevraagd product uit onze reeks. 
  

XXX 

Hebben we eveneens in poeder als in vloeistof.  
Dit is een soort die al lang meegaat, hebben we nu toch al 15 jaar in 
onze reeks. 
Zeker op de brasemvijvers een veel gebruikt product. 
Fruitig wit poeder met een bittere smaak. Wil dus zeggen, pure 
eetlustopwekker. Kan je natuurlijk steeds versnijden met bv. sucram of 
canis. 
Gebruik er zeer weinig van in de start, maar wel op het moment dat je 
ziet dat het stilvalt of als buur meer vangt. 
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EEN BEETJE 

UITLEG OVER LEEM: 
 
Leem is zeer belangrijk onder voeder, we gebruiken nu wel 
minder leem dan vroeger maar we gebruiken het op een 
ander manier. 
 
Ook gebruiken we nu meer verschillende leemsoorten. 
 
Vroeger werd er vooral gebruik gemaakt van gewone 
vochtige leem, de zachte soort. 
 
Nu worden er veel meer zwaardere leemsoorten gevraagd 
zoals het rivierleem. 
 
De terre de rivière van sensas bijvoorbeeld of deze van Van 
Den Eynde in 3 kg zakken zijn veel gevraagde soorten.  
 
De terre de rivière van sensas voor de voorn, deze van Van 
Den Eynde is meer voor de gemengde visserij omdat deze 
iets meer wolkt. 
 
Zeer belangrijk in de hedendaagse visserij is kijken naar het 
water waar je vist of je voeder een spoor moet maken 
beneden of niet, dat kan je aanpassen naargelang de 
leemsoort.  
 
Voor de voorn moet het op vele plaatsen compact blijven, 
voor brasem mag het een spoor maken. 
 
Bentonite is ook een belangrijk product waarmee je de leem 
nog extra zwaarder kan maken, je hebt de gemengde soort 
reeds in de handel onder de naam terre rivière collante van 
sensas maar deze kan je perfect ook zelf maken.  
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Hoe meer bentonite, hoe zwaarder je leem zal worden en 
hoe meer aas je ook kan ondersteken om eventueel bij te 
cuppen. 
 
Het valt me echt op dat de vraag naar zwaardere 
leemsoorten sterk is toegenomen. 
 
Black earth is nog een andere soort. Is veel luchtiger en kan perfect 
op ondiepere waters gebruikt worden waar er minder stroming staat. 
Wil je het toch op dieper water gebruiken dan kan je je eigen 
mengeling maken. 
 
- 1kg gewone damp leem 
- 500gr black earth 
- Bentonite naargelang hoe zwaar je het wil. 

 
Black earth kan je dan ook gaan veranderen naar bv. terre 
rivière…. 
 
Engelsen zijn veel bezig met hun eigen leemsoort te maken 
naargelang het water waar ze naartoe moeten, iets wat wij nog 
veel te weinig doen. 
  
 
 
 
Nog dit, we hebben veel eetlustopwekkers, zie vooral op de site 
voor meer info. 
 
 
De eetlustopwekkers kan je ook mengen om je eigen additief te 
bekomen, ook kan je er een zoetstof aan toevoegen. 
 
Sommige zijn reeds gemengd van onszelf. 
 
De sweetfruit, de sweet bream, de magna sweet zijn reeds 
versneden eetlustopwekkers met een zoetstof. 
  
Groeten 
Tweggy Sohie & 
Steve Salomez  
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DE WEDSTRIJDVISSER 

-STEVE SALOMEZ- 

 

INFO: 

 

Adres: Dikkebusseweg 76, 8900 Ieper 

 

Telefoon: 057 21 41 37 
 
 
 
Website:  www.dewedstrijdvisserwebshop.be 
 

 

 

https://www.google.com/search?q=steve+salomez+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LLMwNkguNtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexCheXpJalKhQn5uTnplYpJIKEAQA-tKZEAAAA&ludocid=2998503570001272612&sa=X&ved=2ahUKEwiz7YzWub_lAhXDI1AKHQKJBwcQ6BMwFXoECA8QAw
https://www.google.com/search?q=steve+salomez+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LLMwNkguNtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexCheXpJalKhQn5uTnplYpJIKEAQA-tKZEAAAA&ludocid=2998503570001272612&sa=X&ved=2ahUKEwiz7YzWub_lAhXDI1AKHQKJBwcQ6BMwFXoECA8QAw
https://www.google.com/search?q=steve+salomez+telefoon&ludocid=2998503570001272612&sa=X&ved=2ahUKEwiz7YzWub_lAhXDI1AKHQKJBwcQ6BMwF3oECA8QDw
https://www.google.com/search?q=steve+salomez+telefoon&ludocid=2998503570001272612&sa=X&ved=2ahUKEwiz7YzWub_lAhXDI1AKHQKJBwcQ6BMwF3oECA8QDw
https://www.google.com/search?q=de+wedstrijdvisser&oq=de+weds&aqs=chrome.0.0j69i57j0j69i60j69i61l2.1910j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=de+wedstrijdvisser&oq=de+weds&aqs=chrome.0.0j69i57j0j69i60j69i61l2.1910j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

