
In de handel hebben we meerdere soorten kleine vers, Belgische of Franse, Poolse , Russische en
gekweekte. Wat is nu eigenlijk het verschil?

De Russische is het gemakkelijkste te bewaren. Zelfs na 1 week in koelkast is die nog van goede 
kwaliteit. Enkel in de warmere maanden zijn er soms problemen, maar zelfs wij voelen ons niet 
goed bij 40 graden laat staan een muggenlarven die normaal in fris water leeft! Russische vers-de-
vase is zeer goed voor brasem! Hou hem gewoon in koelkast of kelder op een temperatuur van 
een 3 à 4 tal graden.

Belgische of Franse is het grote probleem de dag van vandaag! Iedereen wil hem en er zit er 
steeds maar minder en minder! Na thuis komst hem zo snel mogelijk in koelkast stoppen. 
Temperatuur eveneens een 3 a 4 tal graden. Leg hem zeker niet op elkaar!

Pool is gelijkaardig aan Belg of Franse vers, dus ook gelijk te behandelen!

Gekweekte kan je sterk vergelijken met onze natuurlijke vers. Dit is wel een vers die graag 
omhoog komt, soms heeft dat zijn nadelen soms zijn voordelen!

Om je vers-de-vase echt goed te houden kan je hem wat zuurstof geven. Hoe doe je dit: neem een
grote kuip (40 liter) en vul die met proper regenwater. Zet de vers erin en laat hem enkele minuten 
erin. Zo komt hij terug mooi tot leven. Nadien neem je een fijnmazige kous, panty bv van goede 
kwaliteit en giet het water met vers erin. Laten uitlekken en nadien terug mooi in krant. Je zal zien 
de vers zal mooi herleven, je kan dit meerdere dagen doen. Leg de vers-de-vase in fijne plakken in
de koelkast. Die kous kan je ook laten maken met gordijnen stof; maak een redelijke grote zak met
gestikte naden. Zorg dat je aan opening van de zak een versterking hebt waar je eventueel een 
koord kan insteken. Die kan je dan met vers mooi ergens te drogen hangen.

Indien je echt top materiaal wilt dan koop je bv 1kg500 vers. Laat hem door zeef lopen van onder 
naar boven, alle levende muggenlarven zullen op zeef komen te liggen en dat noemen we top 
materiaal. Pas op soms tot 50% verlies!

Wat er meer en meer gedaan wordt, is dat de vers wordt gemengd door de klanten bvb. 500gr. 
Belg, 300 gr. Rus, 200 gr. gekweekt of anders. Denk maar eens goed na wanneer je eventueel een
mengeling maakt. Rus blijft perfect liggen, Belg of Pool beweegt mooi op de grond en die 
gekweekte komt los van de grond, beter kan toch niet zou je denken! 


