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Op sommige wateren is een aanbeet op eigen kant meer mogelijk dan men denkt. Ik heb
hiervoor een truc dat het mogelijk maakt dat je kan zien of er vis langs de kant aast. Als ik met
mijn hengels op een voerplaats vis ettelijke tientallen meters uit de oever of tegen de
overliggende oever, ben ik toch steeds nieuwsgierig of er net voor mijn voeten geen "big" zit. Ik
doe het volgende: ik peil het water net voor me op 1 m uit de kant, dan neem ik een dobber van
een gram of 10 en bevestig deze op een gevlochten lijn op dezelfde lengte (een paar
centimeter) als de diepte. Ik hang er een lood van een 100 gram aan en drop dit voor me. Rond
deze dobber voer ik met allerhande partikels en boilies. Begint de dobber te"waaien", dan wilt
dit zeggen dat er een azende vis op de stek is je ziet duidelijk het verschil tussen karper en
witvis. Ik draai dan een hengel in en leg deze met zijn rig zachtjes achter de dobber op de
voerplaats. 9/10 keer duurt het geen 15 minuten eer je optonic begint te fluiten. Eén zeer
belangrijke opmerking: dit lukt enkel met algemene stilte in je nabije omgeving !!!! probeer maar,
je zal nog verschieten welke grote exemplaren zich onder je voeten bevinden. Ik heb zo meer
dan 10 vissen weten te strikken.

Drijvend korstvissen

Ook al gezien als je met een korst vist dat de karper die 1000 andere korsten neemt en de korst
aan je haak laat liggen. Gebruik eens een fluocarbonlijn: deze lijn heeft dezelfde lichtinval als
het water dus valt deze ook minder op.

Kruiden

Kruiden zijn natuurlijke producten (planten met een niet houtachtige stengel) die gedroogd en
soms gemalen zijn. Het is hun functie om de eetlust op te wekken, de smaak in het voedsel
beter te laten uitkomen en de spijsvertering te bevorderen. Kruidenmengelingen bevatten
verschillende kruiden, samengevoegd qua kleur en voorzien van "dragers" om de verschillende
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eigenschappen te binden.

Fenurgriek: Eetlust opwekkend natuurproduct voor grote vis (Karper). Sterk bindende kracht.
Maximum te gebruiken is 2 a 3%

Koreanderzaad: Goed voor de karper ook 2 a 3% gebruiken, de zaadjes wel fijnmalen voor
gebruik.

Salie : Heeft een zacht maar sterk aroma, maximum in een mix is 1 a 2%

Venkel : Wintervoer, is anijsachtig. 2 a 3% gebruiken.

Lookpoeder, mosterdzaad, spaghettikruiden, barbequekruiden, speculaas. Van dit alles mag je
max 2 a 3% in je mix verwerken.

Gemalen mosterdzaad : Is reukloos, doch lekkere smaak. Gemalen mosterdzaad werkt sneller
in het voer. Ook 2 a 3% gebruiken

Gemalen nootmuskaat: Heeft een sterke geur en smaak, gebruik maximum 2%

Cayennepeper, gemalen kruidnagel: Heeft een sterke geur en smaak. 1% gebruiken

Gemalen pili-pili: Geeft geur en smaak, zeker niet mee overdrijven max gebruik is 1%!!

Provencaalse kruiden: Geeft geur en smaak; meer geschikt voor drijfvoer. Dit is een mogelijk
ingredient voor een pop up mix...
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Shoarama: Dit is bekend als pitta kruiden, sterk overheersend. Max 2% van gebruiken.

Curcuma: Kleurend (okergeel)

Zoete paprika: Vooral smaakmaker met zachte en zoete smaak. Dit mag je gebruiken van 3 tot
5%

Lavas: Dit is een soort selder. Prikkelt de smaakpapillen van de karper. Niet mee overdrijven.
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