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NIEUW STEKKIE MAGAZINE!
Hey Stekkies!
Zoals jullie zien is Stekkie Magazine vernieuwd. Het is nu veel dik-
ker, mooier en informatiever. Wat niet is veranderd, is dat het ook nu 
natuurlijk weer vooral over vis en vissen gaat. Vissen zijn prachtige en 

bijzonder interessante dieren, waar van alles over te vertellen valt. Dat 
gaan we dan ook doen. En in combinatie met informatie over het leven 

langs en onder water, de visserijregels en de nodige vistips zorgen we dat je 
een nog slimmere, betere en verstandigere sportvisser wordt.

Ed Stoop
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Vissen? Altijd je JeugdVISpas mee!

groot. Karpertjes die nu nog een kilo wegen kunnen 
volgend jaar al drie keer zo zwaar zijn. Zo ‘heb elk 
nadeel z’n voordeel’ zou Johan Cruijff zeggen. 
Dus op naar de waterkant, want een dag niet gevist, 
is een dag niet geleefd!

Ed Stoop, hoofdredacteur Stekkie Magazine

Tips van Ed

ACROBATISCHE GEEP
Elk jaar in april en mei komt de geep weer onder de kust. deze prachtige, lange 

slanke, zilveren vis met een snavel zwemt meestal vlak onder de oppervlakte. daar 

jaagt hij op jonge haring (zeebliek) en zandspiering. gepen zie je altijd als eerste 

langs de Zeeuwse kust. daarna trekken ze 

elke week een beetje noordelijker. op dit 

moment is de dijk van Westkapelle een echte 

hotspot.

is de zee spiegelglad en wil je weten of de gepen 

er zijn, werp dan een tak of ander stuk hout 

zo ver mogelijk in zee. gepen beginnen dan vaak 

meteen als ware acrobaten over het stuk hout te 

springen. logisch dat je vervolgens een geepdobber 

met daaraan een onderlijn van een meter lang en 

op de haak een reepje vis, spek, gerookte zalm 

of een klein kweekzagertje precies op die plek 

inwerpt.

NNu we weer terug zijn met Stekkie Magazine, is het 
inmiddels voorjaar en gelukkig niet meer zo koud. 
Want de afgelopen winter was er een om snel te 
vergeten. Vooral in ondiepe sloten en plasjes met een 
dikke modderbodem is toen onder het ijs best 
veel vis doodgegaan. De oorzaak was vooral 
de sneeuw op het ijs die ervoor zorgde dat 
er geen zonlicht meer in het water kwam. 
Daardoor ontstond zuurstofgebrek, met alle 
gevolgen van dien.
In de winter van 1963, toen ik zo oud was als 
de meesten van jullie nu, lagen sloten ook erg 
lang dichtgevroren. Zelfs tot op de bodem! 
Toen het ijs eind april weg was, kwam er 
zoveel dode vis tevoorschijn dat je bang was 
dat het nooit meer goed zou komen. Toch 
vingen we een jaar later op veel stekken alweer 
volop vis. De visstand heeft even tijd nodig 
om te herstellen, maar met extra ruimte 
en voedsel groeien vissen ook extra snel en 

GOED KIJKEN
nu het voorjaarsweer de watertemperatuur al flink heeft doen 

stijgen, is het vooral belangrijk goed naar het water te kijken. Witvis, 

maar zeker ook karper, zoekt deze weken overal de ondiepe plekken op. 

daar is het water namelijk lekker warm en er is vaak ook meer voedsel 

te vinden dan in diep water.

sluip heel stilletjes langs de waterkant en kijk goed waar je het water 

ziet kolken of vissenstaarten en vinnen boven water ziet komen. dat 

kunnen paaiende vissen zijn, die je dan meestal niet vangt. vrijen en eten 

gaat nu eenmaal niet samen. Maar het kunnen evengoed azende vissen 

zijn die op zoek zijn naar jouw aas en voer. Zeker tijdens de vroege 

ochtend of de uurtjes voor zonsondergang, want dan wordt er niet 

geknuffeld.
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De zeelt voelt zich thuis in 

dichtbegroeid water.

Mysterieus, mooi en krachtig: zeelt is een supersportvis.

Zorg dat je dicht bij het vuur zit: 

vis strak langs waterplanten!

Minischubjes, oranjerode kraaloog-

jes en een mysterieus goudgroen 

lijf: zeelt is een schitterende vis om 

te zien. Daarbij zorgt zijn machtige 

staartvin voor flink wat power. Zo’n 

vis wil iedereen wel vangen. Maar 

waar en hoe doe je dat?  

VissEn d oE jE zo

RUSTIG AAN!
Vis daarom zo dicht mogelijk tegen 
waterplanten aan. Deze vind je meestal in de oe-
verzone, wat inhoudt dat je heel rustig aan moet 
doen om de vis niet voor je gaat vissen al van de 
stek te verjagen. Maak verschillende voerplekjes, 
waarbij het belangrijk is dat je niet teveel voert, 
en vis deze om de beurt af met een dobbertje. Als 
aas kun je blikmaïs, maden, brood, miniboilies, 
pellets en wormen (deze laatste pas weer vanaf 
de laatste zaterdag in mei!) of een combi van 
deze aassoorten gebruiken. Afhankelijk van het 
aas dat je gebruikt, kies je voor een sterke haak 
in de maten tussen 6 en 12.

Maden en casters, maïs, miniboilies en pellets ; zeelt lust het alle        maal. 

ZOEKTOCHT  NAAR ZEELT

Tekst Noud Govers Fotografie Hans Molenaar



Iedere vis die je vangt,  behandel je uiteraard met zorg en respect. 
Hoe je vanaf het moment van de aanbeet tot en met het terugzet-
ten veilig met karper omgaat, wordt in dit artikel stap voor stap 
uitgelegd door Bart van Bezouw. Hij is voorzitter van de Jeugd-
commissie van de Karperstudiegroep Nederland.

Na een aanbeet maak je direct contact met de 
vis, zodat deze zich niet in een obstakel vast 
kan zwemmen en vervolgens de lijn door-
schuurt. Vis je met een vastlood montage? Zet dan 
rustig de haak om beschadigingen aan de karperbek 
te voorkomen. Pak de hengel daarom rustig op en 
begin beheerst te drillen.

DE DRIL
Om de klappen van de wegzwemmende karper goed 
op te kunnen vangen, is het verstandig je hengel hoog 
te houden. Is de vis eenmaal voor de kant, zet de slip 

dan wat losser. Kort 
onder de kant zit er 
minder rek in de lijn 
en moet je daarom 
voorzichtig drillen. 
Zo voorkom je los-
schieters en ander 
onheil.

LANDEN
Door je net al 
tijdens de dril 
in het water te 
leggen, is dit 
bij het landen 
gemakkelijker 
hanteerbaar. 

Als de 
vis is uitge-
vochten, manoeuvreer je 
hem boven het net. Druk dit nooit 
naar de karper toe, omdat die dan weer zal proberen 
te ontsnappen. Check bij het landen ook of alle vinnen 
van de vis straks langs het lichaam liggen, zodat deze 
niet in het net blijven haken en beschadigen.

OP DE KANT
Voordat je het net omhoog tilt, moet de onthaakmat 
al op een vlakke ondergrond liggen en goed natge-
maakt zijn. Een vis die op de mat ligt, moet je ook 
altijd goed nat houden met water. En blijf ook altijd in 
de buurt van de onthaakmat, zodat de karper er niet 
vanaf kan spartelen.

TERUGZETTEN
Na het wegen en maken van een foto, wat niet te lang 
mag duren, zet je de karper snel weer terug. Doe dit 
altijd in hetzelfde water waar je hem hebt gevangen 
om het overbrengen van ziektes te voorkomen! 
Ondersteun de vis in het water bij het op adem komen 
en laat hem gaan als je voelt dat de karper op eigen 
kracht weg wil zwemmen.

Visveiligheid zit hem niet alleen in de juiste 
behandeling van de vis gedurende en na de 
vangst. Ook voor en tijdens het vissen kun je 

door bepaalde keuzes te maken rekening hou-
den met het welzijn van de karper. René Treffers, 

verwoed karpervisser en student aan de Sportvis-
academie in Alkmaar, vertelt je hier meer over.

Check op Stekkie.nl de filmpjes over 
verantwoord karpervissen!

Behandel de 

vis zorgvul-

dig zodat je 

hem gezond 

en wel mis-

schien nog 

een keer kunt 

vangen.

VISVEILIGHEID

Bedenk uit veiligheidsoogpunt goed waar je gaat vissen.
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Op mooie, zonnige dagen kun je aan de oppervlakte 
vaak karpers zien liggen die van de warmte genieten. 
Dan zie je ook duidelijk dat de favoriete ‘hangplek-
ken’ van de karper zich bijna altijd in de buurt 
van obstakels –  overhangende bomen, bruggen, 
steigers en andere plekken die beschutting bieden – 
bevinden.

VERLEIDELIJK
Het is heel verleidelijk om strak tegen of onder deze 
obstakels te vissen. Toch moet je jezelf afvragen of 
het wel verantwoord is om dit te doen. De kans dat je 
de vis verspeelt is zo namelijk heel groot. En we wil-
len uiteraard niet dat de karper met een haak in zijn 
bek blijft rondzwemmen. Vis dus niet te dicht tegen 
obstakels aan.

HAAKKEUZE
Je kunt natuurlijk wel een eindje van een obstakel 
vissen en de karper met een voerspoor naar je stek 
lokken. Gebruik dan in elk geval geen langstelige 
(long shank) haken, want hiermee kun je minder 
kracht zetten om de vis uit het obstakel te houden. 
Kies in zo’n situatie voor een kortere, dikkere klauw-
haak (widegape) en een visveilig loodsysteem.

VISTACTIEK

VISVEILIG LOODSYSTEEM
Een visveilig loodsysteem zorgt ervoor dat 
de karper het lood en de lijn kwijtraakt in 
het geval dat je onverhoopt een vis mocht 
verspelen door lijnbreuk. Slechts de on-
derlijn blijft in zijn bek zitten en die raakt 
hij vrijwel altijd weer snel kwijt als er geen 
lijn en lood aan vastzitten. Bovendien kan 
de vis zo ook nergens achter blijven haken.
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POSEREN
Is de karper eenmaal veilig op de kant, let dan 
tenslotte op de volgende zaken. Doe als je met 
de vis op de foto gaat altijd je sieraden (horloge, 
ringen, armbanden, etc.) af, want deze kunnen de vis 
beschadigen. Houd de vis ook niet te hoog boven de 
onthaakmat en zorg dat je hem goed vastpakt. Let 
er daarbij op dat alle vinnen recht langs het lichaam 
liggen, zodat ze niet kunnen beschadigen.



Stekkies in beeld

Steef
  Dobbertje  @

Steef ving direct 

maar de grootste 

vis van het water.

Waar papa zijn vissen vangt, kan ik dat ook, dacht Steef. Toen hij op een dag bij het water ging kijken, zag hij 

enkele karpers azen. De volgende dag fietste Steef er snel weer naartoe om enkele boilies te voeren. Na drie 

dagen gevoerd te hebben, was het tijd om te gaan vissen. Eenmaal bij het water aangekomen bleek dat er veel 

karpers op de stek rondzwommen en aan het azen waren, dus reeg hij snel een 15mm aardbei boilie op de hair. 

Na te hebben ingegooid en de hengels op de piepers te hebben gelegd, begon het wachten. Dit duurde drie 

uur, maar dan heb je ook wat… Twaalf kilo schubkarper, wat een kanjer! Snel belde Steef zijn vader om foto’s 

te komen maken. Toen die de vis zag, bleek het de grootste uit het hele water te zijn!  Twee sessies later wist 

Steef nog een karper van 15 pond te vangen, goed bezig knul!

ADV.
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Kijk voor
meer vangsten, 
visstekken en 
visverhalen op 

www.stekkie.nl



Een bak van een zeelt die Nick 

vanuit de achtertuin ving.

Tuinzeelten? Die vang je in je achtertuin! Moet je natuurlijk wel een vijver of 

sloot achter het huis hebben. Bij Nick is dat het geval en daar maakt hij volop 

gebruik van. Zo voert hij drie tot vier keer per week drie of vier ballen lokvoer. 

Dit voertje ziet er als volgt uit: één deel bio mix van Mondial-F (mag ook wat 

anders zijn), een half deel gekookte hennep en een klein blikje maïs uit de 

supermarkt. Die maïs knipt Nick in kleine stukjes en mengt hij door het voer 

heen. Op een haakje maat 6 prikt hij zes maden of één maïskorrel en één 

made, dat kan ook prima. Vaak doet hij ook nog een aardbeienluchtje van 

Sensas op zijn haakaas. Na deze gedegen voorbereiding is het een kwestie 

van geduld hebben en dan volgt het resultaat meestal vanzelf. Zoals deze 

grote zeelt die hij in de schemeruurtjes wist te vangen.

Nicknickfish  @ 

Stekkies in beeld

Jong geleerd is oud gedaan! Op 18 oktober vorig jaar wist Stian, 6 jaar oud, met wat hulp van zijn vader deze 

bak van een brasem te vangen. Hoe? Door eerst de eendjes te voeren… Juist op de plekken waar mensen 

regelmatig eenden voeren, zijn de vissen nooit ver weg. Eenden knoeien namelijk heel wat brood en dat wordt 

dan vervolgens door de vissen opgegeten. Zo ook die dag. Na eerst de eendjes te hebben gevoerd, werd een 

grote broodvlok onder het dobbertje aangeboden. Nog voordat het dobbertje rechtop stond, zakte deze al 

naar beneden. Het resultaat was deze brasem van 55cm. De tweede keer inleggen leverde zelfs nog een iets 

grotere brasem op, maar daarna hadden de slijmjurken het grapje door en was het afgelopen. Stian ving deze 

vis met een licht telescoop werphengeltje dat hij ook meeneemt als hij op vakantie gaat.

Stian voert eerst de 

eendjes, dan komen de 

brasems vanzelf.

Wil jij ook met jouw foto in Stekkie Magazine?
Maak dan een profiel aan op Stekkie.nl, upload een foto 

in hoge resolutie en vul de vragenlijst in!
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Stian
megalodon  @
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Mel_vis vist zo 

vaak als moge-

lijk en is niet 

bang van een 

beetje regen of 

kou – hij is toch 

niet van sui-

kergoed! Zijn 

favoriete vis 

om te vangen 

is de karper 

omdat hij de 

dril bij deze 

soort zo geweldig vindt. Dit kroeskarpertje 

vormt een mooie aanvulling op de andere 

karpersoorten die bij zijn visfoto’s staan.

Mel_vis

Dat is me even een lap van een bra-

sem! Koen is feitelijk een karpervisser, 

maar is terecht heel erg blij met deze 

prachtige bijvangst. Zulke mooie en 

imposante vissen vang je immers niet 

elke dag.

Rochus112

Koen

Karpertjeee

Eigenlijk vist hij het liefst op zee of met 
de korst op karper, maar Rochus112 is van 
meerdere markten thuis. Dat kun je wel zien 
aan deze prachtige zeelt die hij in een stads-
watertje wist te vangen. Zeker geen straf om 
zo’n mooie groene rakker te vangen.

Hunter 98 is gek van vissen en trekt er vaak met zijn broertje opuit. Dat doen ze niet alleen in eigen land, maar 
natuurlijk ook op vakantie. Tijdens een verblijf in het buitenland wist hij deze fraaie kopvoorn 

te vangen. Thumbs 
up makker!

Hunter 98

Karpertjeee heeft 
niet alleen koikar-

pers als huisdieren, 
hij weet ze ook 

tijdens het vissen 
goed te vinden. De 

vangst van deze wel 
heel apart gekleurde 

koi is zijn mooiste 
visherinnering. Zo’n 

fraaie vis vergeet je 
inderdaad niet snel!



EITJE, VISLARFJE, VISJE
Van de duizenden eitjes die bij de paai in het water 
terechtkomen, hechten de meeste zich daarna snel vast 
aan waterplanten. Uit het eitje komt na een paar dagen 
een vislarfje tevoorschijn, dat binnen een paar weken al 
op zijn vader en moeder gaat lijken. Nog veel later kun-
nen deze visjes zelf uitgroeien tot écht grote dames en 
heren. Al wordt lang niet ieder eitje een kanjervis. 

In de zomer barst het 
water vaak van de kleine visjes. Soms zie 

je er wel honderden tegelijk. De ene school visjes is 
vaak net wat groter dan de andere. Dit komt omdat 
niet alle vissen op hetzelfde moment paaien en hun 
eieren afzetten.

zeer ondiep water is. De kleverige eitjes, afhankelijk 
van haar formaat produceert een vrouwtje 90.000 
tot 300.000 exemplaren, worden op plantenmateri-
aal afgezet. De mannetjes verdedigen kleine territoria, 
waar ze andere mannetjes uit verjagen. 

EETSTOP ONDER HET PAAIEN
Wanneer het water de juiste temperatuur heeft 
bereikt en de vis aan de paai begint, betekent dit dat ze 
meestal geen enkele interesse meer tonen voor je aas. 
Pas als de weersomstandigheden verslechteren en de 
paai wordt onderbroken om deze later weer te hervat-
ten, maak je weer kans om een visje te vangen. Is de 
paai definitief afgelopen, dan heeft de vis weer grote 
trek en breekt voor de sportvisser een mooie tijd aan.

Niet alleen de vogels leggen in mei een ei. Ook de vissen 

zijn in deze voorjaarsmaand op liefdespad, en zij leggen 

aanzienlijk meer eieren dan één exemplaar.
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Een brasem met paaiuitslag.

Bij de paai 

gaat het er 

soms wild 

aan toe.

DE VIS OP 
LIEFDESPAD

GEVAAR OP DE LOER
Veel eitjes worden opgegeten door andere vissen. De 
meeste vissoorten zijn niet vies van een hap viseitjes 
en onder meer de karper snoept ook van de eitjes van 
de eigen soort. De eitjes die wel uitkomen en tot visje 
uitgroeien, lopen daarna het risico om opgegeten te 
worden door roofvissen als snoek en baars. Ook 
ziekten en lange, strenge winters kunnen 
daarna hun tol eisen. Zo blijven er van de 
duizenden eitjes maar een paar over die 
uitgroeien tot kanjers van vissen. 

Surf snel naar Stekkie.nl voor filmpjes van paaiende vissen

De snoek paait als eerste. Al vroeg in het voor-
jaar, soms zelfs als er nog ijs op het  water ligt, 
zoeken snoeken de paaigebieden op. In ondiepe 

wateren, bij voorkeur ondergelopen weilan-
den, plakken ze hun eitjes tegen waterplanten 
aan. De paai duurt een paar weken, waarin de 

eieren in verschillende perioden worden afgezet. 
Een snoekvrouwtje produceert wel 15.000 tot 

20.000 eieren per kg lichaamsgewicht.

BAARS EN SNOEKBAARS
Andere vissen vinden het dan nog te koud. Baars en 
snoekbaars worden pas actiever als het water iets 
warmer is. Dan legt de baars in zeer ondiep water lan-
ge netvormige linten van soms wel 200.000 eieren. 
De snoekbaars maakt nesten op de bodem die door 
het mannetje worden bewaakt en van zuurstof worden 
voorzien door met de borstvinnen te wapperen.

BRASEM, ZEELT EN KARPER
Brasem, zeelt en karper zijn vissen die pas paaien als 

het water warmer is dan vijftien 
of meer graden. De zeelt 

zoekt onderwater planten 
op waar een vrouwtje 

tussen de 300.000 en 
800.000 eieren afzet. 
Brasem is wat minder 

kieskeurig en paait in 
oevers en zelfs langs 

rivierkribben, als het maar 

Het voorjaar is de tijd dat alles in de natuur weer tot 
bloei komt en dat geldt ook voor het liefdesleven van de 
vissen. Als je in deze periode vis vangt, moet je dan ook 
niet verbaasd opkijken wanneer deze onder de pukkels 
zit. Dit zijn paaipukkels. Deze komen alleen voor bij 
mannetjesvissen. Van de verschillende vissoorten 
waarbij dit verschijnsel zich voordoet, is het bij de 
brasem het meest duidelijk zichtbaar. 

SPETTERENDE SHOW
Tijdens de paai kan het er ruig aan toe gaan. Zo maken 
de karpers er in ondiep water een spetterende show 
van, waarbij er ook wel eens wat schubben sneuvelen. 
De karper gaat vaak zo in het liefdesspel op dat, als je 
het geluk hebt paaiende karpers tegen te komen, je dit 
van dichtbij kunt zien. De vis trekt zich niets van jouw 

aanwezigheid aan en je kunt het spektakel goed 
volgen. Heb je dit nog nooit gezien? 

Check dan Stekkie.nl voor 
een filmpje over de 

karperpaai.

Professor Gerard is bioloog 
bij  Sportvisserij Nederland 
en weet  werkelijk alles van 
vissen. In deze rubriek deelt 
hij zijn immens grote kennis 
over vis met de lezers van  
Stekkie Magazine.

DE PAAIKALENDER

16-20° juli tot eind augustus

half mei t/m juli

april tot half juni

maart t/m juni

februari t/m april

eind mei tot 
half augustus15°

14-17°

10-14°

8-14°

6-14°

PaaitemPeratuur en PaaiPeriode
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