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NederlaNd vislaNd
Ha die Stekkies,
Heerlijk visweer, dus wat doe je nog achter je pc? Gauw naar de waterkant, 
want daar is veel meer te beleven! Het maakt eigenlijk weinig uit of het 

 water lekker warm of koud is, in alle jaargetijden is er wel vis te vangen. 
 Alleen heb je zelf de ene keer een T-shirt aan en de andere keer een dikke jas. 
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Als het weer het toelaat kies ik er graag voor om 
met de pen karpers te besluipen. Dus niet onder een 
pluutje met de hengels op de rodpod met piepers, 
maar gewoon met een dobbertje en blikmais als aas 
en lokvoer. Als je goed je ogen de kost geeft, zie je in 
kleine slootjes en poeltjes vaak karpers zwemmen. 
Maak daar wat voerplekjes en vis die stuk voor stuk 
af. Een kwartier geen beet op de ene plek, dan hup 
naar de volgende. Maar eh.., natuurlijk wel muisstil 
zijn en sluipen, anders vluchten ze weg en vang je 
niets. 

vOerTiP vOOr GrOTe BraseMs
Dat karpers gek zijn op zoete mais uit blik, weten jullie wel. Heel vaak komen 
er echter ook grote brasems op die mais af. Maar als je nu minder karpers 
en meer brasems wilt lokken, dan moet je de mais eens helemaal in stukjes 
knippen. Dat doe ik altijd in een plastic bekertje of bakje. Even een hand mais 
erin en met een scherpe schaar helemaal tot maispulp knippen. Wat geknipte 
 wormen en maden erbij maakt het allemaal nóg lekkerder. Met wat geluk komt er 
ook zeelt, giebel en kroeskarper op af, plus nog een dikke karper als  bonusvis. Ge-

woon bij je dobber voeren en wachten op wat er 
komen gaat. En dat is soms heel bijzonder!

aCTieF ZeevisseN
Als je op een bepaald moment aan de kust of op zee niets vangt, dan wil dat niet 
meteen zeggen dat er geen vis zit. Sommige vissen houden zich overdag namelijk 
rustig en worden pas ’s nachts actief. Een voorbeeld van zo’n vis is de tong. Ook 
merk je duidelijk dat zeevis vaak pas gaat azen als de getijdenstromen begin-
nen te lopen. Dus als het eb of vloed wordt. Garnaaltjes en babyvisjes beginnen 
dan te scharrelen op de bodem en die trekken weer grotere 
rovers aan. Vis je met een onderlijn (paternoster) met twee 
of drie haken en zagers of zeepieren als aas, dan is het 
handig om in sterke stroming ankerlood te gebruiken. Stroomt 
het niet of nauwelijks, neem dan lood zonder ankers en vis 
actief. Draai na het inwerpen af en toe heel langzaam een 
stukje binnen en wacht dan even. Geen aanbeet? Dan weer 
een stukje indraaien en wachten. Vaak lok je dan de aanval 
van een dikke bot of een andere platvis uit.
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Ed Stoop

Ook het vissen met een winkle picker of zijn grote 
broer de feederhengel is hartstikke leuk. Bij deze 
manier van vissen ligt het aas achter het  voerkorfje 
doodstil op de bodem,  waardoor je vaak de meest 
schuwe en grootste brasems vangt. Vergeet ook de 
vaste hengel niet, waarmee het superleuk voorntjes 
vangen is. En wat dacht je van de visrijke Noordzee? 
Daar kun je eigenlijk in elk seizoen goed vissen. 
Met zoveel keuze heb ik altijd weer het probleem dat 
ik mijzelf niet in tweeën kan delen. Anders was de 

ene helft gaan zeevissen en de andere helft heerlijk 
naar het zoete water gegaan. Want zeg nou eens 
eerlijk, Nederland is gewoon een fantastisch visland 
met fantastisch viswater en fantastische vissen!

Bekijk de filmpjes
 over voeren 
en zeevissen 
op Stekkie.nl



Veel vissers vinden het leuk om de natuur in te trekken 

en in alle rust hun hengel uit te gooien. Soms moet je 

daarvoor een flink stuk rijden en kun je na een uurtje 

vissen alweer stoppen om op tijd thuis te zijn. Het is veel 

handiger om dicht bij huis goede visstekken te zoeken! 

VissEn d oE jE zo
GEWOON PROBEREN
Dicht bij huis kun je vaak goed vis 
 vangen. Soms moet je daarvoor even 
met andere ogen naar het water kijken. 
Die singel waar je dagelijks overheen 
fietst of die vijver die je vanuit het schoolraam ziet liggen, kunnen hele goede visplekken zijn. Soms ziet 
een water er op het eerste gezicht niet zo interessant uit, maar barst het onder water toch van de vis. Het kan 
ook zo zijn dat er niet zo veel, maar wel hele grote vissen rondzwemmen. Als je het nooit gaat 
proberen, laat je misschien wel een topstek aan je voorbij gaan.

VISSEN D ICHT BIJ HUIS
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Check op Stekkie.nl het filmpje van Ed 
over vissen vanuit de achtertuin!
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DE BESTE STEKKEN
De beste visplekken liggen op de overgangen van 
ondiep naar diep water en in de buurt van structuren 
zoals een rietkraag, een houten beschoeiing of steen-

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje over het penvissen op karper.

Feedervissen is populair en dat is niet vreemd. In kanalen, rivieren, 
plassen en grote vijvers kun je met de vaste hengel minder goed uit 
de voeten en is de feederhengel perfect inzetbaar. 

PENVISSEN 
OP KARPER

Door een kleine loodhagel 
op circa 15 centimeter van 
de haak te plaatsen, zakt de 
pen langzaam onder water. 
Schuif je stuitje nu net 
zo lang omhoog tot je de 
punt van de pen weer ziet.

HAAK, HAIR, VOER
Gebruik voor het penvissen een klauwhaakje 

maat 6 of 8. Het aas kun je op de haak prikken, 
maar nog beter is het om het aan een ‘hair’ te 

bevestigen. Zo prikt de haak altijd heel goed. 
Rijg je aas op dit dunne lijntje en zet 

het vast met een stoppertje. 
Goede aassoorten zijn brood en 

wormen, maar zoete mais uit 
blik is misschien wel het aller-

beste. Maak kleine voerplekjes 
door op verschillende plekken een 

paar handjes voer in het water te gooien. Goede plek-
ken zijn rietkragen, overhangende struiken, een duiker 
of een brug. Vis niet te lang op één plek. Heb je een 
kwartier geen beet, ga dan naar de volgende stek.

Karpervissen is spannend. Het kan soms lang duren voordat 

je een karper vangt, maar als het dan lukt is de voldoening 

groot. En meestal zijn de karpers die je vangt ook groot! Een 

 spannende manieren van karpervissen is het vissen met een 

dobber, oftewel een pen.

SOEPELE HENGEL
Penvissen op karper kan met allerlei werphengels. 
Zelfs met een spinhengel, maar dan moeten de 
karpers niet te groot zijn. Een zware en stijve karper-
hengel is niet geschikt. Een echte penhengel is soepel 
en buigt tot diep in het handvat. Een penhengel is 
meestal vrij lang, zodat je gemakkelijk over de plan-
ten langs de oever kunt vissen. Een veel gebruikte 
lengte is 3,8 meter, maar iets korter of langer kan 
natuurlijk ook. Gebruik een molen van een gemiddeld 
formaat met een perfecte slip. Hierop spoel je 22 tot 

26/00 nylon.

PENNEN EN 
UITLODEN
De meeste karperpen-
nen hebben alleen aan 
de onderkant een oogje, 
waar de lijn door gaat.
Met een rubber stuitje op 
je lijn kun je de pen op de 
juiste diepte zetten. Onder 
de pen komen op circa 
40 centimeter van de haak 
drie of vier loodhagels. Die 
zorgen dat het puntje net 
boven water blijft staan. 

FOTO’S - filmpje
Uiteraard zorg je voor een landings-
net en een onthaakmat, een tasje 
met wat klein materiaal, een meet-
lint en een fototoestel. Mocht je een 
mooie karper vangen, maak dan een 
paar foto’s of een filmpje  om aan 
je klasgenoten te laten zien. Of nog 
leuker: schrijf er een verhaaltje bij en 
stuur het op naar info@stekkie.nl!

MATERIAAL 

CHECKLIST
4 Feederhengel

 van 3,5 tot 4 

meter lang. 

4 Forse werpmolen in 4000 to
t 

6000 formaat.

4 Nylon hoofdlijn va
n 18/00 tot 

22/00 of gevloc
hten lijn voor 

grote afstande
n.

4 Feedersteun 
om je de spannin

g 

op de top te v
ariëren.

4 Gaaskorven (s
tilstaand wate

r) of 

gesloten korve
n (diep of stro

-

mend water).

4 Kant-en-klare o
nderlijnen van 

12/00 en 14/00, 
haakmaat 12 tot 18.

4 Voeremmer om je lokvoer met 

een beetje wa
ter te mengen.

stort. Vooral als deze plekken tegen een overkant lig-
gen waarop niet wordt gevist, zijn het echte hotspots. 
Een gemaal of een lozingspunt van een fabriek is 
meestal goed voor grote brasems!
Gebruik een lichte tot medium zware hengel voor stil-
staand of licht stromend water en een zware hengel 
voor de rivier.

STEK OPBOUWEN
Meng je feedervoer in een emmer of teil met wat 
maden, verpopte maden (casters) of mais. Iets water 
toevoegen en goed mengen. In ondiep water mag het 

voer vrij 
droog en 
los blijven, 
in diep of stromend water kleveriger zodat het lan-
ger in de korf blijft zitten. Bouw een stek op door vier 
of vijf korven met voer (zonder onderlijn) op de stek 
te werpen. Na het afzinken trek je ze met een flinke 
ruk leeg. Daarna begin je te vissen met een gevulde 
voerkorf en een onderlijn met aas.

LIJNCLIP
In het voorjaar zijn ondiepe plekken vaak goed, in 
de koudere maanden kies je de diepere plekken. De 
diepte peilen doe je door de korf te werpen en te tellen 
hoelang het duurt voordat de korf op de bodem is. 
Hoe langer dat duurt, hoe dieper de stek. Heb je de 
goede visafstand gevonden, haak dan de lijn achter de 
lijnclip. Zo werp je elke keer op exact dezelfde visstek. 
De slip van de molen mag flink strak zijn afgesteld.

FEEDERVISSEN

Bekijk op Stekkie.nl de filmpjes met feedertips van Ed.
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In elk Stekkie Magazine nemen we een kijkje in de 
viskist. Uit de kist kunnen vismaterialen komen die 
we onder de loep nemen, maar ook tips voor leuke 
activiteiten. Dit keer kijken we naar de vislessen 
op basisscholen. Een hele les over vissen door een 
echte vismeester en dan ’s middags ook nog eens 

met de hele klas vissen! Misschien straks ook bij 
jou op school?

9

Wat: visles

Wanneer: mei t/m september 

Waar: bij jou op school

Kosten: helemaal gratis!

Info: www.vissenschool.nl

DE VISEXCURSIE
Na de visles gaat de hele klas naar de waterkant 
om ‘s middags lekker te vissen in een water in de 
buurt van school. Daar zorgen de vismeester en een 
team van viscoaches dat ook de kinderen die nog 
nooit hebben gevist, een visje kunnen vangen. Ook 
helpen ze bij het lokken van de vis en natuurlijk het 
onthaken. Aan het eind van de vismiddag bekijken 
ze met de hele klas welke vissoorten er allemaal 
zijn  gevangen. De visexcursie is altijd hartstikke 
leuk en alle kinderen die eraan meedoen zijn super 
 enthousiast. Zelfs als het regent!

OOK OP JOUW 
SCHOOL?
Natuurlijk kan er ook op jouw school een visles 
 worden georganiseerd. Als jij dat een goed idee 
vindt, vraag je juf of meester dan om eens op de 
website www.vissenschool.nl te kijken. Daar staat 
alle informatie die de school nodig heeft. Je juf 
of meester kan hier ook heel makkelijk een visles 
 aanvragen. Maar doe dit wel op tijd, want een visles 
moet goed 
worden 
voorbereid.

DDE VISLES
Ieder jaar worden vislessen georganiseerd op 
honderden basisscholen in Nederland. Een visles-
programma bestaat uit twee delen: ruim een uur 
visles en twee uur visexcursie. ’s Ochtends komt in 
de visles aan bod welke vissen in Nederland leven, 
hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water 
kunnen ademen en nog veel meer interessante weet-
jes. Ook komen visvragen aan bod van de leerlingen 
uit de klas. Wat is de grootste vis die je in Nederland 
kunt tegenkomen? Hoe oud kan een snoek worden? 

Waarom heeft 
een stekelbaars 
stekels? Op al 
die vragen krijg 
je antwoord. 
Tijdens de 
visles krijgt de 
hele klas een 
superleuk 
lespakket en 
het boekje 
“Vissen doe 
je zo”, vol 
tips en trucs 
voor het 
vissen met 
de vaste 
hengel.



Op een kletsnatte dag ging Nick met z’n vismaat Stef op karper vissen in een 

grote parkvijver. Omdat ze wisten dat er mooie karpers in de vijver rondzwem-

men, hadden ze een paar dagen gevoerd met bananenboilies. Het was voor 

Nick de allereerste keer dat hij op karper ging vissen en hij vond het behoorlijk 

spannend. Nadat vismaat Stef al twee karpers had gevangen, zat Nick vanon-

der de paraplu nog steeds naar een stil hangende waker te kijken. Opeens gilde 

de beetverklikker het uit! Nick rende door de regen naar zijn hengel en binnen 

een paar seconden stond die gigantisch krom. Na een flinke strijd kon zijn 

vismaat voor hem een schitterende karper van 48 centimeter lang en 6 pond 

zwaar scheppen. Helemaal niet slecht, voor een eerste karper. Nick leerde die 

dag dat je met de juiste techniek en een beetje geluk heel wat kan bereiken. En 

dat een karper af en toe best trek heeft in banaan!

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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Cherano hoeft maar een paar minuten te fietsen om te kunnen vissen in een prachtige stadsvijver. Met een werphengel, een dobber en een broodvlok als aas vist hij daar altijd zo dicht mogelijk tegen de drijfbladplanten aan. Volgens Cherano zwem-men tussen de stengels namelijk de dikste vissen. Lokvoer koopt hij eigenlijk nooit. Hij neemt van thuis wat oud brood mee en maakt daar met wat water een mooi voertje 

van. Toen hij een keer samen met zijn vader ging vissen, besloten ze er een wedstrijdje 

van te maken. Cherano viste weer met zijn favoriete aas: een broodvlok. Zijn vader dacht 

hem te slim af te zijn door als aas een flinke worm te gebruiken. Dat leverde hem al snel 

een paar gretige baarsjes op. Net toen zijn vader hem aanraadde om er ook een worm 

aan te doen, gleed Cherano’s dobber schuin weg. Hij sloeg aan en kon een paar minuten 

later een dikke brasem in z’n schepnet laten glijden. De vis was 47 centimeter lang, veel 

langer dan de drie baarsjes van zijn vader samen!

Nicknickhoen @
Kijk voor meer vangsten, 

visstekken en visverhalen 
op www.stekkie.nl

Cherano
nano99@

Stekkies in beeld
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Imani viste samen 

met haar broertje 

en vader op een 

grote zandwinplas. 

Terwijl haar vader 

zat te wachten op 

de aanbeet van 

een dikke karper, 

ving Imani met het 

grootste gemak 

een gigantische 

brasem. Wie zegt daar dat meiden niet 

kunnen vissen? 

MissBieber

Op een woensdagavond ging Jesper 

vissen op karper met een broodvlok 

als aas. Hij ving al snel een karper, 

maar besloot nog even door te vissen. 

Tien minuten later kreeg hij er een 

wilde en sterke vis aan. Het bleek 

een hele grote roofblei te zijn, die 

blijkbaar wel eens wat anders lustte 

dan een visje!

Jespe
r

Arie is helemaal gek van vissen en is elke 
dag aan de waterkant te vinden. Tenminste, 
als ze geen Vis TV uitzenden, want dan zit 
hij voor de televisie. Weer of geen weer, het 
maakt hem niet uit. Zelfs op vrijdag de 13de 
ging hij zijn geluk proberen, en met succes! 
Wat een bak van een spiegelkarper.

In het vroege voorjaar struinde 

Kevin langs het kanaal bij hem 

in de buurt. Met een lichte 
spinhengel en een twee grams 

shadje als kunstaas hoopte hij 

een paar vette baarzen te van-

gen. De verrassing was groot 

toen deze megasnoek op het shadje klapte. Petje af dat 

je deze kon vangen met die lichte hengel!

VisfanArie

Stuur ook jouw visverhaal in via www.stekkie.nl

KevinPassies

Prijsvraag
 
In elk Stekkie Magazine staat een prijsvraag, waarmee je 
steeds weer schitterend vismateriaal kunt winnen. Dit kan 
een hengelset zijn, of misschien wel een aas- of kunstaas-
pakket. Om kans te maken op de prijs, moet je op de website 
www.stekkie.nl kijken. Als je op de openingspagina op 
‘Prijsvraag’ klikt, zie je meteen welke prijs je kunt winnen. 
We zijn benieuwd of je het antwoord op de vraag weet!
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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.

VIS VRIENDELIJK
Iedere vis die je vangt, 

behandel je uiteraard zo voorzichtig 
mogelijk. Daar zijn verschillende spelregels voor. 
Je geniet namelijk het meeste van je vangst als de 
vis weer gezond wegzwemt. 

VISSEN VOOR IEDEREEN
Vissen kan op allerlei manieren: alleen of met je vrien-
den sluipend langs het riet op de voorn, of ’s avonds 
op jacht naar die ene monsterkarper. In Nederland kan 
het allemaal! Overal zijn goede stekken te vinden, zo-
wel dicht bij huis als verder weg. En voor alle manieren 
van vissen kun je al voor een leuke prijs een hengelset 
kopen, dus vissen hoeft ook niet duur te zijn.

RELAXT VISSEN
Om relaxt te kunnen vissen, word je lid van een 
hengelsportvereniging bij jou in de buurt. De hen-
gelsportvereniging zorgt voor een goede visstand en 
organiseert toffe activiteiten. Je kunt er van alles leren 

Ieder jaar gaan ruim twee 
miljoen mensen in Nederland vissen. Een 

half miljoen daarvan is jonger dan 14 jaar. Logisch 
natuurlijk, want vissen is een supergave hobby. Je bent lek-

ker buiten, hebt geen gezeur aan je hoofd en je kunt elk moment 
de vis van je leven vangen. Vissen is cool!

over vissen en vistechnieken en meedoen aan een 
viswedstrijd. Een garantie op goede vangsten kunnen 
we niet geven, maar zeker is dat de hengelsportver-
eniging er heel veel aan doet om van jou een topvisser 
te maken. Echte sportvissers worden dus lid van een 
hengelsportvereniging!

NATTE HANDEN
Let altijd goed op tijdens het vissen. Sla op tijd aan 
om te voorkomen dat de haak wordt geslikt. Maak 

altijd eerst je handen nat voor-
dat je een vis vastpakt. 

Hiermee houd je de 
slijmlaag intact en blijft 

de vis  beschermd tegen bac-
teriën, schimmels en  parasieten. 

Verwijder een haak heel voorzich-
tig. Zorg dat je altijd een hakensteker of tangetje 

bij je draagt, om een iets dieper of stevig vastzittend 
haakje gemakkelijk te verwijderen. Knip bij een 
eventueel geslikte haak de lijn zo kort mogelijk af.

ONTHAAKMAT
Het gebruik van een onthaakmat is een goede 
gewoonte als je op grotere vissen zoals karpers 
vist. Een mat voorkomt dat vissen zich verwonden 
of schubben verliezen. Plaats je mat op een vlakke 
ondergrond en maak hem nat voordat je er een vis op 
legt. Dat laatste is heel belangrijk voor de slijmlaag 
van de vis. Blijf bij de onthaakmat, zodat de vis er niet 
vanaf kan spartelen. Je kunt een vis ook terugzetten 

met behulp van je 
mat; dat is lekker 
veilig. Ondersteun 
de vis even na het 
terugzetten, zodat 

hij op adem kan komen voordat 
hij wegzwemt. Zet een vis altijd terug in het water 
waarin hij is gevangen. Hiermee voorkom je dat 
ziektes worden overgedragen.

VISSEN BEWAREN
Er zijn vissers die een gevangen vis tijdelijk bewaren 
in een leefnet of - bij karpers - een bewaarzak. Uit 
onderzoek blijkt dat dit niet nadelig hoeft te zijn 
voor de bewaarde vis. Maar elke handeling geeft 
een kleine kans 
op beschadiging 
van de slijmlaag. 
Bewaar een vis 
daarom alleen 
als het nodig is, 
anders liever 
niet. Maak 
liever een foto van je vangst! Als je de vis toch 
tijdelijk bewaart, gebruik dan een leefnet of bewaar-
zak van een groot formaat en zacht materiaal. Zorg 
dat de vis altijd in voldoende diep water ligt en nooit 
tussen de waterplanten. Wil je een vis even in een 
emmer bewaren, zorg dan steeds voor vers water.

VISSEN? ALTIJD DE JEUGDVISPAS MEE!
Ben je jonger 
dan 14 jaar, 
dan mag 
je met de 
JeugdVISpas 
van jouw 
hengelsport-
vereniging 
met één of twee hengels vis-
sen. Je kunt dan in heel veel wateren terecht en óók nog met kunstaas op roofvis vissen. Vis je alleen in water bij jou in de buurt en nog niet met twee hengels of op roofvis? Dan kun je tot je 14de jaar bij je hengelsportvereniging ook terecht voor een jeugdvisvergunning. Als je lid wordt van een hengelsportvereniging, krijg je ook nog eens zes keer per jaar GRATIS van Sportvisserij Nederland het Stekkie Magazine thuis gestuurd! Meer weten? Check www.vispas.nl of ga naar de dichtstbijzijnde hengelsportzaak, daar weten ze precies wat je nodig hebt.

D E  J E U G DV I S PA S Bekijk op Stekkie.nl de filmpjes over het gebruik van een onthaakmat en bewaarzak.
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