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Ed Stoop

EINDELIJK ZOMER!
Hoi Stekkies, 
Eindelijk zomer, met warm weer en warm water. Heerlijke 
omstandigheden om te vissen. Hier en daar zie ik wateren waar het 

vissen best lastig is door alle waterplanten. In onze schone, heldere 
wateren groeien planten namelijk prima! 

Tussen de waterplanten voelen vissoorten zoals 
ruisvoorn, zeelt en snoek zich heel goed thuis. Het 
kan soms best lastig zijn om die vissen te vangen. 
Als je bijvoorbeeld met een spinner of plug op snoek 
vist, raak je tijdens het binnendraaien voortdurend 
vast aan de planten. Je kunt het wel proberen met 
kunstaas dat door het wateroppervlak gaat. Poppers 
en sommige jerkbaits vis je over de waterplanten 
heen, dus daarmee kun je in de meeste begroeide 
wateren vissen. Het is waanzinnig spannend als een 
snoek dat soort kunstaas aan de oppervlakte grijpt. 
Schrik dus niet als er veel waterplanten groeien, 
maar probeer het gewoon een keer. Kijk ook goed 
of je karpers ziet zwemmen. Als het water niet te 
dicht begroeid is, kun je die goed met een drijvende 
broodkorst of hondenbrokken vangen. Wél een 
stevige karperhengel gebruiken! Wil je zeelt vangen, 
dan zoek je een open plek tussen 
de planten en laat je daar een 
dikke worm zakken. Als je een 

GROTE BRASEMS VRAGEN GEDULD
Heel vaak krijg ik mailtjes van jonge 
 sportvissers die graag een grote  brasem 
willen vangen. Mijn belangrijkste tip is: heb 
geduld. In de meeste wateren zwemmen 
hele grote brasems, maar die zijn niet 
voor niets zo groot  geworden. Dat lukt 
ze namelijk alleen als ze slim en voor-
zichtig zijn. Als je gaat  vissen kan het 
daarom lang duren voordat de brasems 
gaan eten, terwijl ze wel in de buurt 
van het lokvoer zwemmen. Denk dus 
niet na een uur vissen: “Het wordt 

niets, de brasems willen niet bijten”, want dan bega je een  vergissing. 
Het duurt gewoon even voordat ze gaan eten! Als ik ga brasemvissen leg ik 
soms uren van tevoren een voerplek aan. Dat kan met gewoon witvisvoer met 
daarin maden en stukjes worm, maar ook met een partij stukgeknipte  maiskorrels. 
 Sommigen voeren zelfs al de avond van te voren. Probeer het maar eens, dan 
vang jij ook zo’n vloermat!

plakkaat kleine luchtbelletjes ziet bovenkomen, 
dan is de kans groot dat daar een zeelt in de bodem 
wroet die op zoek is naar voedsel. Zie je geen open 
plek, dan kun je die zelf maken met behulp van een 
oude fietsvelg of hark aan een touw. 

MET BROOD OP HARDER
Kom je wel eens aan zee bij een 
haven? Dan moet je goed kijken of 
je scholen dikke zilveren vissen met 
zwarte strepen ziet zwemmen. Dat zijn 
harders. Vroeger hoorde je altijd dat harders 
niet te vangen zouden zijn, maar dat is mooi onzin. Gooi maar eens wat korstjes 
brood in het water en ze zullen er snel van beginnen te eten. Het  vissen op 
harder met een drijvend korstje is echter niet zo eenvoudig, omdat deze  vissen 
erg schuw zijn en al schrikken als ze je schaduw zien. Je kunt beter wat  dieper 
vissen, met een flinke grote broodvlok op de haak en voeren met natgemaakt 
brood. Ik doe dat elk jaar wel een paar keer in de zomermaanden in de jachtha-
ven van  Scheveningen. In de rubriek “De specialist” kun je er meer over lezen!

Tips van Ed



Veel water wordt steeds helderder, 
waardoor er waterplanten gaan 

groeien. Soms groeien er 
zoveel planten, dat het 

lastig vissen is. Toch 
kun je er met een 
aangepaste techniek 

goed vis vangen!

MET DE VASTE HENGEL
In begroeide wateren moet je op zoek naar 
de open plekken. Daar zwemt de vis, dus 
daar moet je je aas aanbieden. Als je heel 
goed kunt mikken, kun je een werphengel 
gebruiken, maar het is best lastig om je 
aas en dobber precies in een open plek 
te werpen. Het is veel gemakkelijker om 
een vaste hengel te gebruiken. Vooral een 
wat langere hengel van vijf of zes meter 
is hiervoor ideaal. Je kunt dan een korte 
opslag gebruiken (dat is het stukje nylon 
tussen de top van je hengel en je dobber) 
en je aas onder je top in een open plek 
laten zakken.
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VISSEN TUSSEN DE 
WATERPLANTEN

RUISVOORN

VLIEGENHENGEL
Als je regelmatig ruisvoorns ziet zwem-
men, kun je ook met de vliegenhengel en 
een droge vlieg gaan vissen. Het vissen met 
een vliegenhengel is niet de gemakkelijkste 
manier, maar wel ontzettend leuk! De kunst is 
om de vlieg heel voorzichtig zo dicht mogelijk 
bij de ruisvoorns te werpen. Gebruik een vlieg 
waarvan de haak goed is afgeschermd (zoals 
een Palmer), zodat je niet aan de planten blijft 
haken.

ZEELT EN SNOEK

ONDER BRUGGEN

NIET TE DUN!
Kijk voor 
meer tips

op Stekkie.nl



Als je deze vakantie naar de Nederlandse kust of misschien 
zelfs richting de Middellandse Zee gaat, dan heb je kans dat 
je in de havens harders ziet zwemmen. Mooie vissen, die je 
echter niet zo maar even vangt!
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NIET GEMAKKELIJK
Hardervissen is niet gemakkelijk. De meeste kans 
maak je ’s ochtends vroeg en ’s avonds, want dan 
komen ze te voorschijn om te azen. Bij drukte en felle 
zon trekken ze zich terug in dieper water of onder 
steigers en schepen. Zie je harders in een haven 
zwemmen, vraag dan altijd eerst of je er mag vissen. 
Zeker in het buitenland is het vissen in havens niet 
altijd toegestaan. Als je toestemming hebt, wil dat 
nog niet zeggen dat je ze ook zult vangen. Soms zijn 
ze zo schuw en sluw dat je helemaal geen beet krijgt. 
Soms krijg je veel beet, maar sla je keer op keer mis. 
Geef niet te snel op, want de aanhouder wint!

HARDERVISSEN

WAAR ZWEMMEN ZE
De harder komt algemeen voor langs de kust van de 
Atlantische Oceaan, Noordzee en Middellandse Zee. 
In Nederland tref je ze aan in zeehavens, de Zeeuwse 
wateren, de Waddenzee, het Veerse Meer en zelfs 
in het Noordzeekanaal. De harder zwemt niet alleen 
in zout water, maar kan ook in brak en zelfs zoet 
water leven. In scholen zoeken ze naar voedsel bij 
basaltblokken, meerpalen en wierbedden. Je hebt 
diklip- en dunlipharders. In Nederland kun je vooral 
diklipharders vangen, maar als je op vakantie gaat 
naar de Middellandse Zee, maak je meer kans op een 
dunlipharder.

VREEMDE 
SNUITER

De harder is 
een bijzon-
dere vis. 

Ze hebben een in 
verhouding klein bekje 
dat wel wat lijkt op dat 

van de gras-
karper. 

Opvallend is de bijzondere bovenlip, waarmee ze wier 
en algen van de stenen af kunnen schrapen. Tijdens dat 
grazen pakken ze ook kreeftjes, slakjes, wormpjes en 
andere zeediertjes mee. Ze zijn ook niet vies van visresten, 
die beroepsvissers bij het schoonmaken van hun vangst in 
de havens overboord gooien. Brood is echter hét aas voor 
de harder. Je kunt het als haakaas en lokaas gebruiken en 
harders zijn er gek op.

BROOD
Als aas kun je vissen 
met een korstje brood, 
maar de eerste keuze 
is toch een forse vlok 
witbrood van twee bij 
twee centimeter. Oud en 
natgemaakt brood kun 
je als lokvoer gebruiken, 

maar grof brood-
meel 

Kijk op Stekkie.nl 
naar het filmpje met 

Ed Stoop over het 
vissen op harder.

(zelf brood drogen en dan kapot stampen) is beter. Het 
is belangrijk om steeds kleine porties te voeren en dit zo 
dicht mogelijk bij je dobber te doen. Blijf dat volhouden, 
want soms reageren de harders pas na een tijdje. Op die 
manier kan het best hard gaan met je voer, dus je mag 
best een emmertje brood of broodmeel meenemen!

BAITBAND
Omdat harders het brood voorin de bek nemen zonder 
dit meteen door te slikken, sla je na een aanbeet vaak 
mis. De oplossing is om de haak via een ‘baitband’ (een 
piepklein elastiekje) aan de broodvlok vast te maken. 
Op die manier kun je veel meer aanbeten verzilveren. 
Bovendien blijft een broodvlok zo langer aan de haak 
zitten en kun je meerdere malen opnieuw inwerpen.

MATERIAAL
Gebruik een goed buigende en sterke hengel. Een lichte 
karperhengel, matchengel of een wat langere spin-
hengel zijn prima. Gebruik een molen in de 3000 tot 
4000 klasse met daarop een sterke nylonlijn van 20 tot 
25/00 dik. Op de lijn zet je een klein dobbertje op één 
tot anderhalve meter van de haak. De loodjes plaats je 
op zo’n 50 centimeter van de haak. Die laatste heeft een 
maat 6 of 8 en moet dun, sterk en vlijmscherp zijn. Tot 
slot neem je een stevig landingsnet, een tasje met reser-
vemateriaal en een emmer met voldoende voer mee.
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Dit keer komen er twee grote hengelsportevenementen 
uit de Viskist: het Jeugdvliegvisevenement 
2013 en de Hengelsport Outdoor Fair. Op beide 
evenementen kun je vissen met ervaren vissers en 
heel veel nieuwtjes bekijken!

HENGELSPORT
OUTDOOR FAIR 2013
Dit evenement in Maurik was voorheen bekend 
als de beurs Lure & Fly, maar heet vanaf nu de 
Hengelsport Outdoor Fair. Op dit spectaculaire 
buitenevenement kun je meevaren met boten en op 
snoek, baars en snoekbaars vissen. Ook kun je alles 
leren over karpervissen, witvissen, vliegvissen en 
zeevissen en de nieuwste producten op de mark ko-
pen. Op het jeugdplein van Sportvisserij Nederland 
zijn drillsimulatoren aanwezig, kun je Ed & Marco 
begroeten en starten met het jeugdparcours over 
de beurs, boordevol leuke activiteiten. Kijk snel op 
hs-outdoorfair.nl, want dit evenement wil je echt 
niet missen!

VNV VLIEGVISEVENEMENT
De Vereniging Nederlandse Vliegvissers organiseert 
op zaterdag 31 augustus een spetterend evenement 
voor 12 t/m 18-jarigen, met onder meer vliegen bin-
den, werpen met de vliegenhengel en vissen op forel. 
Schrijf je in bij Maarten van den Driesche van de VNV. 
Stuur een mailtje naar mvd3sche@upcmail.nl,
met daarin je naam, adres, woonplaats, leeftijd en 
telefoonnummer. Maak het inschrijfgeld van € 5,00 
over op rekeningnummer 127478760 t.n.v. VNV 
Rotterdam onder vermelding van Jeugdvliegvis-

evenement 2013. De 
sluitingsdatum 

voor de aan-
meldingen is 

17 augustus 
en er kunnen 
maximaal 

100 jongeren 
deelnemen, 

dus schrijf je 
nu in!

Wat: VNV Vliegvisevenement

Datum: 31 augustus 2013

Locatie: Forellenvijvers ’t Mun,

Molenstraat 10, 6629 KJ Appeltern

Aanmelden: 08.00 - 08.45 uur

Duur evenement: 09.00 - 17.00 uur

Wat: Hengelsport Outdoor Fair Datum: 7 en 8 september 2013Locatie: Eiland van Maurik, 4021 GG MaurikOpeningstijden: Zaterdag 7 en zondag 8 september: 10:00 - 17:00 uurPrijs: Toegangskaart € 10,00, voorverkoop online: € 7,50, parkeren € 5,00Gratis toegang voor kinderen t/m 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene.



Kennismaking
De kruiskarper is een kruising (hybride) tussen 

een schubkarper en een giebel (wilde goudvis) en 

heeft kenmerken van beide soorten. Kruiskarpers 

hebben meestal de korte en dikke bouw van een 

giebel, maar de goudbruine kleur van een 

karper. Ook zie je vaak kleine bek-

draden, die ze van de karper hebben 

gekregen. De maximale lengte is 

ongeveer 50 tot 55 centimeter, bij 

een gewicht van 3 tot 3,5 kilogram. Bij een 

hoge visbezetting zullen de vissen minder groot 

en zwaar worden dan bij een lage visbezetting.

STERKE SPORTVIS
De kruiskarper is een sterke vis, waar je leuke sport aan 
kunt beleven. Je kunt er bijvoorbeeld op vissen met 
de vaste hengel en stevig topelastiek. De vissen zijn 
namelijk zo sterk dat ze zonder dat elastiek je lijn kun-
nen breken. Heb je geen vaste hengel met topelastiek, 
gebruik dan een werphengel. Dit kan een spinhengel, 
winkle picker of feederhengel zijn. Zet op de hengel een 
molentje met 18/00 of 20/00 nylon.

AAS
De kruiskarper is een alleseter. Mais, maden, 

pellets, wormen en mini-boilies; ze zijn er gek 
op. Zelf gebruik ik graag zachte pellets, die 

ze ook wel ‘softies’ noemen. Je kunt er 
eentje op je haak prikken, waarbij 

het puntje van de haak net 
buiten de pellet zit. Ook kun 

je één of twee pellets op 
een hair vissen. Ze zijn 
verkrijgbaar in allerlei 

soorten en maten. Ik vis het 
liefst met 8 of 10 mm pellets, 

dat is een mooi hapklaar formaat. 

DOBBER OF VOERKORF
Als je met 
een dobber 
op kruis-
karpers 
vist, zorg 
dan dat je 
aas op de 
bodem 
ligt. Voer 
regelma-
tig een 
handje 
voer 
rond je 
dobber 
om de 
vis te 
 lokken. 
Met een werphengel kun je met 
een dobber vissen of een voerkorf of method feeder 
gebruiken. In de voerkorf kun je feedervoer stoppen, 
dat je eventueel aanvult met mais, maden of pel-
lets. Voor de methodfeeder gebruik ik graag kleine 
(2 mm) vismeelpellets die ik in de week heb gezet en 
rondom de me-
thodfeeder knijp. 
Ik zou zeggen: 
ga ervoor en veel 
visplezier!
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Ik heb in de afgelopen jaren regelmatig op kruiskarpers 
gevist en vind dat hartstikke leuk. Gelukkig kun je bij 
steeds meer visvijvers plezier beleven aan deze prachtige 
‘nieuwe’ sportvis.

Vissen met Ed

ONVRUCHTBAAR
Een kruiskarper ontstaat door het kruisen van een 
vrouwtjeskarper met een mannetjesgiebel. De ene 
kruiskarper lijkt meer op een giebel en de andere wat 
meer op een karper. Soms zie je zelfs exemplaren die 
een beetje goudkleurig zijn, zoals een goudvis. In Oost-
Europa worden kruiskarpers gekweekt om ze op te 
eten, maar in Nederland worden ze alleen maar uitgezet 
omdat het zo’n mooie sportvis is. Omdat het hybriden 
zijn, zijn ze onvruchtbaar en kunnen ze zich niet meer 
voortplanten. De natuur heeft dat zo geregeld. Dat is 

maar goed ook, anders zouden er in onze viswateren 
alleen nog maar kruisingen tussen allerlei soorten 
rondzwemmen!

VISVIJVERS
Kruiskarpers 
worden tegen-
woordig vaak 
uitgezet in 
visvijvers waar 
veel overlast 
is van aal-
scholvers. 
In deze vijvers zwemmen bijna geen voorns en brasems 
meer rond, omdat die een makkelijke prooi vormen 
voor de aalscholver. Dat is voor sportvissers natuurlijk 
niet leuk en daarom worden er kruiskarpers uitgezet. 
Door hun hoge rug kunnen aalscholvers de vis niet goed 
doorslikken, zeker niet als de vissen bij uitzetting groter 
dan 30 centimeter zijn. Wil je ook eens op kruiskarpers 
vissen, vraag dan aan jouw hengelsportvereniging of ze 
in een water bij jou in de buurt rondzwemmen.

KRUISKARPER

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje over vissen op kruiskarper.



Oskar komt uit Polen en woont sinds 

2010 in Nederland. Hij vist graag in 

Nijkerk, waar hij deze fraaie snoek van 

82 centimeter heeft gevangen. Zijn 

grootste tot nu toe, maar met een beetje 

geluk zien we Oskar binnenkort terug 

met een nog groter exemplaar.

Luc

Prijsvraag
Bij deze prijsvraag kun je een lange allround 
spinhengel met molen winnen. Deze geweldige 
hengelset van Spro is uitermate geschikt voor het 
vissen op roofvis, zeelt en harder. De hengel is een 
HS River Raid Spin 45 met een lengte van 3 meter 
en een werpgewicht van 18 tot 45 gram. De molen 
is de robuuste Passion 720, die zelfs bestand is 
tegen zout water!

Om kans te maken op 
deze prijs ga je naar 
www.stekkie.nl en klik 
je onder de kop Stekkie  Magazine 
op  Prijsvraag. Vul hier je 
 gegevens én het antwoord op 
deze vraag in:

Op welke soort harders 
maak je in Nederland de 
meeste kans?

Oskar
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Fenna gaat 

graag met 

haar vader 

vissen. Op een 

zondagmor-

gen ving ze in 

de parkvijver 

deze mooie 

brasem van 

54 centimeter 

aan de feederhengel. Even later ving ze nog 

een brasem en een zeelt. Goed bezig Fenna!

Fenna

Stuur ook jouw visverhaal in 
via www.stekkie.nl

Met de hengel die hij een dag eerder op zijn verjaardag had gekregen, viste Josse met een brood-vlok tussen de  leliebladeren. 

Na een keiharde aanbeet en een gevecht van een 

 kwartier ving hij een graskarper van 65 centimeter. 

Duidelijk een goede hengel!

Josse

Toen Luc op een avond in juni samen 
met zijn tweelingbroer Patrick op 
karper ging vissen, kreeg hij de 
 hardste ‘run’ die hij ooit had gehad. 
Na een half uur drillen konden ze 
samen deze schitterende schubkarper 
van 83 centimeter en 9 kilo landen.



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.

VADERTJE 
GLASOOG

Dankzij zijn ‘glazige’ ogen wordt de 
snoekbaars ook wel eens ‘Vadertje 
Glasoog’ genoemd. Deze vreemde ogen 
zijn het geheime wapen van deze roofvis, 
want ze zorgen ervoor dat hij zelfs in het 
donker nog prooivissen kan zien.

TROEBEL EN DIEP
De snoekbaars leeft graag in troebel 
water. Als het water bruin of groen 
van kleur is en roofvissen als snoek en 
baars veel te weinig kunnen zien om een 
prooivis te vangen, dan heeft de snoek-
baars het pas echt naar zijn zin. Je kunt 
de snoekbaars ook vinden in helder 
water, maar dan moeten er voldoende 
diepe plekken zijn waar het ook overdag donker is. 
De snoekbaars kan in het donkere water prima zijn 

prooivissen vangen dankzij zijn zeer speciaal 
gebouwde ogen.

REFLECTERENDE LAAG
De snoekbaars heeft niet alleen opvallend 
grote ogen, ze zijn ook nog eens heel erg 
lichtgevoelig. Dat betekent dat ze zelfs bij heel 
weinig licht goed kunnen zien. Het weinige 
licht dat in het oog valt wordt ook nog eens 
weerkaatst in een reflecterende laag in het 
oog, waardoor het nog een keertje extra 
wordt versterkt. Misschien is het je nog nooit 
opgevallen, maar als je een snoekbaars in het 
zonlicht houdt of met je zaklamp beschijnt dan 
zie je zijn ogen oplichten – net als de reflector 
achterop je fiets! Er zijn in de dierenwereld 
meer nachtelijke rovers die dat hebben, zoals 
de krokodil en de kat.
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Je ziet wel eens karpervissers die wat voer 
in een zakje stoppen en het dan samen met hun 

haakaas in het water werpen. Zo’n zakje is gemaakt 
van een soort plastic dat in water oplost. Het heet PVA en 

dat is een afkorting van het moeilijke woord polyvinylalcohol.

Dankzij zijn 
 speciale ogen ziet 

de  snoekbaars 
zelfs in het donker 

jouw kunstaas!

VERSCHILLENDE SOORTEN
In de hengelsportwinkel kun je PVA draad, -zakjes en 
-netjes kopen. Aan PVA draad kun je een paar boilies 
rijgen en een zakje of netje kun je vullen met boilies 
of grondvoer. Als je dit dan aan je haak knoopt of 
prikt, heb je na het inwerpen altijd een beetje voer bij 

je haakaas liggen. Dat verhoogt 
de kans op een aanbeet.

TUSSEN DE 
 WATERPLANTEN

Als je tussen waterplanten 
vist, dan kan PVA ook erg 

handig zijn. Zeker 
wanneer je met 

werplood op de 
bodem vist, is de 
kans groot dat je 

haak na het inwer-
pen in de planten 
blijft hangen. Je zult 
dan niet snel een vis 

vangen. Als je de haak, het 
aas en het lood in een PVA-
zakje (met wat voer) 
stopt, zal de haak 
nooit achter de 
stengels blijven 
hangen en 
perfect op 
de bodem 
terecht 
komen. 

VOOR- EN NADELEN
Het gebruik van PVA kan in een aantal gevallen erg 
handig zijn. Maar denk er steeds goed aan: het lost 
op in water. Je kunt dus geen nat voer gebruiken en 
tijdens een regenbui kan het PVA al oplossen voor-
dat je kunt ingooien. PVA lost in de zomermaanden 
heel snel op, in de winter kan dit langer duren. Als 
je pech hebt, blijft je haak dan heel lang in een zakje 
met voer verpakt waardoor je geen vis zult haken!

PVA


