
powered by:

Stekkie Magazine wordt verstuurd naar alle JeugdVISpashouders • Mei 2010

TIPS VAN ED - OPPERVLAKTEPLUGGEN - HAVEN-BLANKVOORNS

WORST EN KARPER - VISSEN OP SCHAR - SNOEK IN DE HERFST

Vier keer per jaar jouw eigen visblad! • september 2015

M a g a z i n e
Stekkie



I

’T IS WEER VOORBIJ…
Tja Stekkies,
’t is weer voorbij, die mooie zomer! Dat liedje hoor je elk jaar op de 
radio, zodra de dagen korter worden. Ik denk dat zelfs de jongsten van 

jullie dat deuntje wel eens hebben gehoord. Zelf geniet ik altijd van de 
zomer, dus ik baal als het weer voorbij is. Gelukkig is de herfst een heel 
goed jaargetijde om te vissen. Als ik daar aan denk, word ik meteen een 

stuk vrolijker!

In september en oktober kan het nog heerlijk weer 
zijn. Het water is dan nog warm, de vis bijt graag 
en de natuur is met al z’n herfstkleuren op z’n 
mooist. Lekker naar de waterkant dus! Aan zee kun 
je in de eerste helft van de herfst zowel zomer- als 
wintervis vangen. Tot ver in oktober maak je kans 
op zomervissen zoals geep, makreel, zeebaars en 
tong. Maar ook zwemmen de eerste wintergasten 
zoals kabeljauwen, wijting en schar al rond. Vooral 
die laatste is erg populair onder sportvissers. Met 
een beetje geluk kun je er namelijk veel op een 
dag vangen en bovendien smaakt een gebakken 
schar verrukkelijk. In het zoete water vind ik nu 
snoekvissen ook fantastisch om te doen. Ook zijn 
in deze periode de grote giebels bij mij in de buurt 
super actief. Dat geldt tevens voor de karpers, 
zeelten en grote brasems. En wat denk je van die 
dikke blankvoorns 
die straks massaal 
naar de 

VOEREN VOOR SNOEK
In de herfst en winter vis ik graag op snoek. 
Met kunstaas, maar vooral ook met dood aas 
zoals een flinke sardine. Sinds ik daar mee vis, 
heb ik al meer metersnoeken gevangen dan in 
mijn hele leven daarvoor! Ik vis met een lange, 
soepele, stalen onderlijn met twee dreggen. De dreg 
aan het eind van de onderlijn prik ik in de kop van de sardine, de andere dreg 
zit 15 centimeter hoger en gaat net boven de staart in de zijkant van de 
vis. Na het inwerpen ligt de sardine op de bodem en voer ik wat bij. Niet met 
lokvoer voor witvis, maar met vis! Stukken sardine, maar ook andere zee- en 
zoetwatervis. Niet heel veel, maar wel altijd zes tot acht stukken van zo’n vijf 
centimeter groot. Die werp ik op en rond de plek waar mijn dode sardine op de 
bodem ligt. Snoeken jagen namelijk niet alleen met hun ogen, maar ook met hun 
neus. En dan blijkt een sterk geurende aasvis op een voerplek van vis prima 
te werken. Denk eraan: snoekvissen doe je altijd met een JeugdVISpas!

VAN ZOET NAAR ZOUT
Vis je normaal gesproken in zoet water, 
maar wil je ook eens aan zee vissen? Dat 
kan prima! Bijvoorbeeld met  zagers op 
zeebaars; een supersterke zeevis die 
zeker nog tot oktober in ons kustwater verblijft. Pak je karperhengel of lange, 
stevige spinhengel en een stevige molen met daarop een sterke lijn (25/00 tot 
30/00). Schuif op de lijn een flinke snoekdobber, knoop onderaan een stevige 

karperhaak nr. 4 en knijp ongeveer 80 cm boven de 
haak een paar forse loodhagels op de lijn. Neem 
een (kweek)zager van een centimeter of 10 en 
prik die met de kop op de haak. De rest van de 
zager blijft dan mooi bewegen onder  water. De 
dobber zet je ruim een  meter boven het lood, dit 
is even een kwestie van  uitproberen hoe diep 
de vis zit.
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(jacht)havens en stadswateren trekken om daar te 
overwinteren? Ik kom nu al weer tijd te kort als ik 
al die visserijen nog moet doen en al die vissoorten 
nog wil vangen. Dus toedeledokie, ik ben vissen!    

Ed Stoop
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JERKBAITS EN POPPERS
Dit kunstaas blijft aan de oppervlakte 
of duikt hooguit 10 centimeter diep. 
Ze werken goed in ondiep water met 
een flinke begroeiing. Je kunt een 
jerkbait (‘djurkbeet’) gebruiken, 
die je steeds iets onder water trekt 
en weer laat boven komen. Wissel 
lange rukken af met korte rukjes, om 
roofvissen tot een aanval te verleiden. 
Ook kun je een popper gebruiken. 
Poppers hebben een platte of uitge-
holde voorkant, waardoor er bij elke 
ruk een beetje water opspat. Schrik 
niet als er een roofvis op klapt en sla 
pas aan als je de vis echt voelt. Vis 
bij een gemiste aanbeet altijd verder, 
want vaak duikt de vis er nogmaals 
op!

IMITATIE KIKKERS

Met pluggen worden jaarlijks heel veel roofvissen gevangen. Het vissen 
ermee is niet echt moeilijk en je kunt ze in vrijwel elk water gebruiken. 

Voor het vissen in begroeid water zijn oppervlaktepluggen 
ideaal. Hiermee kom je niet snel vast in de waterplanten en 

de aanbeet is vaak spectaculair!

OPPERVLAKTEPLUGGEN

HOOFD KOEL
Als je de kikker rustig binnenvist, dan trekt hij 
een v-spoor door het wateroppervlakte. Vis je 
hem met felle rukjes binnen, dan spettert het 
water de lucht in. Bij een roofvis zal hij dan 
ook al snel in het vizier komen. De kikker mag 
regelmatig even stil liggen, want echte kikkers 
racen ook niet full speed door het water. En 
juist als je het kunstaas na zo’n rustmoment 
weer start, volgt vaak de aanbeet. Zorg dus 
dat je dan op scherp staat en het hoofd koel 
houdt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, 
want je zult zien dat je bij een aanbeet vaak te 
snel aanslaat!

KUNSTAAS = VISPAS

ZONDER POOTJES

MATERIAAL

Bekijk opStekkie.nl de filmpjes over het vissen met pluggen.



LUNCHWORST
Te koop in blik en al jarenlang een bekend karperaas. 
Het is gemakkelijk in elk formaat te snijden en via 
een hair aan de haak te bevestigen. Voer een handvol 
gesneden blokjes rondom je haakaas voor extra 
aantrekkingskracht.
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ROOKWORST
Rookworst is ook superaas, net als alle andere ge-
kookte worst. Net even wat steviger dan knakworst, 
waardoor het beter aan de hair blijft zitten.

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje van een echte haven-specialist.

Karpers zijn echte alleseters. Daarom kun je naast 
bekende aassoorten zoals boilies, 
mais en tijgernoten ook minder 
voor de hand liggend aas zoals 
worst gebruiken. Op wateren waar 
iedereen met boilies vist, kan 
worst het verrassend goed doen!

FRIKANDEL
Koop ingevroren frikandellen en snij ze na het 
ontdooien in kleine stukjes. Omdat het - net als 
lunchworst - vrij zacht is, gebruik je een grote stop-
per (zoals een takje) in het lusje van je hair. Zo blijft 
het goed zitten.

KNAKWORST
Heerlijk op brood, maar ook karper is er dol op. In 
kleine stukjes snijden, bevestigen aan een hair en 
een beetje bijvoeren. Geen ketchup of mosterd 
nodig!

MET              OP KARPER

HAVEN-BLANKVOORNS
Als het in de komende 
maanden kouder wordt, 
trekken veel blankvoorns 
vanuit kanalen, rivieren 
en meren naar het rustige 
water van havens. 
Daar kun je dan grote 
blankvoorns vangen!

DIEP EN LUW
Vooral diepe havens die in de luwte liggen zijn in 
de winter bij blankvoorns in trek. Ze zoeken hier de 
beschutting op onder boten en steigers. De meeste 
kans maak je op schaduwrijke plekken naast een 
meerpaal, steiger of boot. Gebruik een vaste stok van 
drie tot zes meter en vis vooral lekker licht met een 
14/00 hoofdlijn, 12/00 onderlijn, 0,5 grams dobber 
en een haakje maat 16 of 18.

ACTIEF VISSEN
Ook in havens trekken vissen heen en weer, dus 
probeer altijd verschillende plekken uit. Meestal vang 
je de vis vlak bij de bodem, maar soms moet je het op 
de bodem of juist ondieper proberen. Krijg je binnen 
een uur geen beet, verkas dan naar een ander deel 
van de haven.

VOER EN AAS
Voer weinig maar regelmatig. Gebruik 
donker gekleurd voer waardoor je wat 
blikmais en maden mengt. Tij-
dens het vissen gooi je af en toe 
kleine beetjes los voer zoals 
hennep, geknipte blikmais of 
maden bij je dobber. Een made 
is als haakaas prima, maar ook 
erg geliefd bij minibaarsjes. Wil je 
gericht op grote voorns vissen, 
gebruik dan blikmais. 

VEILIGHEID
Vis je vanaf houten steigers of een hoge kade, dan 
kan de ondergrond door regen, mist of vrieskou 

spekglad zijn. Loop dus altijd 
voorzichtig. Vis samen met een 
vismaat; dat is niet alleen gezel-
lig maar ook veilig. Mocht er 
iets gebeuren, dan kan de ander 
altijd hulp inroepen van mensen 
in de buurt.

HARDE WORST
Deze stevige worst blijft goed aan je hair zitten. 
Vooral pittige soorten zijn voor karper onweerstaan-
baar. Wel oppassen dat je er zelf niet teveel van eet, 
waardoor je zonder aas komt te zitten!



KENNISMAKING
De schar is een platvis met de ogen op de rechterzijde van zijn 

lichaam. Hij is aan de bovenzijde bruin van kleur, met kleine, 

donkere vlekjes. De buikzijde is wit en iets doorschijnend. 

De huid voelt ruw aan door kleine tandjes op de randen van 

de schubben. De bek is klein en de bovenkaak eindigt voor of 

onder de voorrand van het oog. De zijlijn maakt een duidelijke 

bocht rond de rechter borstvin. De schar kan 42 centimeter 

lang en maximaal 12 jaar oud worden.
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TOPSTEKKEN
Schar is langs de hele 
kust te vangen, maar 
de hotspots zijn toch wel de havenhoofden van Scheve-
ningen en pieren van IJmuiden. Op die plekken heb je 
namelijk diep water binnen werpbereik. Ook de Nieuwe 
Waterweg bij Hoek van Holland, Maasvlakte en de 
Zeeuwse stranden (van Walcheren tot de strekdammen 

van Cadzand) 
zijn stekken 
waar je veel 

schar kunt 
verwachten.

MATERIAAL
Meestal zijn 
verre worpen 

nodig om op de 
goede plekken 
te komen. Een 
strandhengel, 
flinke molen en 
een werpgewicht 

Check op Stekkie.nl het filmpje over het werpen aan zee, waarbij ook schar wordt gevangen!

LEEFOMGEVING
De soort komt voor in het noordoosten van de At-
lantische Oceaan, de Noord- en Oostzee. Hij leeft op 
zand- en modderbodems tot een diepte van 200 me-
ter, met een voorkeur voor dieper gelegen zandpla-
ten en geulen die door stroming zijn ontstaan. Het 
is een liefhebber van rustig water. Met harde wind 
en golven op de kust trekt hij vanuit het ondiepe 
kustwater naar diepere delen of hij graaft zich in.

VOORTPLANTING
De voortplanting vindt plaats in december tot maart. 
De jongste scharren zien er net zo uit als andere jonge 
visjes. Pas na enkele weken veranderen ze in ‘platvis-
sen’. Ze krijgen dan een hogere lichaamsvorm en het ene 
oog verplaatst zich naar de andere kant van de vis. Dit 
duurt 10 tot 15 dagen. De zwemhouding van de visjes 
verandert dan ook; je kunt zeggen dat ze ‘op hun zijkant’ 
gaan zwemmen. De kant waarop de ogen zitten is dan 

de bovenkant van de vis geworden.

VOEDSEL
De schar is een zicht jager. Hij kan 
een prooi besluipen en met het voor-
ste deel van zijn lichaam opgericht 
een hele tijd roerloos in het water 
staan voordat hij toeslaat. Ook kan 
hij zich ingraven in de bodem, waar-
bij alleen de ogen boven het zand 
uitsteken. Zo valt hij nauwelijks 
op en kan hij gemakkelijk prooien 
vangen. Hij eet vooral kreeftachti-
gen, maar ook wormen, slakken en 
kleine vissen.

van 150 of 175 gram zijn daarvoor ideaal. Omdat 
schar vooral actief is als het lichtjes stroomt, gebruik 
ik meestal ankerlood. Heb je geen zeevisuitrusting 
en wil je eens kijken of vissen op schar wel jouw 
ding is, dan kun je het eerst eens proberen met 
een stevige karper- of zware feederhengel. Als er 
voldoende scharren rondzwemmen, kun 
je minder ver uit de 
kant ook wel een 
visje vangen.

MOOI WEER VIS
Vissen op schar gaat 
het beste als de zee 
rustig is. Dus geen 
harde wind en zware 
branding, daar heeft 
schar een hekel aan. Een 
zwak tot matig windje uit 
zuidoost tot zuidwest en 
een glad zeetje zijn ideaal, 
dus kijk naar de weersverwachting voordat je naar 
zee gaat. Vergeet niet om voldoende zeepieren of 
zagers mee te nemen. Ik vis meestal met een pater-
noster met drie haken en 
soms krijg ik zo vaak 
beet dat mijn aas 
binnen een paar 
uur op is!

SCHAR
Vissen met Ed
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Prijsvraag
Dit keer kunnen VIJF Stekkie lezers een setje van twee op-
pervlakte kunstaasjes winnen. Met deze kikker-imitaties 
kun je zelfs in begroeid water heel goed op roofvis vissen. 
Met dank aan Hengelsport Zeewolde (www.hengelsport-
zeewolde.nl).

Om kans te maken op dit kunstaas 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:
  
Wat is het juiste moment om aan te slaan bij een aanbeet 
op je oppervlakte kunstaas?
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Ticho

Fabian

Roan en René

 We hebben zoveel mailtjes van jullie gekregen, dat we dit keer de vangstverhalen weglaten en alleen foto’s plaatsen. Veel karpers dit keer! Stuur ook jouw visverhaal in via www.stekkie.nl.

Ryan

Joeri

Teun

Collin

Dylan

Uit de viskist komen dit keer het WK Kustvissen 
Junioren in Domburg en een spetterende 

hengelsportbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht.
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Bekijk op www.wcshoreangling2015.nl 
het complete programma van het WK Kust 
Junioren, of scan de QR-code.

WK KUST JUNIOREN
Sportvisserij Nederland organi-

seert van 16 tot 23 oktober 2015 
het Wereldkampioenschap 
Kustvissen Junioren. Het wed-
strijdtraject ligt op het strand 

bij Domburg op het Zeeuwse 
Walcheren. Op zaterdagmiddag 

17 oktober is de openingsparade in 
Domburg, zondag is een trainingsdag en maandag 
t/m donderdag zijn de wedstrijddagen. Veel van jullie 
hebben in deze week herfstvakantie, dus dan heb je 
doordeweeks mooi de tijd om te gaan kijken. Maak 
je ouders, oom, tante, opa of oma enthousiast om 
samen met jou met de trein of auto naar Domburg te 
gaan en moedig de Nederlandse jeugdteams aan! HENGELSPORT EN 

BOTENBEURS
Nog even geduld en je kunt weer naar de Hengel-
sport - en Botenbeurs in Utrecht. Op vrijdag 30 
oktober, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 
kun je in de Jaarbeurshallen bij 160 standhouders 
terecht voor de nieuwste producten en super 
aanbiedingen. Er zijn spannende lezingen en voor de 
fanatieke karpervissers is er het ‘Carp Square’, met 
echt alles op karpergebied. Sportvisserij Nederland 
staat op een groot jeugdplein mét drilsimulatoren 
en ook Vis TV-presentatoren Ed & Marco zijn van de 
partij. Jeugd t/m 12 jaar mag gratis naar binnen en 
elke dag krijgen de eerste 250 jeugdige bezoekers 
een presentje!

Wat:
Datum: 
Locatie: 

Openingstijden: 
Prijs:
Voorverkoop online: 



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.

SNOEK IN DE 
HERFST

JONGE SNOEKJES

In het najaar verlaten voorntjes en brasempjes mas-
saal de plantenrijke delen van het water. Vooral voor 
de kleinste snoeken breekt er dan een zware tijd aan. 
Hun voedsel gaat er vandoor, maar de prooivisjes 
achterna zwemmen durven ze niet. Want in het open 
water liggen grote snoeken te wachten, die een klein 
soortgenootje maar al te lekker vinden. De jonge 
snoekjes blijven daarom hongerig schuilen tussen de 
afstervende planten.

MIDDENMAAT
Snoekjes van twee jaar oud en een lengte van zo’n 
50 centimeter durven wel uit de waterplanten te ko-
men, om te gaan jagen in het open water. Toch blijven 
ze graag in de buurt van de planten, vooral om weg te 
kunnen duiken als er een grote hongerige soortge-
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Als in de komende maanden de watertemperatuur 
afneemt, zullen de waterplanten langzaam 
afsterven. Hiermee verdwijnen ook veel 
schuilplaatsen voor snoek. Vooral jonge snoekjes 
zijn hiervan de dupe.

Bekijk op Stekkie.nl de film over snoeken die snoek eten!

Wat heeft een zoetwatervis nodig om zich op en top 
te voelen? In elk geval water, dat spreek voor zich. 
Water dat schoon is, genoeg zuurstof bevat, de juiste 
temperatuur heeft en niet te zout is. Daarnaast moet 
er in het water genoeg eten te vinden zijn en moeten 
er schuilplaatsen zijn, zodat de vis niet snel door 
visetende vogels of roofvissen wordt opgegeten. Ook 
moeten er plekken zijn waar de vis zich kan voort-
planten en waar jonge visjes veilig kunnen opgroeien.

GOEDE INRICHTING
Het huis van de vis moet dus een goede inrichting 
hebben. Daarbij hebben verschillende vissoorten 
verschillende wensen. Zo willen ruisvoorn en zeelt veel 
waterplanten om zich heen, terwijl brasem en karper 
ook prima kunnen leven in een water zonder planten. 

noot aankomt. Ook kijken ze uit naar prooivissen, 
die tussen de stengels vandaan komen. Die worden 
meteen gegrepen en opgegeten, zelfs als het een 
kleine soortgenoot is.

GROTE SNOEK
Grote snoeken hebben niets te vrezen en leven vooral 
in het open water. Kleinere soortgenoten willen ze 
niet in hun buurt hebben, dus die worden wegge-
jaagd of zonder pardon opgegeten. Ga je in de herfst 
en winter op snoek vissen, dan zul je in het open 
water dus meestal de grootste exemplaren vangen, 
terwijl je dicht bij de planten vooral kans maakt op 
vissen van zo’n 40 tot 60 centimeter. Gebruik je 
daarbij kunstaas dat een jong snoekje imiteert, dan 
ben je verzekerd van succes!

Over het algemeen houden vissen van veel variatie. 
Hoe meer afwisseling in de waterdiepte en plantenbe-
groeiing, hoe meer voedsel er te vinden is en hoe meer 
schuilplaatsen er zijn.

WATERPLANTEN
Om te zorgen dat vissoorten niet uitsterven in een wa-
ter, moeten ze zich jaarlijks voortplanten. Veel vissen 
maken bij de voortplanting gebruik van waterplanten. 
De eitjes kleven aan de stengels en bladeren vast en 
als de jonge visjes uit hun ei komen, kunnen ze veilig 
tussen de planten opgroeien. Ook zorgen waterplanten 
voor zuurstof in het water. Waterplanten zijn dus 
belangrijk in het huis van de vis. Daarom leven er in een 
water met een gevarieerd bestand aan waterplanten 
vaak veel vissen en veel verschillende vissoorten!

Vissen hebben geen huis zoals wij dat kennen, met 
muren en een dak. Maar het water waarin een vis leeft 

kun je wel zien als het huis van de vis. Als in dat huis alles aan-
wezig is wat een vis nodig heeft, dan voelt hij zich daar prima thuis!

HET HUIS VAN DE VIS


