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Ha die Stekkies,
Jammer dat de zomer weer voorbij is, ook al was het een hele vreemde 
zomer. Plensbuien zijn immers niet ideaal voor de vangst en tropische 

temperaturen evenmin. Het hoorde er dit keer allemaal bij! Nu de herfst 
voor de deur staat, breken er weer goede vistijden aan.

In het najaar zijn veel vissen goed vangbaar. Dat 
geldt zeker voor karper en snoek! Karpers gaan in 
de herfst echt ‘bunkeren’. Ze eten zich dan vol om 
vetreserves aan te leggen, waar ze de hele winter op 
kunnen teren. Je kunt gaan karperen met zelfhaak-
systemen, maar je kunt ook met een pennetje gaan 
vissen in kleine wateren bij jou in de buurt. De karper 
is daar meestal niet echt groot, maar met een lichte-
re hengel beleef je geweldige sport. Ook is het najaar 
een goed seizoen voor de snoek. De waterplanten 
sterven langzaam af en je kunt weer met kunstaas 
vissen zonder voortdurend vast te zitten. Vergeet bij 
het snoekvissen je JeugdVISpas niet!
Ook voor liefhebbers van het vissen op witvis of 
zeevis is de herfst een hele goede periode. Zodra 

het wat kouder wordt gaan blankvoorns grote 
scholen vormen. Vanuit open water 

zwemmen ze naar de beschutte 
havens en stadswateren om 

daar te overwinteren. In 
zee kun je vooral in 

september en 
oktober suc-

cesvol op 
zeebaars 
en andere 

zomervis 
vissen, 

terwijl wintersoorten zoals schar en kabeljauw zich 
hier en daar ook al laten vangen. Kortom: het is nog 
lang geen tijd om de hengels op te bergen voor de 
winter. Nu is het juist de tijd om eropuit te gaan en 
mooie vissen te vangen!

Ed Stoop
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KIEUWGREEP-HANDSCHOEN
De kieuwgreep zelf kan ik jullie in 
een paar regels tekst helaas niet 
leren. Daarvoor moet je op Stekkie.nl 
het eerder geschreven artikel uit het 
Stekkie Magazine maar eens lezen. De 
kieuwgreep moet je het liefst zo vaak mogelijk oefenen, 
want dan krijg je ervaring. Over het algemeen gaat een 
kieuwgreep bij een niet al te grote snoek gemakkelijker 
dan bij een echte ‘big mamma’. Als ik een grote snoek vang, 
dan trek ik een speciale handschoen aan voordat ik de 
kieuwgreep doe. Zo voorkom ik dat ik mijn handen bezeer 
aan de scherpe tanden en de weerhaakjes tussen de 
kieuwbogen. Hengelsportspeciaalzaken verkopen speciale 

handschoenen die hiervoor zijn gemaakt. Als rechtshandige 
gebruik ik een linker handschoen, zodat ik mijn rechterhand vrij heb om de 
onthaaktang te gebruiken. Dit scheelt je mogelijk bloederige vingers!
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Tips van Ed
PENVISSEN OP KARPER
Zolang er nog geen laag ijs ligt, kun je in de herfst en winter 
prima met de penhengel op karper vissen. Zoek nu de 
plekken waar het iets dieper is dan in de rest van het 
water. Die vind je vaak bij duikers en sluisjes. Je hebt 
kans dat de karpers daar met tientallen bij elkaar liggen. 
Strooi op zo’n plek een kleine hoeveelheid maiskorrels of wat 
kleine karperpellets en wacht af. In de winter kan een aanbeet lang 
op zich laten wachten, maar in september en oktober heb je vaak snel beet. 
Ook tussen velden met waterlelies en gele plomp die aan het afsterven zijn, 
zullen karpers graag azen en overwinteren. Zulke plekken moet je zeker niet 
overslaan bij het maken van kleine voerplekjes. Bij het penvissen in stilstaand 
water kies je voor een zo licht mogelijk karperpennetje. Ik gebruik er graag 
eentje die 0,5 gram tot maximaal 1 gram lood kan dragen. Stroomt het water een 
beetje, dan gebruik je een iets zwaarder exemplaar.
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HET ZELFHAAKSYSTEEM

Er zijn verschillende leuke manieren om op karper te vissen. Het 
vissen met zelfhaaksystemen is hiervan de minst actieve methode, 

maar het levert wel vaak succes op!

KARPERVISSEN MET 

ZELFHAAKSYSTEMEN

AAN DE WATERKANT
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MATERIAAL

WELK AAS?

VOEREN
Je kunt je vangkansen vergroten door wat voer in de buurt van het haakaas te brengen. Soms kan dat 
met de hand, maar vaak vis je verder uit de kant en heb je een werppijp nodig. Als je enkele dagen gaat 
voorvoeren op jouw visplek, zal dat je vangkansen vergroten. De 
vissen wennen aan het voer en zullen deze plek regelmatig 
bezoeken. In het najaar eten karpers vrij veel, omdat ze 
dan vetreserves gaan aanleggen om de winter door te 
komen. Meerdere handen voer kunnen ze gemakkelijk 
opeten, maar overdrijf het ook niet.

GROTERE 
WATEREN

Ga voor meer tips over het vissen op karper met zelfhaaksystemen naar de rubriek ‘Vissen doe je zo’ op Stekkie.nl. Lees ook het stuk over visveilige loodsystemen goed door!



STEEDS MEER HAAIEN
Het gaat weer wat beter met de haaien in de Noord-
zee en Waddenzee. Beroepsvissers en sportvissers 
vangen ze steeds vaker en gelukkig worden ze bijna 
altijd levend teruggezet. De aanwezigheid van 

haaien is belangrijk, want ze staan als roofvissen aan 
de top van de voedselpiramide. Ze ruimen zieke en 
zwakke vissen op en houden zo de visstand in zee ge-
zond. Je kunt gerust blijven zwemmen in zee, want 
deze haaien eten alleen krabben, kreeften en vissen.

SHARKATAG
Om meer kennis over de Nederlandse haaien te 
verzamelen, is in 2012 het project Sharkatag van 
start gegaan. Hierbij vissen sportvissers gericht 
op haai en krijgen gevangen haaien een merkje 
(in het Engels noem je dat een ‘tag’) voordat ze 
worden teruggezet. Als de gemerkte haaien opnieuw 
worden gevangen, krijg je inzicht in de groei en de 
verspreiding van de vissen. Vanaf 2011 zijn er al zo’n 
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3500 haaien gemerkt en is veel geleerd. Zo dachten 
we vroeger dat de haaien in Nederland bleven, maar 
ondertussen weten we dat ze helemaal tot de Spaanse 
kust zwemmen.

JEUGDBOOT
Deze zomer is tijdens de speciale Sharkatag-vierdaagse 
een jeugdboot uitgevaren, waarop tien jongens en meiden 
onder begeleiding van een ervaren visser op haaienjacht 
gingen. Na een lesje over het beazen van de haken, inwer-
pen, indraaien en onthaken kon er worden gevist. Helaas 
werd de cameraman van het Jeugdjournaal zeeziek, an-
ders had je het op tv kunnen zien! Tijdens de vierdaagse 
zijn vooral gevlekte gladde haaien gevangen, maar helaas 
bleef de jeugdboot haailoos. Volgend jaar beter!

Er zijn maar weinig mensen die het weten, maar in onze 
eigen Noordzee zwemmen veel haaien rond. Gelukkig 
geen enge soorten die in je tenen bijten, maar wel gevlekte 
gladde haaien, hondshaaien en ruwe haaien. Die kunnen 
toch wel anderhalve meter lang worden!

HAAIEN VANGEN IN DE NOORDZEE
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Bekijk op Stekkie.nl de filmpjes over Sharkatag!

HAAIEN VANGEN IN DE NOORDZEE

HONDSHAAI
Voorkomen: Noordzee, Waddenzee, Atlantische Oceaan. 
Lengte: maximaal 1 meter.
Leeftijd: tot ongeveer 8 jaar
Voedsel: weekdieren, schaaldieren, wormen, kleine vissen.
Herkenning: ruwe, grijsbruine huid met veel bruinrode vlekken.

DEZE HAAIEN KUN JE VANGEN:
GEVLEKTE GLADDE HAAI
Voorkomen: Noordzee, Waddenzee, Atlantische oceaan.
Lengte: maximaal 1,5 meter.
Leeftijd: tot ongeveer 18 jaar.
Voedsel: krabben en heremietkreeften.
Herkenning: lichte ‘sterretjes’ op rugzijde, tanden stomp en plat.

RUWE HAAI
Voorkomen: Noordzee, Waddenzee, Atlantische oceaan. 
Lengte: maximaal 2 meter.
Leeftijd: tot 60 jaar.
Voedsel: vis, inktvis, kreeftachtigen.
Herkenning: blauwgrijs tot lichtbruin, achterste rugvin en         anaalvin ongeveer even groot, enkele rijen 
scherp gepunte driehoekige tanden.

WELK MATERIAAL?
Voor een dag haaivissen vanaf een boot heb je de 
volgende materialen nodig:
•  Stevige hengel met een werpgewicht 

tot ongeveer 200 gram. 
•  Molen met minimaal 0,30 mm 

nylon, gevlochten lijn kan ook.
•  Verzwaarde platvisonderlijnen 

(haak maat 6).
•  Werpgewicht tot 

300 gram 
met ankers.

•   Aasnaald

Ook vanaf het strand kun je haaien vangen, gewoon 
met zagers en een strandhengel. Een bekende plek 
is het Banjaardstrand, vlakbij het werkeiland Neeltje 
Jans in Zeeland.
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LEEFOMGEVING
De snoek komt voor in Noord-
Europa, Rusland, Alaska en 
Canada. In Nederland zwemt hij 
in allerlei stilstaande en langzaam 
stromende wateren. Hij heeft een 
voorkeur voor heldere wateren met 
plantenrijke oeverzones, maar er 
zijn eigenlijk heel weinig wateren 
waar géén snoek in voorkomt.

VOORTPLANTING
De snoek paait van maart tot mei bij 
een watertemperatuur vanaf 3 graden. 
De plakkerige eieren worden afgezet 
op waterplanten, maar ook op takken, 
wortels en andere obstakels in ondiepe oever-

 SNOEK

insectenlarven eten. Vanaf een lengte van vijf 
centimeter bestaat het voedsel voornamelijk uit 
visjes. Volwassen snoeken eten hoofdzakelijk vis, 

maar soms ook andere gewervelde dieren zoals 
jonge watervogels, kikkers en ratten.

KENNISMAKING
De snoek is misschien wel de meest spectaculaire zoetwatervis 

van Nederland. Hij heeft een torpedovormig lichaam en een 

brede, platte bek met daarin honderden tanden. De meeste 

tanden zijn klein en zitten diep in de bek. De grootste tanden 

zitten op de kaken. Het is een goed gecamoufleerde, groenbruine 

vis met goudkleurige stippen of strepen. Een opvallend kenmerk 

is dat bijna alle vinnen aan de achterkant van zijn lichaam zitten, 

waardoor hij met één slag van de staart snel op een prooi kan 

afschieten. Een snoek kan 25 jaar oud worden en een lengte 

bereiken van maximaal 140 centimeter.

zones. Waterplanten zijn voor de jonge snoekjes heel 
belangrijk. Als er te weinig schuilplaatsen in de vorm 
van planten zijn, worden veel jonge snoekjes door 
grotere soortgenoten opgegeten. Pas wanneer de 
snoek groter is dan 60 centimeter, kan hij veilig in 
het open water zwemmen.

VOEDSEL
De jonge snoekjes eten de eerste dagen heel klein 
voedsel, zoals watervlooien. Later gaan ze ook 
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SPINHENGEL
Voor het vissen met kunstaas heb ik een paar hengels. 
Ik gebruik een spinhengel van 2.40 meter lang en een 
werpgewicht van 10 tot 30 gram voor het vissen met 

spinners en 
kleine plug-
jes. Hierop 
zet ik een 
molentje 
met een 
nylon lijn 
van 25/00 
dikte en 
een stalen 

onderlijntje. Ik ben gek op spinners en gebruik ze in alle 
soorten en maten. Ook in wat troebeler water kun je met 
een spinner goed vangen. Met mijn spinhengel vis ik ook 
plugjes tot een centimeter of 12, meestal in baarskleu-
ren. Daarmee vang ik over het algemeen prima!

PLUGHENGEL
Voor het vissen met grote pluggen pak ik mijn plughen-
gel van 2.70 meter lang en een werpgewicht van 40 tot 
80 gram. Deze is een stuk stijver dan mijn spinhengel. 

Vissen met Ed

De molen is een slagje groter, met hierop een gevloch-
ten lijn van 20/00 dikte en een stalen onderlijn. In 
ondiep water gebruik ik een drijvende plug met een 
korte schoep, want die duiken niet te diep. In dieper 
water kies ik een plug met een lange schoep, die wel 
twee tot vier meter diep kan duiken. In plantenrijk 
water gebruik ik graag een jerkbait, die ik met felle 
tikken door het wateroppervlakte binnen vis.

DOOD AAS
Zeker in jachthavens 
en ander stekken 
waar massa’s witvis 
overwinteren, 
kan een verse 
dode aasvis van 20 tot 25 
centimeter een prima snoekaas zijn. Ik vis dan graag 
met een flinke snoekdobber, een schuifloodje van 
een paar gram en een onderlijn met twee dregjes 
maatje 6. Ik zorg dat de aasvis net boven de bodem 
hangt en trek met enige regelmaat aan de lijn zodat 
de vis iets beweegt. Als hengel gebruik ik een oude 
2,5 ponds karperhengel. Die is 
sterk genoeg om bij een 
aanbeet stevig de haak 
te kunnen zetten. Denk 
eraan: voor elke manier 
van snoekvissen heb je 
de JeugdVISpas nodig!

Check op Stekkie.nl de filmpjes over snoekvissen.
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Victor zat 

met een klein 

hengeltje te 

vissen aan 

het Wijchens 

Meer, samen 

met zijn oom 

Johan en zijn 

broer Marcus. 

Na een paar 

visloze uren dook de dobber toch nog 

weg en ving hij deze schitterende 

zeelt! Zijn broer Marcus mocht hem 

vasthouden voor de foto.

Samir

Prijsvraag
Dit keer verloten we zes onthaakmatten, waar je een 
gevangen vis veilig op kunt leggen. Het is de LFT Rookie 
Basic Unhooking mat met een afmeting van 60 x 100 
centimeter. Goed op te vouwen of op te rollen, dus je neemt 
hem gemakkelijk mee!

Om kans te maken op deze onthaakmat 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:
 
Waarom zet je bij het karpervissen met zelfhaaksystemen 
de slip of baitrunner los?

Victor en 

Marcus

Nina heeft in 

de zomerva-

kantie een 

serie mooie 

vissen gevan-

gen. Vooral 

karpervissen 

doet ze graag 

en aan haar 

vangsten te zien is ze er goed in! Deze nach-

telijke vangst kreeg een dikke kus voordat hij 

weer ging zwemmen. 

Nina

Op 1 augustus ging 
Daan met zijn vader 

op haai vissen vanuit 
Neeltje Jans. Samen 

vingen ze maar liefst 
drie gladde gevlekte 

haaien tot 88 cen-timeter en Daan is 
met alle drie op de 

foto gegaan. Hoe vet 
is dat!  

Daan

Samir wilde heel graag een karper 
in de Kromme Rijn vangen. Keer 
op keer ving hij windes, maar 
geen karper. Maar toen hij een 
karper hoog zal liggen en er een 
korst heen wierp, ving hij hem 
meteen! Een beresterke vis.

Stuur ook jouw visverhaal 
in via www.stekkie.nl
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In elk Stekkie Magazine nemen we een kijkje in 
de viskist. Uit de kist kunnen tips voor leuke 

activiteiten, nieuwe vismaterialen en andere vissige 
zaken tevoorschijn komen. Dit keer belichten we 
een betaalbare actiecamera en blikken we vooruit 

naar de hengelsportbeurzen in het komende 
winterseizoen.

BETAALBARE ACTIECAMERA
Op YouTube zie je veel filmpjes 
die zijn gemaakt met een 
actiecamera oftewel ‘action 
cam’. Er zijn steeds meer be-
taalbare exemplaren te koop en 
een goed voorbeeld hiervan is 

de Vicson Action Camera. Het model VAC-0103 is door 
ons getest en uitstekend bevonden! Hij is voorzien 
van een 1080HD camera 
met een grote kijkhoek 
van 170 graden. Je kunt 
haarscherpe foto’s, een 
‘timelapse’ en natuurlijk 
filmpjes maken. Met de 
USB 2.0 aansluiting zet 
je de beelden snel over, 
of je gebruikt de Wi-Fi 
functie. De camera is 
voorzien van veel handige accessoires, waaronder een 
waterdichte case waarmee je tot 30 meter diepte kunt 
filmen en fotograferen. De beelden kun je opslaan op 

een microSD van 4 tot 32 GB. Wil 
je thuis of aan je vrienden 

laten zien wat je allemaal 
hebt gezien of gevangen? 
Dan kun je wellicht deze 
actiecamera kopen van 

je gespaarde geld óf hem 
cadeau vragen voor je ver-

HENGELSPORTBEURZEN
Omdat dit al weer het laatste Stekkie magazine van 
2016 is, wijzen we je alvast op een paar hengelsport-
beurzen die je in de komende winterperiode kunt 
bezoeken:
Hengelsport - en Botenbeurs, van vrijdag 2 decem-
ber t/m zondag 4 december 2016 in de jaarbeurshallen 
te Utrecht. Een topevenement met ruim 160 exposan-
ten verspreid over 20.000 m² beursoppervlak. 
Meer info op www.hengelsportbeurzen.nl.
Carp Zwolle 2017, van vrijdag 3 februari t/m zondag 
5 februari 2017 in de IJsselhallen in Zwolle. Alle kar-
perfanaten kunnen hun hart weer ophalen in de grote 
hallen vol met laatste nieuwtjes en superaanbiedingen. 
Meer info op www.carpzwolle.nl.

Sportvisserij 
Nederland is op 
beide beurzen 
aanwezig met 
een groot 
jeugdplein waar 
van alles te doen 
is. Kom dus langs!

Check op Stekkie.nl 
het filmpje dat door 

een Stekkie lezer met de VAC-0103 is gemaakt!

jaardag, Sinterklaas of Kerst. 
Via de webwinkel van Sportvis-
serij Nederland is de VAC-0103 
te koop voor € 95,00!
LET OP: Stekkie lezers maken 

kans op een actiecamera. Stuur 
de komende maand je leukste visfilmpje (via We Trans-
fer) naar info@stekkie.nl of mail de link door waar 
je filmpje te zien is. Wij belonen de drie leukste filmpjes 
met een Vicson Action Camera!
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STUWEN EN GEMALEN
Op veel plaatsen zijn stuwen, dammen, sluizen of 
gemalen aangelegd om het water op peil of tegen 
te houden. Een nadeel hiervan is dat de doorgaande 
route wordt afgesloten voor vissen. Dat is vooral 
een probleem als vissen naar een ander gebied 
willen trekken om voedsel te zoeken of zich voort te 
planten. Om deze vissen te helpen worden vistrap-
pen aangelegd. Deze speciale bouwwerken zorgen 

hij vanuit zee weer de rivier op om zich in de beek van 
zijn jeugd voort te planten. Ook de paling is een echte 
trekvis. Hij zwemt als jong visje vanuit zee de rivier 
op en groeit verder in het zoete water. Als volwassen 
paling keert hij terug naar zee om aan de andere kant 
van de Atlantische oceaan te paaien.

VAN LEVENSBELANG
Voor vissoorten zoals zalm en 
paling zijn de vrije trekroutes 
in rivieren van levensbe-
lang. Als deze vissen niet 
langs een stuw kunnen 
zwemmen, kan de soort 
niet voortbestaan. Het is dus 
belangrijk dat er bij elk obstakel 
een vistrap wordt aangelegd. Gelukkig 
zijn er in Nederland al veel vistrappen aangelegd en 
komen er steeds meer bij, zowel in kleine beken als in 
grote rivieren. Dat kost veel geld, maar onze vissen 
zijn het waard!

TREKVISSEN WORDEN GEHOLPEN

dat vissen langs een stuw, sluis of gemaal omhoog 
kunnen zwemmen. De meeste vistrappen zien er 
uit als een rij kleine watervallen, waardoor de vis 
trapsgewijs langs het obstakel kan zwemmen.

VISMIGRATIE
Als vissen grote afstanden afleggen om in een ander 
deel van het water of een verderop gelegen water te 
komen, noem je dat vismigratie. Vooral om zich voort 
te planten  zwemmen sommige vissen grote afstan-
den. Een voorbeeld is de zalm, die opgroeit in een beek 
en als jonge vis naar zee trekt. Na een paar jaar trekt 

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje over een vispassage



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.

UITGESTORVEN?
De steur kwam al in de prehistorie voor, maar in 
1952 werd in ons land de laatste ‘echte’ steur 
gevangen. Hiermee bedoel ik de Atlantische steur, 
die ooit in de Rijn en Maas leefde. Er werd met 
grote netten op gevist, omdat aan een grote steur 
een paar honderd kilo vlees zat en je er bovendien 
een heleboel kostbaar kaviaar (steureitjes) uit kon 
halen. Door het wegvangen van de steuren, water-
vervuiling en allerlei aanpassingen aan de rivieren is 
de steur uit de Nederlandse rivieren verdwenen.

STUWEN EN DAMMEN
Door de aanleg 
van stuwen en 
dammen konden 
de steuren 
vrijwel niet 
meer vanuit 
zee de rivieren 
opzwemmen 
om zich voort 
te planten. 
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Sommige vissen zijn zo uniek, dat journalisten van 
kranten en de televisie er meteen op af komen als 
je er één vangt. De steur is zo’n vis. Maar wat wil 
je: een steur kan wel vier meter lang worden en is 
bovendien al heel lang niet in Nederland gevangen!

Bovendien werden de plekken in rivieren waar 
steuren konden paaien (eieren leggen) weggegraven. 
De voortplanting stokte en de soort stierf uit. Op een 
paar plaatsen in Europa komen nog echte steuren 
voor en gelukkig zijn er ook in Nederland jonge 

steuren uitgezet, in de hoop dat de 
soort zich weer kan herstellen.

IMPORT-STEUREN
Tegenwoordig worden regelmatig 

steuren gevangen in rivieren, kanalen en 
sloten. Dit zijn altijd buitenlandse steuren, die zijn 
gekweekt om in tuinvijvers te houden. Soms wor-

TREKVISSEN WORDEN GEHOLPEN

DE MAMMOET 
ONDER DE VISSEN

den ze na een paar jaar vanuit een vijver overgezet 
in het buitenwater, waar ze het vaak 
prima naar hun zin hebben. Er 
zijn ook speciale visvijvers 
waar je gekweekte steuren 
kunt vangen. Ik hoop dat 
jullie er ooit eentje vangen, 
want het is een bijzondere 
ervaring om zo’n prehisto-
rische vis te zien!

Bekijk op Stekkie.nl het interessante filmpje over de steur!


	1
	2-3
	4-5
	6-9
	10-11
	12-13
	14-16



