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TIJD OVER?
GA VISSEN!
Hoi Stekkies,
Door alle maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus hebben we een rare
tijd achter de rug. Niet naar school, niet sporten en waarschijnlijk weinig spelen met
vrienden en vriendinnen. Vissen kon echter wel, met voldoende afstand van elkaar!

In dit Stekkie Magazine wijzen we
je op de beste visstekken, die soms
vlak voor je deur liggen. Soms hoef
je maar een paar minuten te lopen
om op zo’n superstek te komen en
vervolgens kun je er allerlei vissoorten vangen. Wij vertellen je in dit
magazine meer over het vissen op
zeelt, ruisvoorn en barbeel. Prachtige
vissoorten! In de maand mei is het
even verboden om met kunstaas of

dood aas op roofvis te vissen, maar
vanaf de laatste zaterdag in mei mag
het weer. Mét je JeugdVISpas uiteraard. In de rubriek ‘Wist je dat?’ kun
je er alles over lezen. Aan zee mag je
het hele jaar door met kunstaas vissen
en top-visser Robert de Wilt had vorig
jaar op die manier een geweldig vissessie. Je ziet hem hier op de foto met een
mooie zeebaars, maar hij ving er eentje
die nog een
stuk groter
was! Je leest
zijn verhaal
in de rubriek
‘Mijn mooiste
visavontuur’.
Daniël Weijers
geeft je een
paar goede
voorjaars-tips
en laat jullie
kennismaken
met de vlogger
van de maand.
Altijd leuk om

op een telefoon, tablet of laptop wat
spectaculaire vis-vlogs te bekijken!
Professor Gerard beschrijft het
ontstaan van kruisingen tussen
vissoorten. Als twee verschillende
soorten nakomelingen voortbrengen
dan noem je dat ‘hybriden’ en die zien
er soms bijzonder uit. Let er maar
eens goed op als je weer gaat vissen,
misschien vang je er wel eentje!

Tips van Daniël
HOUD HET SIMPEL

Het koude voorjaar is eindelijk voorbij. De vogels bouwen hun nesten, de bloemen gaan bloeien en de eerste waterplanten zijn zichtbaar. De voortplantingstijd voor de vissen is aangebroken en de meeste snoeken, snoekbaarzen en baarzen hebben zelfs al gepaaid. Ik word als sportvisser
altijd blij van deze periode. Veel vis is nu super actief: ze zijn ontwaakt uit de koude winterperiode en hebben honger! In de aanloop
naar de paaitijd eten ze extra veel, want voor de aanmaak
van eitjes en hom (zaadjes) hebben ze veel energie nodig. En
als vissen veel eten dan kunnen wij ze goed vangen, dus dit
is een perfecte periode om er met de hengel op uit te gaan!
In de maand mei richt ik me altijd volledig op witvis en karper.
Tot de laatste zaterdag van mei is het verboden om in het
zoete water met kunstaas te vissen, dus deze maand vis
ik niet op roofvis. In deze periode vis ik het liefst heel simpel, met aassoorten die overal te verkrijgen zijn zoals brood en
wormen. Brood is ook echt een top-aas en het is ook nog eens niet duur. Witvis en karper
lusten graag een verse broodvlok of een drijvende broodkorst, dus ren naar die supermarkt
en sla je slag! Ik gebruik het liefst wit brood, omdat je dat goed op je haak kunt knijpen en voor vissen
goed zichtbaar is. Met wormen kan je werkelijk van alles vangen: witvis, baars, karper, snoekbaars en zelfs
meerval zijn er verzot op! Je kunt de wormen zelf gaan spitten in het gras of een plantsoen, maar nog
eenvoudiger is het om een bakje wormen te kopen bij je plaatselijke hengelsportzaak. Succes!

SLUIPEN EN LOEREN
Als je naar aanleiding van mijn bovenstaande tip brood en wormen in
huis hebt gehaald, geef ik je nu een paar goede tips hoe jij deze aassoorten kunt inzetten voor het vangen van voorjaarskarpers, brasems
en zeelten! Wat heb je nodig? Een stevige spinhengel of lichte karper
penhengel, het liefst eentje met een lengte van minimaal 2,70 meter.
Hierbij gaat mijn voorkeur uit naar een echte karperhengel, omdat die
wat langer zijn en dat is voor deze visserij handig. Op de hengels zet
je een stevige molen van het formaat 2500 tot 4000 met hierop een
nylon lijn van 25/00 tot 30/00 dikte. Op de lijn zet je een verschuifbaar licht dobbertje of karper pennetje, een paar knijpgewichtjes en
een stevig karperhaakje maat 6 of 8. Ga met je hengel, een landingsnet, onthaakmat en een tasje met reservemateriaal op een zonnige
dag naar een ondiepe sloot waarvan je weet dat er karper, zeelt
of brasem zwemt. Als aas neem je een paar sneetjes brood en een bakje wormen mee.
Vervolgens ga je heel goed observeren. Dat doe je door heel voorzichtig - als een reiger - langs te sloot
te lopen en te zoeken naar activiteit in het water. Als je goed kijkt dan zie je dat de vissen zichzelf vaak
verraden als ze op zoek zijn naar voedsel. Je ziet dan bellensporen, stofwolken en af en toe zelfs een
staart die even boven komt. Als je dat ziet, dan kom je in actie. Maar blijf rustig! Zet een zinkende pluim
brood of een paar wormen op je haak en laat deze heel zachtjes een centimeter of 30 vóór de vis in het
water zakken. Soms duurt het even voordat de vissen je aasje vinden, maar als ze dat doen dan slurpen
ze het vaak zonder aarzeling naar binnen! Extra tip: een echte vissen-spion gebruikt een polaroid bril,
want dat helpt enorm om goed in het water te kijken.
@danielweyers

Colofon
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Het mooie van vissen is dat je het altijd en overal kunt doen. Vaak hoef je
maar een klein stukje te lopen of te fietsen om op hele goede visstekken
te komen. Het avontuur begint vaak al vlak voor je deur!

BRUGGEN EN DUIKERS

HOTSPOTS
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WEINIG MATERIAAL

ANDERS KIJKEN

WATERPLANTEN EN STRUIKEN

VISDOCUMENTEN

Bekijk op
Stekkie.nl het
filmpje over
de
vissen vanuit
achtertuin!
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SLUIPEND
OP ZEELT
De beste vistijden zijn ’s morgens
vroeg en in de avondschemering.
Overdag verstoppen zeelten zich
meestal tussen de waterplanten,
waar ze schaduw en beschutting
vinden. De kunst is dus om je aas
heel dicht tegen de planten aan te
bieden. Omdat je vaak dicht bij de
kant onder je hengeltop vist, moet je
heel voorzichtig zijn. Sluipen en rustig
bewegen dus, anders verjaag je de
vissen en vang je niks.

planten kunt laten zakken. Gebruik een
niet te grote molen met daarop 25/00
nylon, zet daarop een klein pennetje en
knijp daar onder net zoveel gewichtjes
tot de pen langzaam zinkt. Tussen
het onderste knijpgewichtje en je
haak (maat 8) laat je een ruimte van
ongeveer 10 centimeter. Zo kunnen
de zeelten het aas gemakkelijk van de
bodem opzuigen.

Een wat langere matchhengel, lichte
karperhengel of speciale zeelthengel
is ideaal, omdat je hiermee het aas
gemakkelijk onder de top tegen de
6

Ruisvoorns leven vooral in
begroeid water. Heb je zo’n
water in de buurt, dan kun je
met mooi weer kijken of je ze
ziet. Vaak zwemmen ze net
onder het wateroppervlak, in de
buurt van rietkragen of in open
plekken tussen de waterplanten.

KLEIN AAS

Als aas kun je blikmais, maden, brood,
miniboilies, pellets en wormen gebruiken. Werp een paar handjes voer
bij je pen of maakt eerst een paar
voerplekjes, die je daarna afvist. Als
de zeelten je voer hebben gevonden,
zie je dat vaak aan de kleine belletjes die op je stek verschijnen. Een
zeelt zal je aas bijna nooit in één
keer opslurpen, dus een aanbeet
kan eindeloos duren. Wacht geduldig met aanslaan totdat de vis
de dobber echt onder water trekt,
anders sla je meestal mis!

LANDEN EN
ONTHAKEN

MATERIAAL

STRUINEN

Ruisvoorns reageren snel op iets dat in
het water valt, dus ook op het aas dat wij
er in werpen. Je kunt er het beste actief
op vissen. Een tasje met wat reservespulletjes en aas, een licht en soepel
werphengeltje en dan maar struinen
langs de waterkant. Vaak zie je kringetjes
als de vissen iets van het wateroppervlak
pakken, dus dan weet je meteen waar ze
zwemmen. Met een pet en polaroidbril
op zie je alles nog veel beter!

De zeelt is één van de mooiste vissen die we in
Nederland hebben. Zeelten leven vooral in wateren
waar veel planten groeien. Heb je zo’n water in de
buurt, dan kun je proberen er eentje te vangen.

TEGEN DE
PLANTEN

VLOKVISSEN
OP RUISVOORN

Zorg dat je een landingsnet bij je
hebt om de zeelt te landen, want
het is lastig om een
sterke en gladde
zeelt met
de hand
uit het
water te

pakken. Onthaken doe je natuurlijk op
een onthaakmat. Zo voorkom je dat de
vis zich kan beschadigen aan scherpe
rietstoppels, takjes of stenen.

BROODVLOK

Met een lichte spinhengel of soepele
‘vlokhengel’ kun je perfect met een
dobber en een vlok brood vissen. Om
ver te kunnen werpen gebruik je 14
tot 18/00 nylon en een zogenaamde
vlokdobber. Op de lijn komt een stuitje,

daaronder de vlokdobber, gevolgd
door een paar knijpgewichtjes en
op 30 centimeter van het onderste
gewichtje een haakje 10 of 8. Met het
stuitje stel je de dobber lekker ondiep
af en om de haak vouw je een vlok witbrood. Ingooien doe je in de buurt van

waterplanten of vlak bij de vissen
die je ziet zwemmen.

BROOD VOEREN

Als je een paar sneetjes brood
of broodkorsten op het water
gooit, duiken de ruisvoorns er
vaak met tientallen tegelijk op
en is het brood binnen een paar
minuten verdwenen. Als je ziet
dat de ruisvoorns
aan het brood
knabbelen,
Bekijk o
Stekkie p
kun je daar
.nl het
filmpje
natuurlijk je
over he
t
vlok naast
vlokvis
sen op
werpen.
ruisvoo
rn.
Meestal heb
je dan meteen
beet!
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Willem Romeijn
‘Die is een meter joh!’
Voor elk Stekkie Magazine gaat Daniël Weijers op zoek naar de leukste vissende YouTubers en
vloggers van dit moment. Speurend over het internet zoekt hij voor jullie naar coole visvideo’s en
kanalen. Daniël beoordeelt de vlogger op vette beelden, grote vissen, goede uitleg en creativiteit.

DE BROER VAN TIES

EERSTE SESSIE

WIE IS HET?

Het is 10 juni als ik besluit de eerste
zeebaarspoging van het jaar te doen. Dat
is weliswaar al wat ‘laat’, maar in april
en mei vis ik nou eenmaal liever met drij-

Dit keer is mijn oog gevallen op het
YouTube kanaal van Willem Romeijn.
Willem Romeijn is een bekende in de
sportvisserij, voornamelijk door zijn
prachtige visfilms en tutorials. Wat nog
niet zo heel veel mensen weten is dat hij
ook sinds vorig jaar ook vlogs maakt op
zijn YouTube kanaal. Deze zijn net als
zijn andere video’s super vet!
Willem is een echte baas in het vastleggen van zijn visavonturen. Zeker dus de
moeite om op hem te abonneren zodat
je hem kan volgen op zijn visavonturen.

WAT VLOGT HIJ?

Willem vist hoofdzakelijk op roofvis. De
meeste technieken die hij gebruikt in
zijn vlogs zijn vooral voor de gevorderde
visser, maar hij maakt perfecte tutorials
van zijn visserij. Daardoor wordt het
snel duidelijk hoe alles werkt. In de tutorials legt hij samen met zijn vrienden

van de ‘Vistechnische Dienst’ haarfijn
uit welke technieken hij gebruikt zodat
ook de beginnende visser met zijn tips
aan de slag kan. Check hem snel want
wees eerlijk: wie wil er nou geen reus-

achtige baars of snoekbaars vangen? Ik
in ieder geval wel!

DANIËLS OORDEEL
 illem Romeijn
W
– VisTD
@willemromeijn
Vette beelden:
Grote vissen:
Goede uitleg:
Creativiteit:

Vette vlog: Monsterbaarzen
Op De Carolina Rig – VisTD Vlog #13
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Als eindoordeel krijgt Willem van mij
een 10!
De kwaliteit van de video’s die Willem
maakt is bizar goed, hij legt prima uit
wat hij doet en vangt reusachtige vissen.
Gewoon een super vet YouTube kanaal!
..

Daniel

vend aas of een pennetje op karper . Nu
wordt het me te warm voor dat struinend
karpervissen, dus een mooi moment om
mijn zeebaarsset weer op te tuigen. Online check ik nog even het getij, waarbij ik
zie dat het pas over twee uur afgaand water is. Dán pas vallen de stenen onderaan
de dijk van de Landtong bij Rozenburg
weer droog en kan ik op mijn favoriete
zeebaarsstek – het Calandkanaal – goed
uit de voeten.
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Vlak voordat ik de auto in wil
stappen, bel ik vismaat Ties op
met de vraag of hij zin heeft om
mee te gaan. Zin heeft hij wel, maar
helaas kan hij niet. Omdat zeebaarzen
met zijn tweeën gezelliger é veiliger is
dan in mijn eentje, probeer ik het nog
even bij Koen – de broer van Ties. Die
kan gelukkig wél en
een half uurtje later
rijden we naar de
Europoort. Het is
inmiddels 17.00 uur
als we arriveren bij
de Stormvloedkering,
maar omdat het zeker
tot 22.30 uur licht
blijft kunnen we nog
wat uurtjes vooruit.
Dat blijkt maar goed
ook, want na een paar
uur vissen hebben we
allebei nog niet één
aanbeet gehad. Tja, zeebaarzen is een
kwestie van doorzetten. Soms vang je er
zo een paar achter elkaar, maar vaak moet
je uren werpen voor maar één vis. En soms
vang je gewoon niets!

BLACKMINNOW

Omdat er in het Rotterdamse
zeehavengebied continu wordt
gebaggerd voor de scheepvaart,
kunnen stekken per seizoen
nogal veranderen. Plekken
die vorig jaar
nog erg goed
waren lijken nu
visloos.

Maar we geven nog niet op. Als de zon
bijna onder gaat krijg ik op de laatste
stek tóch die verlossende beuk op mijn
spinhengel. De felgele Blackminnow is ‘in

blessuretijd’ nog gepakt, en zo te
voelen door een grote zeebaars! Omdat ik
de vis ver uit de kant in diep water haak,
duurt het eventjes voordat hij dichterbij is.
En daar is het nog even spannend vanwege
de scherpe taludrand die bezaaid is met
oesterschelpen. Gelukkig gaat alles goed
en als Koen de zeebaars voor het eerst
ziet, roept hij enthousiast: “Die is een
meter joh!!”. Die overschatting zal door
de spanning komen, want na het landen
en opmeten blijkt dat de lengte precies 80
centimeter lang is. Een nieuw persoonlijk
record, dat eerst nog op 76 centimeter
stond. Snel zet ik de vis terug en zie ik
hem (of haar) tussen het blaasjeswier
wegzwemmen, de diepte in. Al met
al geen gek begin van het nieuwe
zeebaarsseizoen!

Bekijk meer van Robert via:
@robertdewilt
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BLANKVOORN
KENNISMAKING

Elke sportvisser kent
de blankvoorn. Het is een
vis met zilverachtige schubben,
oranjerode vinnen en een roodoranje vlek
boven in het oog. Vaak wordt hij verward met de
ruisvoorn, maar er is een duidelijk verschil in de bekstand en de vinnen.
Bij de blankvoorn wijst de bek recht naar voren en staat de rugvin recht
boven de buikvinnen. De bek van de ruisvoorn wijst schuin omhoog en de
rugvin staat iets achter de buikvinnen. Een blankvoorn kan 15 jaar oud en
maximaal 45 centimeter lang worden.

LEEFOMGEVING

De blankvoorn komt voor in grote
delen van Europa en Rusland. In
Nederland komt hij algemeen voor in
allerlei wateren. Hij zoekt zijn voedsel
in de buurt van begroeiing, maar
ook in het diepere, open water. De
blankvoorn kan vrij goed tegen watervervuiling en profiteert hier soms

NAAR DE WATERKANT!
Met bij de bove
nste vis het woo
rd ‘blankvoorn’
en bij de onders
te vis het woord
‘ruisvoorn’

zelfs van. Wanneer gevoelige vissoorten
door vervuiling verdwijnen neemt hij hun
plaats in.

VOORTPLANTING

De blankvoorn paait in april of mei bij
een watertemperatuur van minimaal
12 graden. De plakkerige eieren worden
afgezet op waterplanten langs de oever,

maar ook op takken, stenen en andere
obstakels. De jonge visjes blijven enkele
weken lang bij deze schuilplaatsen.
Daarna zwemmen ze rond in scholen,
waardoor ze beter zijn beschermd tegen
vijanden zoals snoek en de baars. Vanaf
drie jaar zijn blankvoorns volwassen
en kunnen ze zelf aan de voortplanting
deelnemen.

VOEDSEL

Jonge blankvoorns eten vooral watervlooien. Oudere exemplaren hebben
een uitgebreider voedselpakket. Naast
grotere watervlooien eten ze ook slakjes,
mosseltjes, insectenlarven, wormen en
kreeftjes. De blankvoorn is zelf een belangrijke prooivis voor diverse roofvissen
en visetende vogels.

Je kunt het hele jaar door succesvol op blankvoorn vissen. In de koudere
maanden vormen ze grote scholen en overwinteren ze in havens en
jachthavens. In deze tijd van het jaar vind je ze vooral in de buurt van
bruggen en rietkragen.

MATERIAAL EN AAS

Blankvoornvissen doe je het gemakkelijkst met een vaste hengel van vier
tot zes meter lang. Daaraan bevestig je
een tuigje van 14/00 nylon met een licht
dobbertje dat 0,6 of 0,7 gram gewicht
kan houden. Aan de lijn knoop je een
haakje nummer 16. Dat moet een mooi
dun en vooral scherp haakje zijn. Als aas
kun je een pluimpje brood of een paar
maden gebruiken. Madepoppen (casters) zijn ook een goed haakaas, vooral
grote voorns zijn daar gek op zijn.

ACTIEF VISSEN
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t
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Als lokvoer kun je kan-en-klaar voornvoer uit de winkel gebruiken, dat je
aanmaakt met een klein beetje water.
Ook kun je wat oud brood laten weken
en daar een zacht lokvoertje van maken.
Het mooiste is als je lokvoer in het water
uit elkaar valt en langzaam naar de
bodem zakt. Door regelmatig een klein
beetje voer in de buurt van de dobber te
werpen, lok je de vissen aan. Werp in het

begin vier balletjes ter grootte
van een kippenei op je stek en
voer daarna steeds hele kleine
beetjes. Gooi ook om de 10 minuten een paar maden of casters
bij je dobber, zo blijft de vis actief
azen. Krijg je weinig beet, probeer
het dan eens een paar meter verderop.

GOED PEILEN

Met een peilgewichtje
kun je nauwkeurig de
waterdiepte peilen,
waarna je de dobber zo
verschuift dat het haakje
met aas net boven de
bodem hangt. Peil
niet alleen recht
onder je
top, maar
ook wat
naar links
en naar rechts en
wat dichterbij. Als
je een mooi vlak stukje
bodem hebt gevonden
kun je daar je lokvoer
naartoe werpen. Probeer zoveel mogelijk
in de buurt van een
echte ‘hotspot’ te
vissen, zoals een
brug, een steiger met
bootjes of in de buurt
van waterplanten.
Succes!
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen tevoorschijn komen of tips
voor leuke activiteiten. Naast de activiteitenkalender voor de komende
maanden brengen we de vislessen nog eens onder de aandacht.
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ACTIVITEITENKALENDER VOORJAAR/ZOMER 2020
ZUIDWEST NEDERLAND

MIDWEST NEDERLAND

20 jun 2020: Jeugd Zeevissen,

27 juni 2020: Jeugdvisdag, 09:00 uur,

08:00 uur Maasvlakte.
Meer informatie:

Hilversum.

www.sportvisserijzwn.nl

MIDDEN NEDERLAND
6 juni 2020: Meerval Mania 2020,

IJsselhoeve in Veessen.
20 juni 2020: Jeugdvisdag 2020,

11 juli 2020: Jeugd witvis/baarsdag,
Wieringerwaard, details volgen nog.
Meer informatie:
www.sportvisserijmidwestnederland.nl
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details volgen nog.
21 augustus 2020: Karper ouder-kind
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Ieder jaar worden vislessen georganiseerd op honderden basisscholen
in Nederland. Dit voorjaar hadden de vismeesters het rustig, omdat de
scholen gesloten waren door het Coronavirus. Nu staan ze te popelen
om weer aan de slag te gaan! Bij een visles krijg je eerst een biologieles
over de onderwaterwereld en daarna ga je ook nog eens met de hele klas
vissen. Je leert welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden,
wat ze eten, hoe
ze ademen en nog
veel meer. De hele
klas krijgt een superleuk lespakket en het boekje
“Vissen doe je zo”, vol tips en trucs
voor het vissen met de vaste hengel.
Na de pauze volgt de visexcursie,
waarbij de hele klas gaat vissen
in een water in de buurt van
de school. Daar zorgen de
vismeester en een team van
viscoaches dat alle kinderen
een visje kunnen vangen.
Reken maar dat je klasgenoten
het geweldig vinden!
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koppelwedstrijd, Winkelsteegseweg
Nijmegen.
Meer informatie:
www.hfmiddennederland.nl

OOST NEDERLAND
30 mei 2020: Jeugdvisdag

HSV De Dobber Hardenberg,
details volgen nog.
Meer informatie:
www.sportvisserijoostnederland.nl

13
13

Voor sportvissers gelden regels, waar we ons aan
houden. Zo hebben we in het voorjaar te maken
met een gesloten tijd voor vissoorten én een
gesloten tijd voor bepaalde aassoorten.

GESLOTEN TIJD
VISSOORTEN

Voor een aantal vissoorten bestaat
een gesloten tijd. Vang je een vis in
die periode, dan moet je hem direct
voorzichtig terugzetten. Maar

dat doen jullie gelukkig toch al.
Een visser die af en toe een vis
meeneemt om op te eten moet
er wél rekening mee houden! De
gesloten tijd voor snoek is van 1
maart tot de laatste zaterdag van
mei, de gesloten tijd voor baars
en snoekbaars is van 1 april tot de

Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei
mag je niet vissen met een dood visje,
een stukje vis of met kunstaas. Het
enige kunstaas waar je nog wel mee mag
vissen is een kunstvlieg kleiner dan 2,5
centimeter. Het vissen met pluggen,
spinners, shads, lepels en streamers is in deze periode
dus echt verboden.
De roofvissen zijn in
april en mei namelijk
druk met de voortplanting (het paaien)
en dan laten we ze even met rust.
Voor het IJsselmeer is de gesloten tijd
voor aassoorten van 16 maart tot 1 juli.
In zee mag je in april en mei wel vissen
met kunstaas en (een stukje) dode vis.

WIST JE DAT?
Tijdens onderzoeken kom ik regelmatig vreemde
vissen tegen. Vissen die veel op een
bepaalde vissoort lijken, maar het toch
niet zijn. Dit zijn vrijwel altijd kruisingen
tussen twee vissoorten.

laatste zaterdag in mei. Er zijn
ook vissoorten waarvoor het
gehele jaar een gesloten
tijd geldt, zoals zalm,
zeeforel en meerval.
Mocht je die vangen dan
moet je ze dus meteen
terugzetten.

GESLOTEN TIJD
AASSOORTEN

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.

zetten we de regels nog even kort op
een rijtje:
 In maart mag je vissen met
kunstaas, een stukje vis of een
dood visje.
 Van 1 april tot aan de laatste
zaterdag van mei mag je in het
binnenwater (dus nog wel in zee)
niet met kunstaas, een stukje vis
of met een dode vis vissen.
 Vanaf de laatste zaterdag van mei
mag je weer met alle aassoorten
vissen.

VOORTPLANTING

Door de manier waarop vissen zich
voortplanten kunnen er gemakkelijk
‘foutjes’ worden gemaakt tijdens de
bevruchting van de eitjes. Als alle
vissoorten in het voorjaar de eitjes
afzetten op de stengels van de enige
rietkraag in het water, kunnen de
eitjes van de ene soort worden bevrucht door de zaadjes van de andere
soort. Zeker wanneer twee vissoorten bij ongeveer gelijke watertemperatuur paaien kan dit gemakkelijk
gebeuren.

HYBRIDEN

De kruisingen van twee verschillende
vissoorten noem je hybriden (spreek

uit als hiebrieden). Deze vertonen
kenmerken van beide soorten. De meest
voorkomende kruising is de blankvoornbrasem hybride. Niet alle vissoorten kunnen onderling
voor nakomelingen
zorgen, wat op zich
wel jammer is. Een
denkbeeldige kruising tussen een snoek
en een ruisvoorn zou een mooie
vis voortbrengen, of wat denk je
van een karper-meerval kruising?

ONVRUCHTBAAR

In het schema is te zien welke kruisingen
er mogelijk zijn. Een
groen vlak op de
plaats waar twee
vissoorten elkaar
kruisen, geeft aan
dat deze soorten
hybriden kunnen
voortbrengen. De
natuur heeft het zo

Blankvoorn-bras
em
kruising

Karper-giebel kr

uising

geregeld dat hybriden zelf niet meer
vruchtbaar zijn. De Nederlandse visstand zal dus nooit een mengelmoes
van allerlei soorten worden.

OP EEN RIJTJE
Voor de roofvissers
onder jullie

je met de
Roofvissen doe

JeugdVISpas!
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