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DRUK AAN DE
WATERK ANT
Hoi Stekkies,
Wat is er in de afgelopen maanden veel gevist zeg. Overal langs het water zag je
vissers en op televisie en in de kranten was er veel aandacht voor de sportvisserij.
Logisch natuurlijk, want vissen is hartstikke leuk!

De Stekkie mailbox puilde weer uit van
de ingezonden foto’s en vangstverhalen. Jullie hebben zoveel gestuurd dat
er niet genoeg plek in het magazine is
om alle vangsten af te drukken. Zelfs
niet nu we de foto’s op de achterzijde

heel klein hebben afgebeeld! Hebben jullie
in de afgelopen maanden nog de ZomerVISkaravaan bezocht? Deze activiteit
kon – met wat extra maatregelen tegen de
verspreiding van corona – op een aantal
plaatsen in het land doorgaan. Elke dag
werd goed bezocht, wat weer aangeeft hoe
populair sportvissen is.
In dit magazine vind je allereerst de tips
van Daniël, gevolgd door een verhaal
over het vissen met de dropshot op
roofvis. In de rubriek ‘De specialist’
lees je hoe je met verschillende soorten
worst op karper kunt vissen en hoe je
vanaf de kant met kunstaas snoekbaars
kunt vangen. In de ‘Vlogger van de
maand’ brengt Daniël twee vissende
YouTubers onder jullie aandacht en in
‘Mijn mooiste visavontuur’ lees je een
verslag van een geweldige visdag van
Stekkie-lezer Marit. Op de pagina’s
daarna geven we je tips over het vissen
aan zee op schar en bij ‘Vette vissen’
zie je misschien je eigen ingestuurde
visverhaal en foto terug. Bij ‘De viskist’
is door de corona helaas geen activi-

teitenkalender weergegeven, maar
we hebben toch wat leuks te melden.
Tot slot kun je wat interessants lezen
over vispassages en Professor Gerard
vertelt over het merken van roggen,
zodat ze na het uitzetten in zee gevolgd
kunnen worden. Veel leesplezier en
succes met het vissen!

Tips van Daniël
VISSEN IN DE REGEN

Je kunt het je nu wellicht nauwelijks voorstellen, maar de herfst komt
er al weer aan. De temperatuur zal langzaam afnemen en regelmatig
vallen er plensbuien. Hierdoor lijkt de herfst misschien niet de meest
aantrekkelijke vistijd van het jaar, maar vergis je niet! De vissen vinden
het namelijk heerlijk dat de watertemperatuur een paar graden daalt.
Hun leefomstandigheden worden daardoor namelijk een stukje aangenamer. Zo zorgt de regenval voor de aanvoer van vers, zuurstofrijk water
en daar houden vissen van. Ook stijgt het waterpeil overal weer naar
zijn normale hoogte en gaat het water in de rivieren weer stromen. De
vissen worden lekker actief en gaan op zoek naar voedsel. Ze weten
dat de winter in aantocht is en het dan lastig wordt om wat eetbaars te vinden – zeker als
het gaat vriezen. De vissen zijn in de herfst flink gretig en daardoor goed vangbaar! Daarom is de komende
periode mijn favoriete vistijd, maar ik kan vaak moeilijk kiezen waarop ik zal ga vissen. Baarzen zijn nu goed
te vangen op de rivier en de zijplassen, snoeken gaan helemaal los op alles wat je ze aanbiedt en snoekbaarzen liggen nu hongerig in groepjes bij elkaar. Karpers, voorns en brasems hebben flinke trek en eten hun
buikje rond. Aan zee zijn scharren, botten en zeebaarzen de komende tijd nog volop te vangen. En weet je
wat vaak mijn beste visdagen zijn? De dagen waarop het regent! Dus trek je regenpak aan en ga eropuit als
het buiten aan het spetteren is. Wedden dat je geen spijt krijgt?

KEUZESTRESS
Zoals ik hierboven al schreef vind ik het best lastig om in de herfstperiode te kiezen
welke visserij ik ga doen. Om jullie keuzestress te besparen geef ik jullie drie tips:
ROOFVIS Snoek is in deze periode vaak goed te
ROOFVIS.
vangen met dood aas. Zet op je lijn eerst een stuitje,
gevolgd door een snoekdobber met een drijfgewicht
van 20 gram. Schuif een gewichtje van 10 tot 15 gram op de lijn en
knoop hier dan een stalen onderlijn met een enkel dregje aan. Als aas gebruik je
een dood voorntje van 12 tot 15 centimeter lang. Goede stekken vind je bij bruggen en duikers, zijkanalen, (woon)boten, lelievelden en rietkragen. Neem altijd
onthakingsgereedschap, een onthaakmatje en je (Jeugd)VISpas mee!
WITVIS. Blankvoorns en brasems verzamelen zich in het najaar in grote
WITVIS
scholen. Als je nu een goede stek hebt gevonden, dan kun je er vaak veel
vangen! Die stekken liggen meestal in iets dieper en beschut water. Het is heerlijk om daar
met een vaste stok, een simpel witvisvoertje en wat maden te vissen. Uiteraard werkt een feederhengel
met een voerkorfje en wat maden ook goed – vaak vang je daarmee de iets grotere vissen. Zet ook eens een
vette worm op je haak voor een dikke brasem of een verdwaalde baars.
ZEEVIS In de loop van de herfst trekken de zeebaarzen langs onze kust naar het iets warmere water in
ZEEVIS.
het zuiden. In die periode kun je vanaf het strand grote zeebaarzen vangen! Doe dit met een strandhengel of stevige karperhengel, een zager als aas en een zeebaarsonderlijn die je bij de hengelsportzaak koopt.
De beste stekken liggen vaak tussen twee zandbanken in bij afgaand water (dit noem je een mui). Voedsel
stroomt hier vanuit de ‘zwinnen’ (diepere geulen in het strand) de zee in en zeebaarzen zoeken hier actief
naar wat lekkers. Veel succes!
@danielweyers
Colofon
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DROPSHOTTEN

MATERIAAL

Je kunt op veel manieren op roofvis vissen. Het vissen met
de dropshot techniek is bij de meesten van jullie nog niet
zo bekend, terwijl dit een hele leuke manier is om veel vis
te vangen. De hoogste tijd om hier meer over te leren!

DROPSHOTKNOOP EN AAS

DE DROPSHOT

DROPSHOTGEWICHT

VISMETHODE
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Karpers zijn echte alleseters. Daarom kun je naast bekende
aassoorten zoals boilies, maïs en tijgernoten ook minder voor de hand
liggend aas zoals worst gebruiken. Dit kan verrassend goed werken op
wateren waar iedereen met boilies vist!

FRIKANDEL

LUNCHWORST

Koop ingevroren frikandellen en snij
die na het ontdooien in kleine stukjes.
Omdat het – net als lunchworst – vrij
zacht van structuur is, gebruik je een
grote stopper (zoals een takje) in het
lusje van je hair. Zo blijft het aas goed
zitten.

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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Veel vissers denken dat je voor het vangen van snoekbaars een boot
nodig hebt. Niets is minder waar, want ook vanaf de kant kun je heel
goed op snoekbaars vissen!

LOPEN EN WERPEN
ROOKWORST

Rookworst is ook superaas, net als alle
andere gekookte worst. Bovendien is het
net even wat steviger dan knakworst,
waardoor het beter aan de hair blijft zitten.

In vaarten, kanalen en rivieren kun je
vanaf de kant prima snoekbaars vangen.
Werp je kunstaas 20-30 meter uit de kant
in en vis het na het afzinken met kleine
huppeltjes binnen. Houd de hengeltop
schuin omhoog, geef een rustige tik naar
achter, draai de lijn strak en wacht tot je de
jigkop op de bodem voelt landen. Herhaal
dit continu en blijf contact houden met je
kunstaas, zodat je geen aanbeet mist.

kun je hier een 35/00 nylon
voorslag van 75 centimeter
aan knopen. Als kunstaas
gebruik je een shad van 6 tot
12 centimeter lang, op een jigkop met haak. De beste kleur
van het kunstaas kan afhangen
van het water en de dag, dus neem
een paar verschillende kleuren mee.
Zorg voor voldoende jigkoppen in gewichten van 7 tot 20 gram.

GOEDE STEKKEN

KNAKWORST

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

HARDE WORST

Deze stevige worst blijft goed aan je hair
zitten. Vooral de pittige soorten worst zijn
voor karper onweerstaanbaar. Wel oppassen dat je niet zelf alles opeet, anders kom
je zonder aas te zitten!

WELK MATERIAAL?

Een wat langere hengel van minimaal 2.70
meter is hierbij prettig, met daarop een
kleine molen met 10 tot 14/00 gevlochten
hoofdlijn. Voor de schuurbestendigheid

Snoekbaars is gek op onregelmatigheden in het water. Bijvoorbeeld een schuin aflopende
bodem (talud), een brug of een
serie dukdalven, maar ook
plekken waar twee watergangen
samenkomen. Op de grote
rivieren liggen stroomafwaarts
van de kribkoppen goede stekken. Hier heeft de stroming
diepe slijtgaten gemaakt
waarin snoekbaarzen graag liggen. Ook
havens zijn topstekken. Daar trekt in
het najaar veel witvis heen, die wordt
gevolgd door de roofvis. Heb je eenmaal
een snoekbaars gevangen, vis dan rustig
een tijdje door. Vaak liggen er meerdere
exemplaren bij elkaar.

strakke lijn weer langzaam tot de
bodem zakken. Blijf niet steeds op
dezelfde plek staan, maar ga heel
rustig aan de wandel. In stromend
water loop je mee met de richting van
de stroming, zodat de shad goed bij de
bodem blijft.

KANTICALEN

MET
6

OP KARPER

Als het water direct onder de
kant al diep is, kun je ook gaan
‘kanticalen’. Hierbij laat je de
shad onder de hengeltop zakken en sluit je de molenbeugel
pas als het aas de bodem raakt.
Zorg dat je hengel iets schuin
naar beneden wijst en de lijn
strak staat. Tik dan de shad
steeds 25 tot 50 centimeter
omhoog en laat hem aan een

Check op
Stekkie.nl de
filmpjes over
het snoekbaars
e
vissen vanaf d
kant.
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’
‘Wat was die snoek zwaar!

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.

WIE ZIJN HET?

Voor deze editie van het Stekkie
Magazine is mijn oog gevallen op het
YouTube kanaal JLpikeBUSTERS NL.
Jordi Rakiman en Lennard Ringnalda
zijn de trotse ‘content creators’ van dit
kanaal. De passie die zij samen delen
voor het vissen willen zij niet voor zichzelf
houden, maar delen met heel Nederland.
Daarom hebben ze vijf jaar geleden de
stap genomen om hun avonturen te
delen op het internet.Jordi en Lennard
zijn op jonge leeftijd gestart met het
vissen en al jaren beste maten. Jordi
heeft het vissen niet van een vreemde,
want het vissersbloed zit in zijn familie.
Regelmatig zie je zijn vader en oom in
de video’s, wat voor hilarische taferelen
zorgt. Dit is de JLpikeBUSTERS familie!

WAT VLOGGEN ZE?

Jordi en Lennard vissen graag op karper
en roofvis, met streetfishing als specialiteit. Ze doen graag mee aan streetfishing
wedstrijden waar zij zich meten met de
beste streetfishers van Nederland. Ik
kan jullie verklappen dat ze regelmatig
een wedstrijdje winnen en daaruit blijkt
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EEN VISDAG OP HET WATER

PECH EN GELUK

het kunstaas al varend achter de boot
aan. Als eerste ving Ronald een mooie
snoek, die na een foto weer snel mocht
zwemmen. Zelf wilde ik ook graag zo’n
mooie snoek vangen, dus wierp ik snel
mijn plug weer in het water.

PERSOONLIJK
RECORD

Mijn vader had met zijn vriend Ronald
afgesproken om eens samen met mij te
gaan vissen vanuit de boot. Die avond
sliep ik niet al te best, want ik had er
enorm veel zin in en vond het best spannend. Zo vaak had ik nog niet vanuit
een boot gevist, dus wist ik niet precies
wat mij te wachten stond. Al vroeg in
de ochtend mocht ik de haven uit varen
en gingen we ‘trollen’ – daarbij sleep je

wel dat deze mannen echt goed kunnen
vissen! De video’s van JLpikeBUSTERS
zitten bomvol tips over materiaalkeuze,
kunstaas en de beste stekkies. Als je
meer wilt leren over roofvis, karper en
streetfishing in het bijzonder, dan ben je
hier aan het juiste adres.

10 tot 12 minuten ligt. Dat kijkt prettig
en vlot weg. Een video die ik er speciaal
uitlicht en jullie aanraadt is de video:
JLpikeBUSTERS NL – Streetfishing in
Amsterdam (Dikke spiegelkarper!!).

DANIËLS OORDEEL

GROTE VISSEN!

Jordi en Lennard komen oorspronkelijk
uit Friesland en reizen op zoek naar de
mooiste plekken met grote vissen heel
het land door. Het vangen van de grootste exemplaren lijkt wel
een specialiteit van deze
mannen! Wat
ik verder heel
fijn vind aan
de video’s op
dit kanaal is
dat de gemiddelde lengte
van een video
zo rond de

JLpikeBUSTERS NL
@jlpikebusters_nl
Vette beelden:
Grote vissen:
Goede uitleg:
Creativiteit:
Als eindoordeel krijgt dit kanaal van
mij een 9.
De video’s van Jordi en Lennard zijn
echt supertof, met goede tips, veel
techniek en dikke vissen. Ik zeg: zeker
eentje om op te abonneren!
..
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Niet veel later had ik beet!
Mijn hengel ging helemaal
krom; dat had ik met mijn
eerdere vangsten nooit
meegemaakt. Het was
hard werken, maar ik
Deze pluggen
luisterde goed naar de
gebruikten we
tips van mijn vader en
Ronald. Na een lange
dril zagen we een grote
snoek boven komen – zeker
de lengte ging de vis weer terug. Met 97
een meter lang! Ronald stond
centimeter was dit mijn nieuwe persoonal klaar met het schepnet,
lijke record! Uiteindelijk bleven we 14 uur
maar de vis dook onder de
lang op het water en vingen we nog meer
boot en de haak schoot los!
vissen. Maar deze snoek is voor mij toch
Ik baalde enorm, maar zette
me er meteen overheen. Op
echt een hele bijzondere! Helemaal zelf
de fishfinder zag Roland
binnengehaald, onthaakt en vastgehoumeerdere grote vissen, dus
den met de kieuwgreep. Wat is roofvisvisten we snel verder. Al na tien sen vanuit de boot toch leuk!
minuten begon mijn molenslip Als je het leuk vindt kan je mijn viste ratelen. Ik greep de hengel
avonturen volgen via
en drilde de vis heel rustig,
want dit keer wilde ik hem niet
@crazyfishinglady
verliezen. Toen de
snoek bij de boot kwam kon
mijn vader hem meteen met
het schepnet landen. Hebbes!

Nu moest ik de snoek met
de kieuwgreep vasthouden.
Dat had ik nog nooit gedaan,
maar Ronald vertelde mij precies wat ik moest doen. Tjee,
wat was deze snoek zwaar
zeg! We maakten snel een
paar foto’s (waarvan er eentje
op de cover van dit magazine
staat) en na het meten van
99

SCHAR

NAAR DE WATERKANT!

KENNISMAKING

De schar is een
platvis met de ogen
op de rechterzijde van zijn
lichaam. Hij is aan de bovenzijde bruin
van kleur en heeft kleine, donkere vlekjes. De
buikzijde is wit en iets doorschijnend. De huid voelt ruw aan door de
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 rechterborstvin. De schar kan 42
centimeter lang en maximaal 12 jaar oud worden.

LEEFOMGEVING

De schar komt voor in het noordoosten van de Atlantische Oceaan,
de Noordzee en de Oostzee. Hij leeft
op zand- en modderbodems tot
een diepte van 200 meter, met een

voorkeur voor dieper gelegen zandplaten en geulen die door de 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 graaft
hij zich in.

VOORTPLANTING

De voortplanting vindt plaats
van december tot maart.
De jongste scharren zien er
net zo uit als andere jonge
visjes. Pas na enkele weken
veranderen ze in ‘platvissen’.
Ze krijgen dan een hogere
lichaamsvorm en het ene
oog verplaatst zich naar de
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In het najaar en de winter kun je vanaf pieren,
havenhoofden, strekdammen én het strand goed op
schar vissen. Vissen op schar is leuk, omdat ze fel
aanbijten en je ze soms snel achter elkaar vangt.

TOPSTEKKEN

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 zichtjager. Hij kan een
prooi besluipen en met het voorste deel
van zijn lichaam opgericht een hele tijd
roerloos in het water staan voordat hij
toeslaat. Ook kan hij zich ingraven in de
bodem, waarbij alleen de ogen nog boven
het zand uitsteken. Zo valt hij nauwelijks
op en kan hij gemakkelijk prooien vangen.
Hij eet vooral kreeftachtigen, maar ook
wormen, slakken en kleine vissen.

Schar is langs de hele kust te vangen,
maar de hotspots zijn toch wel de havenhoofden van Scheveningen 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 van 150 of 175 gram zijn daarom
ideaal. Omdat schar vooral actief is als

het lichtjes stroomt,
kun je het beste een
gewicht met ankers
gebruiken. 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, want 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.
Als je vist met een
paternoster met drie
haken en je krijgt
veel beet, dan
kan je aas zelfs
binnen een paar
uur op zijn!
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen tevoorschijn komen of tips
voor leuke activiteiten. Dit keer geven we je een paar tips die je verder
kunnen helpen als je net begint met vissen en we leggen wat uit over de
JeugdVISpas.
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TIPS VOOR
BEGINNENDE VISSERS

Ga je voor het eerst vissen of wil je dat
(beter) leren? Daniel Weijers, presentator van VIS TV, heeft een video opgenomen waarin hij op een eenvoudige
manier gaat vissen in een water dichtbij
huis. Hij laat zien hoe je met een vaste
hengel vist, welke materialen je nodig
hebt en hoe je voorzichtig met de vis
omgaat. Ga snel naar Stekkie.nl om de
video te bekijken! Goed leren vissen kan
ook bij de hengelsportvereniging bij jou
in de buurt. Veel verenigingen organiseren leuke jeugdactiviteiten zoals een
cursus ‘Vissen voor kids’. Ga maar eens
naar de website van
jouw vereniging en
kijk wat er allemaal te
doen is! Wil je online
op zoek naar tips en
trics over diverse vistechnieken? Kijk dan
op Stekkie.nl onder
de kop ‘Leer vissen’
of kijk de video’s op
het YouTubekanaal
van Sportvisserij
Nederland. Ga je dit
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schooljaar een spreekbeurt of presentatie
houden over sportvissen? Check dan de
spreekbeurtservice onder de kop ‘Vis en
school’ op Stekkie.nl.

DE JEUGDVISPAS

Als je wilt gaan vissen in een Nederlands
viswater heb je daar vrijwel altijd een visvergunning of ‘schriftelijke toestemming’
voor nodig. Om eenvoudig kennis te maken
met het sportvissen mag je tot je 14de jaar
onder begeleiding van een volwassene die
in het bezit is van de juiste VISpas, met
één hengel zonder vergunning vissen. Ook

kun je bij veel hengelsportverenigingen
terecht voor een gratis online jeugdvergunning. Als je vissen écht leuk vindt
en je ook in je eentje of met een paar
vismaatjes vist, dan kun je het beste een
JeugdVISpas aanschaffen. Daarmee mag
je met twee hengels tegelijkertijd én met
kunstaas vissen. Een JeugdVISpas schaf
je eenvoudig aan via www.vispas.nl of je
koopt ‘m bij een hengelsportwinkel bij jou
in de buurt. Met een JeugdVISpas ben
je automatisch lid van de plaatselijke
hengelsportvereniging. Vanaf 14 jaar
heb je de VISpas nodig.
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Vissen zwemmen, dat weet iedereen! Maar
waarheen? Veel vissen blijven hun leven lang
baantjes trekken in hetzelfde water. Daar groeien
ze op en gaan ze uiteindelijk ook dood. Er zijn echter ook veel
vissen die flinke reizen maken. Dat noemen we trekvissen.
Om deze vissen te helpen worden vistrappen aangelegd. Deze
speciale bouwwerken
zorgen dat vissen
langs een stuw, sluis
of gemaal omhoog
kunnen zwemmen.
De meeste vistrappen zien eruit als een
rij kleine watervallen, waardoor de vis
trapsgewijs langs
het obstakel kan
zwemmen.

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 daar voedsel te zoeken of zich voort te planten.

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 afstanden. Een voorbeeld
is de zalm, die opgroeit in een beek en
als jonge vis naar zee trekt. Na een paar
jaar trekt 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
levensbelang. 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. Ook worden
op verschillende plekken in Europa
oude dammen afgebroken, zodat
het rivierwater kan doorstromen en
vissen weer vrij de rivier op en af kunnen zwemmen. Al deze maatregelen
kosten veel geld, maar onze vissen
zijn het waard!
Bekijk op
Stekkie.nl
het
filmpje ov
er een
vispassag
e.
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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.

ROGGEN MET EEN
MERKJE
In de Noordzee komen negen verschillende soorten roggen voor.
Met sommige van die soorten gaat het minder goed, vooral
omdat beroepsvissers veel roggen hebben gevangen om ze als
consumptievis te verkopen.
De stekelrog da
nk
zijn naam aan de t
Stekelroggen kwamen vroeger
kleine
stekels op de ru
veel in het Nederlandse
g,
staart en buik.
kustwater voor, maar tegenwoordig zwemmen
volgen, hebze bijna alleen nog
ben ze twee
maar bij Engeland.
opvallende
merkjes en
een zendertje in
hun lijf gekregen.
In de afgelopen jaren zijn in
BAKENS
Nederland stekelroggen
IN ZEE
gekweekt en uitgezet, om
Mocht een rog worden
de verspreiding en overlegevangen door een sportvisving te onderzoeken. Het doel
ser of beroepsvisser, dan kan
is om weer volop stekelroggen in de
Noordzee te krijgen.
de vangplaats, lengte, gewicht en
nummer van de vis worden doorgegeven
ZENDERS EN
via www.haairog.nl. Natuurlijk moeten
MERKJES
de roggen na de vangst weer levend
Om de stekelroggen te kweken zijn in worden teruggezet, mét hun merkjes
het ‘Roggenrif’ van het Dolfinarium
en zender. Het zendertje in de rug zendt
Harderwijk eieren verzameld. Deze
continu een signaal uit en antennes die
zijn in een kweekcentrum opgegroeid aan 160 boeien in zee hangen kunnen dit
tot roggen die groot genoeg zijn
opvangen. Als een gemerkte rog binnen
om uit te zetten. Tot nu toe zijn 60
500 meter van een antenne komt,
gekweekte stekelroggen in de Noord- slaat deze de gegevens van de vis
zee uitgezet en rond de tijd dat dit
op. Belgische onderzoekers gaan
Stekkie Magazine verschijnt krijgen
twee keer per jaar de zee op om de
nog eens 30 stuks de vrijheid. Om
verzamelde gegevens te verzade vissen na de uitzetting te kunnen
melen. Na invoer in de computer
kunnen ze precies zien waar de
roggen zijn geweest en welke
route ze hebben gevolgd.
Bek
Stek ijk op
EERSTE
film kie.nl h
RESULTATEN
de g pje ove et
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Uit de verzamelde gegevens
rogg erkte
en
blijkt dat de stekelroggen in de

zomer vooral in de Westerschelde bij
Vlissingen rondzwemmen, waarschijnlijk omdat daar veel voedsel
te vinden is. In de winter maken ze
een tocht van 50 kilometer naar een
windturbinepark voor de kust van
België, waar het water dieper en
warmer is. Daar vinden ze voldoende
voedsel om de winter door te komen.
De roggen lijken het prima naar hun
zin te hebben en de verwachting is
dat ze zich over een paar jaar gaan
voortplanten. Dus met een beetje
geluk zwemmen er in de toekomst
weer net zoveel stekelroggen in de
Noordzee als vroeger!
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