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De beste VIS TV  ooit
Hoi Stekkievrienden en vriendinnen,
Een nieuw Stekkie Magazine en gelukkig een nieuw en vast en zeker visrijk 
voorjaar in zicht. Ik heb nu eenmaal een hekel aan de winter en ben blij dat het 
bijna voorbij is. De temperatuur gaat nu weer lekker omhoog en dat maakt de 

witvis en karper weer actief. 

Tips van Ed
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Om alvast lekker in de stemming te komen en 
 viskriebels te krijgen, beginnen we zondag 6 maart 
om 10.00 uur op RTL 7 met een gloednieuwe serie 
Vis TV. De eerstvolgende zaterdag kun je dan heel 
vroeg om 7.30 uur op RTL 4 nog eens de  herhaling 
zien. Naar mijn mening worden dit de beste twaalf 
 afleveringen van Vis TV die we ooit hebben gemaakt. 
En ik kan het weten, want ik was er zelf bij! 
We hebben dit keer reuzespannende opnamen van 
het vissen op karper met de pen, maar ook met 
de boilie op afstand. We hebben roofbleien van 
 recordformaat, barbelen, finten en zelfs Hollandse 
haaien! Natuurlijk vissen we ook weer op snoek, die 
hoort er vanzelfsprekend bij. Maar zoals altijd is van 
maart t/m juni het snoekseizoen gesloten. Jammer, 

maar dat is nu eenmaal niet 
anders. Gelukkig zijn 
jullie niet dom en kiezen 

HoU Het biJ ÉÉN PeNHeNGeL
Afgelopen jaar heb ik regelmatig met twee hengels op karper ‘gepend’. Dus geen 
voerplekjes afstruinen met één hengel met dobber, maar op een karperstoel met 
twee hengels gewoon wachten tot de karpers naar je toe komen. Dat  betekent 
wel dat je voortdurend twee dobbers in de gaten moet houden die niet vlak naast 

elkaar liggen. Helemaal linke soep wordt het als je 
twee hengels een eind van elkaar af hebt  liggen. Ik 
verklap verder niets, maar in een van de uitzen-
dingen van Vis TV over penvissen in de polder 
zie je precies wat ik bedoel. Daarom is mijn tip 
om het penvissen toch vooral met één hengel te 
doen. Maak meerdere voerplekjes van zoete blik-
maïs op enige afstand van elkaar, en vis die één 
voor één af.

KAAsMADeN VooR bARbeeL
Jammer genoeg kun je niet overal barbelen vangen. Deze prachtige vissen 
 zwemmen voornamelijk in de Rijn, IJssel, Waal, Lek en de Grensmaas. Vanaf de 
kop van een krib vis je in de volle stroming met werplood tot wel 150 gram en 
joekels van voerkorven. Dat lukt eigenlijk alleen met een karperhengel of  heavy 
feederhengel. Verder is de visserij vrij simpel: een karperhaakje nummer 10 en op 
de hair een blokje oude kaas of een vismeel pellet. Maar er zijn dagen dat de 
barbeel daar niet in trapt en je een truc moet 
toepassen. Neem een onderlijn van 60 cm 
nylon van 20 tot 25/00 dikte en een haak 
vol met maden. Geen gewone maden, 
maar kaasmaden! Maden die een tijdje 
in  stinkende Parmezaanse kaas hebben 
rondgekropen. Pfff, wat een lucht. Maar 
moet je eens zien wat er gebeurt. In af-
levering 3 van Vis TV zie je het van A tot Z.

jullie in die periode 
(even) voor  andere 
 vissoorten. Die 
gesloten tijd is een 
prima  aanleiding 
om nieuwe vissen, 
nieuwe  aassoorten 
en nieuwe 
vismethoden te 
ontdekken. Daar 
wens ik jullie heel 
veel succes mee. 
En wij zien elkaar 
vast en zeker straks op de Visma en eh… op het TV 
scherm.
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Ed Stoop



De lente komt langzaam maar zeker in zicht en de wereld 

onder water komt weer tot leven. Een vissoort die al vroeg 

in het jaar actief wordt is de winde. Deze prachtige en 

oersterke vis is op veel manieren vangbaar.

VissEn d oE jE zo
De winde lijkt qua uiterlijk een beetje op een 
blankvoorn en wordt nog wel eens met deze 
vissoort verward. Er zijn gelukkig duidelijke 
verschillen. Zo heeft de winde veel kleinere 
schubben dan een blankvoorn, is de oog-
kleur anders en kan een winde veel groter 
worden dan een blankvoorn. Grote windes 
zijn vaak vrij donker van kleur en worden 
daarom snel voor kopvoorns aangezien. De 
schubben van een kopvoorn zijn echter veel 
groter dan die van een winde.
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WAAR EN WANNEER?
De meeste windes zwemmen in de rivieren. 
Je kunt ze vangen met allerlei aassoorten, 

variërend van brood tot kunstaas en kunst-
vliegen. Als hengel kun je een spinhengel 

gebruiken, maar ook een matchhengel, 
feederhengel en vliegenhengel. De 
beste tijd om windes te vangen is van 
maart tot november, maar de echte 
specialisten vangen ze ook in de winter.

FEEDER
Voor het feedervissen is een 
medium feederhengel geschikt. Ge-
bruik een lange onderlijn, een meter 
14/00 is prima. Knoop hieraan een 
haak 10 en rijg die vol met maden. 
Vul de voerkorf met grof lokvoer, dat 
komt snel uit de korf. Doe hier ook 
maden bij. Vaak pakt een winde het 
aas al voordat het de bodem heeft 
bereikt. Draai de lijn na het ingooien 
dus meteen strak en let goed op je 
top. Doe ook eens een 
maïskorrel plus een 
paar maden aan de 
haak en voeg wat maïs 
aan je lok-
voer toe.

LET OP: 

Winde.

Blankvoorn.

Kopvoorn.

vissen  op winde

Op Stekkie.nl kun je een filmpje bekijken 
van het korstvissen op winde.
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(WEDSTRIJD)VISSEN OP WITVIS

Fanatieke wedstrijdvisser Kaylee  Goedhardt is 

dit jaar  geselecteerd voor het WK Damesteam. 

Een echte specialist dus! Kaylee legt uit hoe je 

een dobber goed kunt afstellen en hoe je het 

lood goed over de lijn kunt verdelen. Ook 

beschrijft ze het gebruik van onderlijnen en 

geeft ze 10 extra wit  vistips.

UITLODEN
Voor het vangen 
van veel witvis 
heb je een goed 
afgestelde dob-
ber nodig. Voor 
het uitloden van 
kleine dobbers, 

met een drijfvermogen 
tot één gram, gebruik je 
loodhagels. Bij grotere 
dobbers gebruik je een 

zwaar olivette-loodje, 
aangevuld met enkele 

kleinere loodhagels. 
Dit omdat er anders 
te veel loodhagels 

op de lijn komen, 
waardoor er ge-
makkelijk knopen 

kunnen ontstaan.

Als je naar de waterkant gaat om te vissen, wil je zo min 
mogelijk tijd kwijt zijn om je spullen in orde te maken. 
Het uitloden kun je daarom het beste thuis doen, in een 
lange vaas of een plastic koker. De dobber moet je zo 
uitloden dat alleen de antenne nog boven water staat.

LOODVERDELING

Om goed te vangen moet de vis zo min mogelijk 
weerstand voelen. Knijp daarom een klein loodhageltje 
nummer 8 of 10 net boven je onderlijn. Deze dient als 
beetverklikker. De rest van het lood ver-

Lus-in-Lus knoop
1 Steek de lus van de 
onderlijn door de lus van 
de hoofdlijn.
2 Haal de haak door 
de lus van de onderlijn.
3 Haal de onderlijn 
helemaal door de lus en 
trek strak aan.
4 De uiteindelijke lus-
in-lus knoop is sterk, 
maar kan snel worden 
los gehaald als je van 
onderlijn wilt wisselen.

De lus
Zo maak 
je een lus 
aan het 
uiteinde 
van je lijn 
en onder-
lijn.

10 TIPS VAN KAYLEE
1 Knijp je loodhagel nooit te vast op de lijn. Je kunt dan nog je lood verschuiven zonder dat de lijn beschadigt.
2 Verlies je steeds weer vis, dan kan de punt van de haak stomp of gebogen zijn. Zet dan meteen een nieuwe onderlijn aan.3 Maak altijd eerst je lijn nat, voordat je een knoop aantrekt. Zo voorkom je beschadigingen en is de lijn tijdens het gebruik dus sterker.4 Het is belangrijk 

om te weten 
hoe diep het 
water is, zodat je 
bijvoorbeeld vlak 
boven de bodem 
kunt vissen. 
Neem dus de tijd 
om te peilen met 
een peillood.

5 Vis je met de vaste hengel en krijg je weinig beet, probeer het dan eens links, rechts, voor of achter je voerpek. Zo krijg je vaak verras-send snel beet.
6 Gebruik nooit te licht gekleurd voer. Vissen zwemmen niet graag boven licht gekleurde plekken, omdat ze dan opvallen voor roofvis en watervogels. Hoe helderder het water, hoe donkerder het voer.

7 Ga je een wedstrijd vissen, zorg dan dat je alles klaar hebt liggen voordat je begint met vissen. Het kost veel tijd als je tijdens de wedstrijd steeds moet zoeken naar spulletjes. 8 Wees zuinig op je spullen. Als je materiaal niet goed of zelfs kapot is, gaat het vissen je niet gemakkelijk af.
9 Ga je op een koude dag vissen, kleed je dan warm aan. Als je het eenmaal koud hebt, houd je het niet lang meer vol.10 En het allerbelangrijkste: geniet van je dagje aan de waterkant en probeer zelf ook dingen uit!

deel je in twee groepen over de hoofdlijn. De loodjes zet 
je van groot naar klein op de lijn vast (vanaf de dobber 
gezien).

ONDERLIJN
Door losse onder-
lijnen te gebruiken 
bespaar je veel 
tijd bij het vissen. 
Dankzij de lus in 
lusverbinding kun 
je gemakkelijk van 
onderlijn wisselen. 
Handig als bijvoor-
beeld je haakje 
bot is. Je kunt 
een onderlijn zelf knopen, maar ook kant-en-klaar in de 
hengelsportwinkel kopen. Zorg dat je onderlijn dunner 
is dan je hoofdlijn. Als je vast zit, breekt je onderlijntje en 
kun je snel een nieuwe aanzetten.

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje van Kaylee en Ed 
over het gebruik van de juiste dobber.



Vanaf nu nemen we in elk Stekkie Magazine een 
kijkje in de viskist. Uit de kist kunnen vismaterialen 
komen die we onder de loep nemen, maar ook tips 
voor leuke evenementen. Dit keer komt de Visma 
uit de viskist. Deze bekende hengelsportbeurs is 
van 31 maart t/m 3 april in Rotterdam te bezoeken.
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Wat: Visma, de grootste

hengelsportbeurs van Europa

Wanneer: donderdag 31 

maart t/m zondag 3 april 2011

Waar: Ahoy Rotterdam

Entreeprijs: 10 euro, t/m 

13 jaar gratis

sentatoren Ed Stoop en Marco Kraal er ook. Je kunt 
met ze op de foto of hun handtekeningen meenemen 
op een speciale ansichtkaart. Een handtekening op 
je vispet of T-shirt? Geen probleem, de stiften liggen 
klaar! 

VISSEN IN 
DE STAD
De Visma is het startsein voor 
het nieuwe visseizoen. Het is 
een mooi moment om je molens 

vol te spoelen met nieuwe lijn en je vistas te vullen 
met allerlei nieuwe materialen. Omdat veel jongeren 
graag dicht bij huis vissen, is het beursthema dit jaar 
‘Streetfishing’, oftewel vissen in de stad. De hele 
beurs van 17.000 m2 groot staat in het teken van het 
vissen in stad of dorp.

KIDS T/M 13 GRATIS
Er is dit jaar van alles op de beurs te beleven. Er zijn 
veel groothandels en winkeliers aanwezig en er zijn 
workshops, een castingbaan en presentaties in het 
BeetTheater. Voor het eerst is er een Wall of Fame, 
waar je de nieuwste hengelsportartikelen in één 
oogopslag kunt bewonderen. Het beste nieuws: de 
entree voor kids t/m 13 jaar is helemaal gratis!

SSportvisserij Nederland is prominent op de Visma 
aanwezig met een groot jeugdplein. Hier kun 
je alle vis-vragen stellen die je maar kunt 
verzinnen. Er zijn vismeesters aanwezig die je 
leren om een goed tuigje te knopen, kunstaas 
te maken, vliegen te binden en karperrigs en 
zeeonderlijnen te maken. Natuurlijk zijn Vis TV pre-



Dat je voor mooie 

vangsten niet ver 

van huis hoeft te 

gaan, heeft Jonas deze winter echt bewezen. 

Op een paar minuten van zijn huis ligt een stadsgracht, waar van 

alles rondzwemt. Met de vaste hengel of de feeder vangt hij er dikke 

voorns, brasems en windes. Met kunstaas vangt hij er regelmatig 

baarzen en snoeken en af en toe zelfs een roofblei.

Het mooie van stadsgrachten is dat ze niet snel dichtvriezen, dus 

Jonas heeft deze winter goed kunnen doorvissen. Op de hele gure dagen bleef 

hij liever thuis, om alle dvd’s van Vis TV nog eens te bekijken en om plannen te 

smeden voor de komende vissessies.

De beste vismaat van Jonas is zijn vader Robin, die hem de fijne kneepjes leert 

van allerlei vismethoden. Zijn vader gaat altijd mee naar de waterkant, waar hij 

zijn handen vol heeft aan het fotograferen van de mooie vangsten van Jonas!

Wil jij ook met jouw foto in Stekkie Magazine?
Maak dan een profiel aan op Stekkie.nl, upload een foto 

in hoge resolutie en vul de vragenlijst in!

Stekkies in beeld

Stef uit Vlaardingen vist graag op de pier van Hoek van Holland. Meestal vissen zijn 

vader en hij dan met strandhengels ver uit de kant op zeebaars. Stef had echter de dag 

daarvoor gezien dat je zeebaars ook heel dichtbij kunt vangen, dus hij viste dit keer onder de kant 

met een dobber en een stukje zager als aas. Toen de dobber van Stef keer op keer onder ging dacht zijn vader 

dat het door de stroming kwam. Maar telkens als Stef mis sloeg, was de zager aangevreten. Ineens zag hij een 

hele grote harder langs de dobber zwemmen die daarna het zagertje pakte. Na het aanslaan volgde een dril 

van maar liefst 20 minuten! Uitgeput kon Stef vervolgens poseren met een hele mooie harder van precies 79 

centimeter. Hij verbaasde zich wel dat zo’n vegetariër zijn zagertje niet kon weerstaan.
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Kijk voor meer vangsten, 
visstekken en visverhalen 

op www.stekkie.nl

Jonas. jonas. @

Stef
stef123456789nino@

Op Stekkie.nl kun je een 
Vraag het aan Ed-filmpje bekijken 

over het vissen op harder.
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Teun viste samen 

met zijn vismaat 

op grote brasems 

bij een spoorbrug. 

Ze gebruikten een 

feederhengel met 

een voerkorfje 

en een miniboilie 

als aas. Nadat ze 

samen nog een eend van een wisse dood 

hadden gered, vingen ze een kneiter van 

een zeelt. Goed bezig mannen!

Teun123
4

5678910

Dat er in een forellenput ook wel eens 

mooie verrassingen rondzwemmen 

werd bewezen door Damy. Met een 

korstje brood en een soepele hengel 

ving hij geen forellen, maar wel een 

forse roofblei én een karper van 10 

kilo! De nieuwe onthaakmat van Damy 

deed meteen goed dienst.

Damydam
y

Nico is met zijn vader meegegaan op een 
karpertrip naar Frankrijk. Ze visten vanuit 
een grote aluminium boot, waarop ze zelfs 
konden overnachten. Na heerlijk te hebben 
geslapen ving Nico deze gigantische schub-
karper. Zijn nieuwe persoonlijke record!

Over vette vissen gesproken: deze gras-
karper woog 32 pond! 

Peter ving hem tijdens 
het karpervissen aan 

een paar maiskor-

rels. De vis lag al snel voor het schepnet, maar schoot 

er toen weer keihard vandoor. Gelukkig stond de slip 

open, anders was Peter in het water getrokken.

K1ll3rP1k3

Stuur ook jouw visverhaal in via www.stekkie.nl

Petergr

Prijsvraag
 
De buitentemperatuur loopt weer langzaam op, dus het is nu 
weer goed mogelijk om een paar karpers te vangen. Met het 
mooie aaspakket van Berkley Gulp! Carp, beschikbaar ge-
steld door Pure Fishing, moet dat wel lukken! Om dit pakket 
te winnen moet je het antwoord op de onderstaande vraag 
invullen op Stekkie.nl (klik op Prijsvraag).

De vraag is: Wat is het beurs-
thema van de VISMA, die je van 31 
maart t/m 3 april kunt bezoeken?
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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.

SCHUBBEN
Zoals jullie weten 

 bestaat een vissenhuid uit  schubben. 
Ze liggen als dakpannen over elkaar en 
beschermen het lichaam van de vis. Ze zijn 
gemaakt van hoornachtig materiaal, net als 
je nagels. 

Vrijwel alle vissen hebben een huid 
met schubben. Uitzonderingen 
zijn de meerval, de steur en de le-
derkarper. Ook haaien en roggen 
hebben geen schubben, maar 
een leerachtige huid die bedekt is 
met scherpe huidtandjes. 

SCHUBBEN EN SLIJM
De vorm en grootte van de schubben verschilt per 
vissoort. Soorten als blankvoorn en karper hebben 
grote schubben. Zeelt en paling hebben hele kleine 
schubben, die je nauwelijks kunt zien. Schubben 
kunnen glad of ruw zijn. Gladde, ronde schubben 
komen bij de meeste zoetwatervissen voor. Baars en 
snoekbaars hebben zogenaamde kamschubben, die 
ruw aanvoelen. 

In veel wateren zijn stuwen, sluizen of gemalen aan-
gelegd om het water op peil te houden. Een nadeel 
hiervan is dat de gewone route van het water 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 kan een vistrap worden aangelegd. 
Dat is een speciaal bouwwerk dat zorgt dat vissen 
langs een stuw, sluis of gemaal kunnen 
zwemmen. De meeste vistrappen zien er uit 
als een rij watervallen, waardoor de vis traps-
gewijs langs het obstakel kan zwemmen.

VISMIGRATIE
Wanneer vissen grote afstanden afleggen om 
in een ander deel van het water of een verderop 
gelegen water te komen, noem je dat vismi-
gratie. Vooral voor de voortplanting zwemmen 
sommige vissen hele grote afstanden. Een 
voorbeeld is de zalm, die opgroeit in een beek 
en als jonge vis naar zee trekt. Na een paar jaar 

VISTRAPPEN

trekt de zalm vanuit zee 
weer ver de rivier op om 
zich voort te planten. 
Hij zoekt dan weer de 
beek op waar hij is 
opgegroeid.
Ook de paling is een 
echte trekvis. Hij komt 
als jong visje (glasaal) 
vanuit zee de rivier 
opzwemmen en 
groeit op in het zoete 
water. Als volwassen paling keert hij daarna terug 
naar zee om aan de andere kant van de Atlantische 
oceaan te paaien. 

LOKSTROOM
Voor vissoorten zoals zalm en paling zijn de vrije 
trekroutes in rivieren van levensbelang. Als deze 
vissen niet langs een stuw kunnen trekken, kan 
de soort niet blijven voortbestaan. Het is dus heel 
belangrijk dat er bij elk obstakel een vistrap wordt 

aangelegd. Om te zorgen 
dat vissen de ingang 
van de vistrap kunnen 
vinden, moet er een 
goede lokstroom zijn. 
Hoe meer water er door 
de vistrap gaat, hoe 
groter de lokstroom is 
en hoe sneller de vis-
sen de vistrap vinden. 
Eenmaal in de vistrap 
zwemt de vis zonder 
problemen langs het 
obstakel. 

Op de schubben zit een dun huidlaagje, waarmee de 
vis slijm aanmaakt. Die slijmlaag beschermt de vis 
tegen bacteriën, schimmels en parasieten. Door al-
tijd je handen nat te maken voor je een vis vastpakt, 
zorg je dat de beschermlaag intact blijft. 

SCHUBBEN VERRADEN DE LEEFTIJD
Aan de schubben van een vis kun je zien hoe oud hij 
is. Als een vis groeit, groeien zijn schubben met hem 
mee. Dat gaat heel geleidelijk, laagje na laagje. Een 
vis groeit in de zomer veel sneller dan in de winter, 
waardoor in de winter de laagjes heel dicht tegen 
elkaar liggen. In de schub zie je dat als een zwarte 
ring, dit noem je een jaarring. Door die jaarringen te 
tellen, weet je de leeftijd van de vis. Het is eigenlijk 
net als in een doorgezaagde stam van een boom. 
De donkere ringen in een boomstam geven ook de 
leeftijd in jaren aan.

SNoeKBAArS

MeerVAl

SNoeK

BlANKVoorN

KArper
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