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GENIETEN IN DE ZOMER
Yo Stekkies, 
De zomer is wat mij betreft een prima seizoen om te vissen. Om goed 
te vangen kun je in deze periode het beste ’s ochtends vroeg en in de 

namiddag en avond naar de waterkant gaan. Dan is de ergste warmte 
uit de lucht. Overdag liggen de vissen lekker te zonnebaden en vang je 
ze niet!

Misschien mag je deze zomer een keertje nachtvis-
sen met een ervaren visser. Ik vond het altijd reuze 
spannend als mijn vader me meenam om in het 
donker te vissen. Alles ziet er dan anders uit.  Wat 
ik nog steeds waanzinnig leuk vind is karpervissen 
in het donker. Het liefst met een pennetje en daarop 
een breekstaafje, waarbij ik muisstil op de oever 
zit. Geweldig als dan ineens dat lichtje beweegt en 
langzaam onder water verdwijnt! Natuurlijk kun 
je bij mooi zomerweer ook overdag vissen. Wat 
daarvoor de beste plekjes zijn, lees je verderop in de 
rubriek ‘Wist je dat?’. Ik zou deze zomer graag weer 
eens een paar mooie kroeskarpers vangen, maar die 
zijn steeds lastiger te vinden! De rubriek ‘Vissen op’ 
gaat helemaal over deze bijzondere vis.
In de zomer vis ik graag aan zee op makreel en 
harder. Voor makreel zijn pieren en haven-

hoofden goede stekken. Ik 
gebruik een verenpaternoster 

met werplood, die ik steeds 
uitwerp en weer indraai, 
of kleine slanke pilkers 
of imitatie-harinkjes als 

aas. Harders kun je 

vinden bij steenstort en havenmuren. Ze eten daar 
vooral wier en algen, maar je kunt ze goed vangen 
met witbrood als aas. Zet een dobber op je lijn, een 
flinke broodvlok op de haak en voer met natgemaakt 
brood. Geef niet te snel op, dan lukt het vast!

Ed Stoop
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PLOMPENBLADEREN
Vissen zwemmen graag in de buurt van waterplanten zoals gele 
plomp. Tussen de stengels vinden ze voedsel en onder de drijvende 
bladeren vinden ze beschutting tegen de zon en visetende 
vogels. Karpers liggen graag tussen de plompenbladeren en het 
is spannend om dan drijvende hondenbrokken te voeren. Als 
de brokken worden gepakt, dan kun je jouw haak met brokje er 
snel bij werpen. Nog beter is het om er voorbij te werpen en het 

brokje dan heel voorzichtig naar de happende karperbek te 
trekken. Waanzinnig spannend om zo te 
vissen! Een hondenbrok bevestig je aan de haak 
met behulp van een mini-elastiekje (‘bait band’). 
Gebruik geen dobber en lood op de lijn, want dat 
vergroot de kans dat de lijn tijdens de dril aan 
de plompenbladen blijft vasthaken. Gebruik minimaal 
30/00 nylon en een soepel buigende hengel.
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Tips van Ed
BREEKSTAAFJE GEZOCHT
In de hengelsportwinkel zie je wel eens dobbers met een 
doorzichtig buisje als antenne. Die zijn speciaal gemaakt 
voor het gebruik van een breekstaafje. Deze lichtgevende 
antennes koop je meestal per twee in een zakje in de 
kleuren groen (dat is mijn favoriet) of rood. Door het staafje 
stevig te knakken, komen twee vloeistoffen met elkaar in 
contact en gaat het ‘lichtje’ aan. Na ongeveer vijf uur dooft 
het licht langzaam. Vis je maar een paar uur in het donker, 
dan kun je het staafje nog een keer gebruiken wanneer je 
het in de vriezer legt. Eenmaal ontdooid begint het weer te gloeien. Bij de 
breekstaafjes worden ook plastic slangetjes geleverd, om het lichtje ook op 
een dunne antenne van een dobber te gebruiken. Er worden ook speciale 
houdertjes verkocht, die je op een hengeltop kunt bevestigen. Schuif daar in 
het donker een breekstaafje in en je kunt een aanbeet op de top heel goed 
zien. Handig voor bij het zeevissen!
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OP ZOEK BROOD VOEREN

Tegenwoordig zijn veel viswateren helder en plantenrijk. Tussen die 
waterplanten zwemmen vaak ruisvoorns. Die kun je met licht 

hengelmateriaal en een broodvlok goed vangen.

MET DE VLOK 

OP RUISVOORN
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BROODVLOK 

ZO KNEED JE EEN VLOK

MET DE VLOK 

OP RUISVOORN
ONDIEP

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje over het vlokvissen op ruisvoorn.

1

3  Klaar is Kees: je hebt nu 
een prachtige vlok met 
een mooie pluim aan de 
 onderkant.

1  Neem een zacht stuk 
witbrood ter grootte van een 
twee euro  muntstuk en leg 
daar je haak op. 

2  Knijp het stuk brood rond 
je haaksteel plat, zodat de 
haak goed in de vlok wordt 
geklemd.

2
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VAN JONGS 
AF AAN
Vanaf het moment dat Boaz 
een hengel kon vasthouden, is 
hij door zijn vader 
meegenomen naar 
de waterkant. Als fo-
tograaf en filmmaker 
maakte zijn vader 
een keer een filmpje 
van hem, waarna  veel leuke reacties 
volgden. Boaz en zijn vader kregen de 
smaak te pakken en namen de filmcamera vaker 
mee op hun vistrips. Ondertussen zijn er tiental-
len filmpjes gemaakt, waarbij allerlei vissoorten in 
Nederland én in het buitenland zijn gevangen!

PLEZIER STAAT 
VOOROP
De Viskid heeft er nog steeds veel 
lol in om de filmpjes te maken. 
Boaz: “Het is natuurlijk wel apart 
om zo vaak te worden gefilmd als ik 
aan het vissen ben, maar ik ben er 
ondertussen wel aan gewend. Ik vind 
het vissen nog steeds heel erg leuk 
en omdat we filmpjes maken zoeken 
we steeds weer nieuwe uitdagingen 
en nieuwe wateren op. Zo kom ik op 
heel veel leuke visplekken. Mijn vader 
en ik hebben de afspraak gemaakt dat 
we ermee stoppen als ik er geen plezier 
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Voor de meeste Stekkie lezers zal Viskid Boaz 
geen onbekende zijn. Zijn YouTube-kanaal heeft 
al bijna 14.000 abonnees, hij is al een paar keer 

op TV geweest en dit jaar maakt hij zelfs 
een tour door Nederland.

VISKID BOAZ

meer in heb. Maar ja, vissen 
verveelt natuurlijk nooit!”

REUZE 
MEERVAL
Als visfanaat heeft 

Boaz net zoveel 
plezier in het vangen 

van kleine grondels als in het 
vangen van een grote snoek. 

Afgelopen jaar maakte hij echter 
een vistrip die wel erg veel indruk op hem 

maakte. “Mijn vader en ik zijn naar de rivier 
de Ebro in Spanje gegaan, waar ik op verschillende 
soorten heb gevist. Naast baars en karper ving ik een 
paar meervallen, waarvan de grootste 1.94 meter 
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Dat zijn er ondertussen al 
meer dan veertig! Als je mijn 
kanaal leuk vindt, dan kun je 
je daarop gratis abonneren. Je 
ontvangt dan automatisch een 
melding wanneer er een nieuwe 
video beschikbaar is. Abon-
neren is vrij eenvoudig, maar als 
het niet meteen lukt dan kun je 
misschien even hulp vragen aan 
je ouders, broer of zus.”

VISKID 
ON TOUR

Dit jaar maakt Viskid een tour door 
Nederland. Boaz: “We vissen op vijf verschillende 
plaatsen in Nederland en nemen een mooie caravan 
mee. De kinderen die ons kanaal bekijken kunnen 
zich aanmelden en samen met mij vissen. Ook ga ik 
op 20 juli vissen met kinderen van een asielzoekers-
centrum in Arnhem. Omdat ze zich in zo’n opvang-
centrum vaak vervelen, trakteren we de kinderen op 
een dagje  forelvissen in Driel. Verder zoeken we voor 

onze tour nog een 
paar leuke cam-
pings in zuid- en 
oost-Nederland. Ik 
hoop er een aantal 
Stekkie lezers te 
mogen begroeten!”

was. Een stuk groter dan ikzelf ben en de sterkste vis 
die ik ooit heb gevangen!”, aldus Boaz.

YOUTUBE-KANAAL
Alle visfimpjes van Viskid zijn te bekijken op zijn 
eigen YouTube-kanaal. Boaz: “Als je op YouTube 
‘Viskid’ intikt kan het niet missen. Klik je dan op 
 ‘Video’s’ dan krijg je een overzicht van alle filmpjes. 

Bekijk op YouTube 
welke plekken ‘Viskid 

on tour’ bezoekt.
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LEEFOMGEVING
De kroeskarper heeft een 
voorkeur voor moerasachtige 
wateren, waar volop waterplanten 
groeien. Hij is goed bestand tegen 
extreme omstandigheden, zoals 
lage zuurstofgehalten of een lage 
waterstand. Zelfs als een water 
opdroogt kan de kroeskarper nog 
geruime tijd in de natte modder 
overleven. De vis brengt zijn lichaam 
dan in een soort ‘slaapstand’, waarbij 
alle lichaamsfuncties tot een minimum 
zijn teruggebracht.

VOORTPLANTING
De voortplanting vindt plaats in de maanden mei 
tot juli bij een watertemperatuur van 14 of 15 graden 
Celsius. De eieren worden afgezet op ondergedoken 
waterplanten. Bij een watertemperatuur van 15 °C 

KROESKARPER

komen de eieren na 5 tot 7 dagen uit. De larfjes 
hebben een kleverige plek op de kop waarmee ze zich 
aan waterplanten vasthechten.

VOEDSEL
De kroeskarper eet vooral insecten-
larven, plankton en andere ongewer-
velde dieren. De groei is vrij traag: na 
zes jaar is de lengte nog maar 16 tot 
23 centimeter. Als er veel roofvissen 
zoals snoek in een water leven, dan 
ontwikkelen de kroeskarpers een 
hogere lichaamsvorm. Zo zijn ze 
minder aantrekkelijk als prooivis, 
omdat ze moeilijk ingeslikt kunnen 
worden. Slimme vis, die kroes-
karper!

KENNISMAKING
De kroeskarper heeft een hoge rug en een zijdelings afgeplat 

lichaam. De vis is brons- of koperkleurig en heeft vrij grote 

schubben. De bek is eindstandig, zonder bekdraden. De rugvin 

is lang en bolrond. De achterzijde van de staartvin is iets 

ingesneden (oftewel bijna recht) en afgerond. De kroeskarper 

kan worden verward met een giebel, maar de giebel heeft een 

duidelijk holle rugvin. Het verschil met een karper zie je duidelijk 

aan de bek: een karper heeft vier bekdraden en een kroeskarper 

heeft er geen. De maximale lengte bedraagt 50 centimeter.
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KROESKARPER

OP ZOEK
Zo’n dertig jaar geleden ving je veel meer kroeskarpers 
dan tegenwoordig. De oorzaak van de afname is niet 
helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk speelt de opmars 
van aalscholvers en giebels een rol. Ondanks dat er minder 
kroeskarpers rondzwemmen, zijn ze in sommige sloten, 
plassen en vijvers nog steeds te vangen. Zoek ze vooral in 
begroeide stadswateren en poldersloten. Vang je er eentje? 
Meld hem dan aan op MijnVismaat.nl en maak kans op 
een aaspakket!

MATERIAAL EN VOER
Je kunt een vaste hengel of werphengel gebruiken. Het is 
een sterke vis, dus kies een hoofdlijn van minimaal 18/00 
nylon. Ik vis met een klein, licht dobbertje. Mijn favoriete 
voertje bestaat uit bruin brood met grondvoer. Dat laatste 
koop ik bij een hengelsportzaak, het merk doet er niet toe. 
Laat tien bruine boterhammen weken in een emmer water, 

giet het water af 
en knijp het brood 
fijn. Meng er wat 
grondvoer door-
heen, maar laat het 
voer goed nat. Gooi 
daarna drie of vier 
handen van dit natte 
voer op de stek.

Vissen met Ed

DEEG
Aan het voer dat nog in de emmer zit voeg je 
vervolgens nog wat grondvoer toe. Door dit goed te 
kneden krijg je een stevig deegje, dat je als haakaas 
kunt gebruiken. Zorg dat het deeg niet te slap is, 
want dan valt het snel van de haak. Te stevig is ook 
niet goed, want dan pakken de vissen het veel min-
der gretig. Je kunt ook vissen met maden, wormen, 
mais of een broodvlok. Biedt het aas net tegen of op 
de bodem aan.

DE AANBEET
Kroeskarper kan 
heel ‘zeurderig’ 
aanbijten. Vaak 
wordt je dobber 
even een stukje 
naar beneden 
getrokken, om 
daarna weer stil 
te staan. Wacht 
nu rustig af, want vaak volgt even later een klein 
 opstekertje, waarna je dobber schuin wegloopt. Dat 
is het moment om aan te slaan. Ik hoop dat het je 
lukt om ze te vangen!

Check op Stekkie.nl de filmpjes over kroeskarper.
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Danny was 

samen met 

zijn vader 

en zusje 

een avondje 

aan het vis-

sen in een 

beek in de 

buurt van 

Haaksber-

gen. Met 

een vaste hengel en een dobber wist 

hij deze prachtige zeelt te vangen. 

Een oersterke vis, aldus Danny. 

Wessel

Prijsvraag
Dit keer verloten we twee superlichte hengelsets, die per-
fect zijn voor het vissen met de vlok op ruisvoorn. Het is de 
Sense Ultra Light van 180 centimeter, gecombineerd met 
de LFT Mission 10FD molen en een klos 15/00 Climax lijn.

Om kans te maken op deze subtiele hengelset 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:
  
Waar zoeken ruisvoorns vooral hun voedsel?

Danny

Samen met 

zijn vader vis-

te Dante met 

dood aas op 

snoek. Nadat 

zijn vader een 

snoek van 82 

centimeter 

had gevan-

gen, besloten ze naar huis te gaan. Tijdens 

het inpakken dook Dantes dobber onder en 

ving hij deze megasnoek van 93 centimeter!

Dante

Na een uur vissen zonder beet hadden Lennart en zijn  vader de hoop opgegeven dat ze iets zouden vangen. 
Toch werden de maden ineens gevonden door deze reuzebrasem 

van 49 centimeter. 
Zo zie je maar: geef 

niet te snel op! 

Lennart

Op een zonnige dag gingen  Wessel 
en zijn vismaat vissen   met 
drijvende hondenbrokken. Na wat 
speurwerk vonden ze een paar 
flinke karpers en graskarpers en 
meteen na het inwerpen pakte de 
grootste karper het brokje van 
Wessel. Schitterende 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 nieuwe vismaterialen 

komen of tips voor leuke activiteiten, maar 
ook leerzame zaken. Dit keer bespreken we de 
JeugdVISpas en het EK Zoetwatervissen in Almere.

DE JEUGDVISPAS
Om relaxed te kunnen vissen, word je lid van een 
hengelsportvereniging bij jou in de buurt. De hen-
gelsportvereniging zorgt voor een goede visstand 
en organiseert toffe activiteiten. Je kunt er van alles 
leren over vissen en meedoen aan een viswed-
strijd. Ben je jonger dan 14 jaar, dan mag je met de 
JeugdVISpas van jouw vereniging met één of twee 
hengels vissen. Je kunt dan in heel veel wateren 
terecht en óók met kunstaas op roofvis vissen. Vis 
je alleen in water bij jou in de buurt en nog niet met 
twee hengels of op roofvis? Dan kun je tot je 14de 
jaar bij je hengelsportvereniging ook terecht voor 
een jeugdvergunning. Als lid van een hengelsport-
vereniging, krijg je vier keer per jaar GRATIS van 
Sportvisserij Nederland het Stekkie Magazine thuis 
gestuurd. Meer weten? Ga naar de dichtstbijzijnde 
hengelsportzaak (zie www.vispas.nl), daar weten 
ze precies wat je nodig hebt!

KOM NAAR HET 
EK SPORTVISSEN ALMERE
Van 18 tot en met 24 juli vindt in de Lage Vaart 
bij Almere het Europees Kampioenschap Zoet-
watervissen plaats. Zet het in de agenda en kom 
samen met je ouders kijken! Maar liefst 25 landen 
gaan met elkaar de strijd aan om de Europese titel. 
De trainingen starten op maandag 18 juli en zijn 
toegankelijk voor het publiek. Na vier dagen trainen 
is op donderdag 21 juli de officiële opening van het 
EK in het centrum van Almere. Na de afsluitende 
training op vrijdag 22 juli vindt de wedstrijd plaats 
op zaterdag 23 en zondag 24 juli, van 10 tot 14:00 
uur. Voor de jeugd is een Stekkie-terrein aanwezig, 
waar je leuke activiteiten kunt doen zoals (karper-)
onderlijnen maken, korstwerpen en leren werpen 
met de vliegenhengel.
Het EK-parcours ligt aan de Lage Vaart tussen de 
Buitenhoutsedreef en de Buitenring (N702). Aan 
de overkant van het water is aan de Marathonlaan 
een groot sportcomplex met parkeergelegenheid. 
Het wedstrijdparcours is met de bus (lijn 5) goed 
te bereiken vanaf de stations Almere en Almere-
Buiten. Meer info op www.ekvissen2016.nl



14

BESCHUTTE PLEKKEN
Omdat veel viswateren tegenwoordig erg helder 
zijn, zoeken de vissen vaak de meest beschutte 
plaatsen in het water op. Daar voelen ze zich 
veilig en worden ze niet zo snel opgegeten door 
roofvissen en visetende vogels. Zo zwemmen 
ze graag in het donkere water onder bruggen, 
aanlegsteigers en (afgemeerde) boten, maar ook 
tussen velden met waterplanten. Ga dus op zoek 
naar zulke plekken en vis er middenin of zo dicht 
mogelijk tegen de beschutting aan. Daar maak je 
de meeste kans op een aanbeet.

WIND EN GOLVEN
In de zomermaanden zwemmen vissen graag op 
plekken waar wind en golven extra zuurstof in het 
water brengen. Kijk dus eerst op welke oever van 
het water de wind blaast en zoek daar een visplek. 

Als je met een dobber vist, kan het door de 
golven lastig zijn om een aanbeet te zien. 
Je moet dan dus extra goed opletten om 
geen aanbeet te missen. Ga je deze zomer 
op karper vissen? Houd dan de weers-
verwachting in de gaten. Verwachten ze 
een stevige wind (kracht 4, 5 of 6), zorg 
dan dat je aan de waterkant bent. Als 
de golven op de oever slaan, dan zijn de 
karpers vaak zo ‘los’ dat ze bijna de kant 
op springen!

WAAR ZWEMT DE VIS?



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.

Nou, ja en nee. Ze behoren allemaal tot de familie van 
de karpers, maar daar behoren bijvoorbeeld ook de 
brasem, kolblei en blankvoorn toe. Er zwemt maar 
één vissoort rond die officieel de naam karper mag 
dragen, maar binnen die soort kunnen de vissen er 
heel verschillend uitzien. Best lastig!
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In Nederland zwemmen veel vissen die ‘karper’ 
in hun naam hebben: boerenkarper, schubkarper, 
spiegelkarper, rijenkarper, lederkarper, goudkarper, 
koikarper, kroeskarper, kruiskarper, graskarper, 
zilverkarper en grootkopkarper. Maar zijn dat 
allemaal wel echte karpers? 

DE KARPER
De enige echte karper in Nederland is de ‘Cyprinus 
carpio’. De wilde of boerenkarper is hiervan de 
oervorm: een langgerekte en slank gebouwde vis. De 
gekweekte karper is wat hoger van vorm. De volledig 
beschubde variant noemen we schubkarper of edel-
schub. Daarnaast zijn er karpers met minder of zelfs 
geen schubben: spiegelkarper, rijenkarper en naakt- 
of lederkarper. Ook de kleurvarianten goudkarper en 
koikarper zijn echte karpers.

ANDERE SOORTEN
De kroeskarper, kruiskarper, graskarper, zilverkarper 
en grootkopkarper lijken enigszins op een karper en 
hebben daarom ooit het woord ‘karper’ in hun naam 
gekregen. De kroeskarper zwemt vooral in begroeide 
polderwateren, de kruiskarper wordt uitgezet op 
visvijvers en de graskarper wordt uitgezet om water-
planten op te eten. De uit Azië afkomstige zilver- en 
grootkopkarper filteren de hele dag klein voedsel uit 
het water en zijn vrijwel onvangbaar met de hengel. 

IS DAT WEL 
EEN ECHTE 
KARPER?

Schubkarper.

Spiegelkarper.

Rijenkarper.

Kroeskarper.

Grootkopkarper.

Kruiskarper.

Graskarper.

Zilverkarper.
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