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TIPS VAN DANIEL - VISSEN TUSSEN DE WATERPLANTEN - VISSEN1 OP
BRASEM - ADEMHALING BIJ VISSEN - DEURBEL VOOR TREKVISSEN

STEEDS BETER
VISWEER
Hoi Stekkies,
In de afgelopen maanden hadden we echt Nederlands voorjaarsweer. De ene dag
kon je in een T-shirt naar buiten, maar een paar dagen later vielen er hagel- en
sneeuwbuien! Vissen houden niet zo van dat wisselvallige weer, maar toch zijn er veel
mooie vangsten ingestuurd!

De komende maand warmt het
water snel op en zijn veel vissoorten
goed vangbaar. Een prima periode
om te gaan vissen dus! Kijk aan de
waterkant ook eens goed om je heen
en let dan op of je zwerfafval ziet. De
‘Vang5’ campagne is namelijk net
gestart, waarbij sportvissers na het
vissen vijf minuten de tijd nemen om
afval op te ruimen. Dat neem je mee
naar huis om daar weg te gooien.
Als iedereen hieraan meewerkt is

het snel schoon aan
de waterkant – en
dat vist een stuk
prettiger! Zelf afval
achterlaten doe je
natuurlijk nooit en ook
afgeknipte stukken lijn
neem je mee naar huis,
want daarin kunnen
vogels verstrikt raken.
Wat je vooral wél doet
aan de waterkant is
lekker genieten van het
vissen en
het buiten
zijn.
Mocht je
daarbij gaan vissen in een
water waar veel waterplanten groeien, dan hebben we
in de rubriek ‘Vissen doe je
zo’ een aantal hele nuttige
tips voor je! Door de tips
en verhalen in dit magazine
hopen we dat je weer wat
opsteekt en een nog betere
visser wordt. Weet je dat
slimme vissers altijd hun
visdocumenten meenemen

als ze gaan vissen? Als je dat niet
doet maak je namelijk kans om te
worden weggestuurd of – nog veel
erger – een bekeuring te krijgen.
Bij veel verenigingen kun je tot je
14e jaar een gratis jeugdvergunning
krijgen, waarmee je met één hengel
en aassoorten zoals brood, maden
en wormen mag vissen. Wil je ook
met kunstaas of met twee hengels
vissen? Dan heb je tot je 14de jaar de
JeugdVISpas nodig. Vanaf je 14e jaar
is de VISpas het juiste document.

Tips van Daniël
GESLOTEN TIJD, TIJD VOOR VERANDERING

Tussen 1 april en de laatste zaterdag van mei is het verboden om met kunstaas te vissen. De roofvissen kunnen zich dan in alle rust voortplanten en mijn roofvishengels gaan voor twee maanden de kast in.
Hoewel ik het liefst met kunstaas vis, zijn er tientallen andere visserijen die ook prachtig zijn. In aanloop
naar de zomer focus ik mij op de visserijen die wél mogen, want twee maanden niet vissen is geen optie! In de gesloten tijd vis ik graag op witvis met de vaste stok
of feederhengel, ga ik karpervissen, meervalvissen met wormen
en vis ik vanaf het strand. Afgelopen jaar heb ik iets nieuws
geleerd van mijn grote vriend Marco Kraal, namelijk het vissen
op witvis in stromend water. Toen Marco en ik voor de opnames
van VIS TV in de Kromme Rijn visten, was ik mega verrast
hoe leuk dit is! We vingen winde, roofblei, blankvoorn, ruisvoorn,
brasem, , baars en zwartbekgrondel – en daar zaten een paar
echte joekels bij! De twee technieken die we gebruikten, beschrijf ik in mijn volgende tip. Voor extra uitleg en beelden van
deze visserij raad ik jullie aan om via www.vistv.nl aflevering 4
van 2021 terug te kijken. Mijn advies: ga in jouw buurt op zoek
naar stromend water en vis daar op de manieren die ik hieronder uitleg. Ik weet zeker dat je het geweldig zult vinden!

WITVIS OP STROMEND WATER
Tijdens het witvissen op stromend water maak je gebruik van de stroming.
Je kunt een voerplek maken en hier je aas onder een dobber overheen
laten drijven. Koop eerst in de hengelsportzaak lokvoer voor stromend water en een bakje maden. Voeg aan de waterkant wat maden aan het voer
toe, kneed er met wat water een paar stevige ballen van en werp die op
twee tot drie meter uit de oever in het water. De stroming neemt wat
losse voerdeeltjes mee en maakt zo een prachtig voerspoor. Vissen die
stroomafwaarts zwemmen en het voer ruiken, komen direct naar je stek.
Gebruik een lange soepele werphengel en een nylonlijn van 16/00 of 18/00
dik. Zet hierop een witvisdobber met een drijfvermogen van 2 tot 5 gram
en stel deze met knijpgewichtjes zo af dat alleen de punt boven water
steekt. Zo kan een vis hem zonder veel weerstand ondertrekken.
Bepaal met een peilgewichtje de diepte op de voerplek en zet de dobber iets hoger op de lijn, zodat het aas nét de bodem raakt. Op een
haakje maat 12 zet je vier maden. Werp de dobber iets
stroomopwaarts van de voerplek in en laat hem rustig 10 of 20 meter
met de stroming meevoeren. Let goed op en zet bij een aanbeet meteen de haak!
Je kunt het ook eenvoudiger aanpakken door met drijvende broodkorsten te vissen. Je
kunt dezelfde hengel en lijn gebruiken, maar nu zet je een broodkorst op een karperhaakje maat 6 of 8. Strooi eerst wat korsten in het water en volg deze stroomafwaarts door op
de oever rustig mee te lopen. Zodra er vissen naar het brood happen, werp je jouw korst
erbij. Als je korst wordt gepakt, wacht je heel even voordat je de haak zet. Let bij deze
manier van vissen altijd wel goed op dat er geen vogels op je brood afkomen, want die wil je
@danielweyers
natuurlijk niet vangen. Succes!
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VLIEGENHENGEL

Veel water wordt steeds
helderder, waardoor er
waterplanten gaan groeien.
Soms groeien er
zoveel planten
dat het lastig
vissen is. Toch
kun je er met
een ietwat
aangepaste
vistechniek goed
vis vangen!

Als je regelmatig ruisvoorns ziet zwemmen, kun je
ook met de vliegenhengel en een droge vlieg gaan
vissen. Het vissen met een vliegenhengel is niet de
gemakkelijkste vistechniek, maar wel ontzettend
leuk! De kunst is om de vlieg heel voorzichtig zo dicht
mogelijk bij de ruisvoorns te werpen. Gebruik een
vlieg waarvan de haak goed is afgeschermd (zoals een
Palmer), zodat je niet in de planten blijft haken.

ZEELT EN SNOEK

VISSEN TUSSEN
DE WATERPLANTEN
ONDER BRUGGEN
MET DE VASTE HENGEL

In begroeide wateren moet je op zoek naar de open
plekken. Daar zwemt de vis, dus daar moet je het
aas aanbieden. Met een vaste hengel kun je heel
eenvoudig je aas onder de top in een open plek
laten zakken. Een wat langere hengel van vijf of
zes meter is hiervoor ideaal, hiermee kun je ook
de open plekjes bevissen die wat verder uit de
oever liggen. Als je heel goed kunt werpen dan kun
je ook een werphengel gebruiken; maar het kan
lastig zijn om je aas en dobber precies in een open
plek te werpen.

NIET TE DUN!

RUISVOORN

Vaak zie je tussen de waterplanten
ruisvoorns zwemmen. Ruisvoorns
zijn gek op brood, dus dat is een
goede aassoort om te gebruiken.
Als je een paar broodkorsten op
het water gooit en daarnaast met
een broodvlok gaat vissen, krijg
je vaak snel beet. Gebruik een
klein dobbertje en zorg dat je haak
goed is gevuld met brood, zodat
je niet zo snel achter de stengels
of blaadjes van de planten blijft
hangen.
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De winde is een vissoort die al vroeg in het jaar actief wordt. Deze
prachtige en oersterke vis is op veel manieren vangbaar.

De winde lijkt qua uiterlijk een beetje op
een blankvoorn en wordt daarom nog wel
eens met deze vissoort verward. Er zijn
gelukkig enkele duidelijke verschillen. Zo
heeft een winde veel kleinere schubben
dan een blankvoorn, is de oogkleur anders
en kan een winde veel groter worden dan
een blankvoorn. Grote windes zijn vaak vrij
donker van kleur en worden dan snel voor
kopvoorns aangezien. De schubben van een
kopvoorn zijn echter veel groter dan die van
een winde.

te vangen is van maart tot november, maar
de echte specialisten vangen ze ook in de
winter.

BROODVLOK
In het voorjaar trekken de windes in de rivier
richting de paaiplekken. Met een soepele
spinhengel of matchhengel, een vlokdobber
met centraal gat (zoals op de foto) en een grote
witte broodvlok op een haak 4 of 6 kun je nu
een poging wagen. Vis in de rustige delen van
de rivier en voer wat korsten om de vissen
tot azen aan te zetten. Zie je activiteit bij de
korsten? Werp daar dan je vlok in de
buurt. Vis je vlok op maximaal
50 centimeter diepte.

Voor het feedervissen is een middelzware
feederhengel geschikt. Gebruik een nylon onderlijn van ongeveer een meter lang, met een
dikte van 14/00. Knoop hieraan een haakje 10
en rijg die vol met maden. Vul de voerkorf met
grof lokvoer, zodat dit snel uit de korf komt.
Doe hier ook maden bij. Vaak pakt een winde
het aas al voordat dit de bodem bereikt. Draai
de lijn na het ingooien dus meteen strak en let
goed op je top. Doe ook eens een maiskorrel
plus een paar maden aan de haak en voeg wat
mais aan je lokvoer toe.

BROODKORST
Winde.

Blankvoorn.

Voer wat korsten tussen de kribben
of in zijwateren van de rivier en werp jouw
korst erbij als je activiteit ziet. Een float controller (werpdobber) is hierbij ideaal. Hieronder
bevestig je een 80 centimeter lange
nylon onderlijn van 18/00 of
20/00 dik, met daaraan een
klauwhaak maatje 6 of 8. Als

hengel is een lange soepele spinhengel of
matchhengel ideaal. De korst pluk je het beste
van een vers stuk witbrood. Vouw de korst
dubbel en prik je haak er doorheen. Vallen je
korsten van je haak, gebruik dan een minielastiekje (baitband). Hiermee zet je de korst
stevig op de haak.

KUNSTVLIEG
Met de vliegenhengel en kunstvliegen kun je
ook goed windes vangen. Bevis in het voorjaar de hele ondiepe plekken waar het water
snel opwarmt. Gebruik een vliegenhengel
klasse vier tot zes en lange leader die op het

uiteinde 14/00 dik
is. Ook een paar
lieslaarzen en een
polaroidbril zijn handig.
Die bril beschermt je ogen tegen het vliegenhaakje (bij een mislukte worp) en je kunt er
goed mee in het water kijken. Kunstvliegen
die altijd windes vangen zijn goudkopnimfen
en droge vliegen zoals Palmers en Red tags.

KUNSTAAS

vissen altijd een onthaakmat meenemen. Zo voorkom je dat een vis zich kan
beschadigen tijdens het onthaken. Er zijn
opvouwbare en oprolbare onthaakmatten
te koop die je gemakkelijk kunt meenemen.

Grote windes eten graag kleine visjes, dus
dat is goed nieuws voor kunstaasvissers. Met
kunstaas kun je behalve de rustige rivierdelen ook de sneller stromende stukken langs
de stenen bevissen. Allerlei klein kunstaas
is geschikt, maar ondiep duikende
plugjes vangen vaak het beste. Ook
pakken windes soms dieper duikende
plugjes of ASP spinners. Windes
houden wel van wat snelheid, dus vis
het kunstaas lekker snel en met de
nodige tempowisselingen binnen.
LET OP: tot de laatste zaterdag
van mei is het verboden om met
kunstaas groter dan 2.5 cm te
vissen. Nog even geduld dus.

ONTHAAKMAT
Omdat de oever van de rivier meestal uit
stenen en zand bestaat, moet je bij het
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Kopvoorn.

WAAR EN
WANNEER?
De meeste windes zwemmen in de
rivieren. Je kunt ze vangen met allerlei
aassoorten, variërend van brood tot
kunstaas en kunstvliegen. Als hengel
kun je een spinstok gebruiken, maar
ook een matchhengel, feederhengel of
vliegenhengel. De beste tijd om windes
6
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In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer
vertelt Destiny Mergelsberg over haar geweldige vangst.

‘Dit is heel erg groot!’

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 CAMPINGVIJVER

WIE IS HET?

Voor dit Stekkie Magazine bekeek ik het
unieke ‘Underfishing’. Dit grote Instagram
en YouTube-kanaal wordt gerund door
een groep jongens met dezelfde passie:
rwater
est carp unde
Vette vlog: B
20
20
n
io
feeding sess

vissen! Waar de meeste vissers een foto
of misschien een filmpje boven water
maken, zijn deze mannen gespecialiseerd
in het filmen onder water. Ze filmen op
twee manieren: ze snorkelen samen met
de vissen of plaatsen onderwatercamera’s
tijdens hun vissessies.

meervallen en zelfs een steur! Maar het
allermooiste was de eerste keer dat we
een prachtige spiegelkarper voor de
camera hadden gevangen. Hier gingen
maanden voorbereiding aan vooraf en
toen het uiteindelijk lukte, was dit zo
bijzonder!”

SUPER LEERZAAM

DANIËLS OORDEEL

De beelden zijn prachtig om te zien
en ze leren je veel over het gedrag van
vissen. Hoe benadert de vis je voerplek?
Hoe wordt het aas opgepakt? Deugt
het vissysteem wel? De jongens van
Underfishing vissen al samen vanaf de
basisschool en combineren hun hobby
sinds enkele jaren met duiken. Ze
dachten: ”Als we nu eens de onderlijn
met de hand neerleggen, dan weten we
zeker dat het aas goed ligt”. Met een
duikbril op zwommen ze de lijn uit en
tot hun verbazing vingen ze meteen een
grote karper! Deze sessie was het begin
van het Underfishing avontuur.

GAVE BEELDEN

Ik vroeg wat het gaafste wat ze ooit
hebben meegemaakt. Het antwoord
was: “We hebben heel veel gave
dingen gezien, bijna elke keer gebeurt
er wel iets dat we niet verwachten. Zo
komen er wel eens kreeften voorbij,
zien we grote snoeken, palingen,

8
8

U
 nderfishing
@Underfishing.life
Vette beelden:
Grote vissen:
Goede uitleg:
Creativiteit:
Als eindoordeel krijgt dit kanaal van
mij een 10!
De video’s zijn fenomenaal. Onder water
meekijken is uniek en naar mijn mening
de droom van iedere sportvisser. Volg
deze mannen, want ze hebben een
nieuw speeltje: een onderwatercamera
waarmee ze tijdens het vissen live
kunnen meekijken vanaf de waterkant.
De bedoeling is dat ze hiermee ook zullen
gaan streamen, super vet!

Na een lange, saaie periode waarin we
door de corona weinig hadden kunnen
doen, gingen we met het hele gezin op vakantie naar een camping in Limburg. Daar
aangekomen ontdekten we
al snel een campingvijver
en een half uurtje later
was ik samen met
mijn broertje en zusje
aan het vissen. In de
eerste week vingen
we niet veel omdat
het zo warm was,
maar daarna werd
het gelukkig iets koeler. We hadden het
gevoel dat het goed visweer werd en je
zag regelmatig vissen springen.

ER ZWOM IETS GROOTS

We visten met tijgernoten als aas op de
bodem van de vijver, in de hoop een kar-

per te vangen. We hadden
gehoord dat er veel kleine
karpers rondzwommen
en we zagen af en toe ook
dat iemand er eentje ving.
Toen ik een rondje om de
vijver liep zag ik ineens een
schim in het water. Mijn
mond viel open en ik dacht:
“Dit is echt geen kleine vis,
dit is heel erg groot!” Omdat de vis hoog in het water zwom zou
het geen zin hebben om op de bodem te
vissen. Ik moest drijvend aas hebben!

DE HELDEN
VAN DE CAMPING

Snel haalden we een zak hondenbrokken
en wierpen een paar handen vol naar
de plek waar ik de gigant had gezien.
Met een elastiekje bevestigde ik een
brokje aan de haak en voorzichtig wierp

ik in. Binnen vijf minuten zag ik de vis
een paar brokjes pakken, waaronder de
mijne. Ik sloeg aan en de vis schoot er
vandoor. Het koste veel moeite, maar
uiteindelijk lag hij in het schepnet. Het
was een super mooie karper! Er kwamen
veel mensen kijken en iemand zei dat
het de grootste vis van de vijver was. We
waren heel trots en maakten een paar
foto’s, waarvan de mooiste op de cover
van dit magazine staat.
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BRASEM
KENNISMAKING

Het mooie van brasemvissen is dat je het vrijwel
overal kunt doen. Of je nu vist in een smalle sloot
of een grote rivier: overal heb je kans om brasem
te vangen. Gebruik een niet te dunne lijn, want
brasems kunnen behoorlijk groot en sterk zijn!

NAAR DE WATERKANT!
GOEDE VISPLEKKEN

LEEFOMGEVING

Brasem komt in de meeste zoete en
brakke wateren van Europa voor, met
uitzondering van de meest zuidelijke

en noordelijke wateren. In Nederland komt
de brasem algemeen voor in stilstaand en
stromend water. Het is een echte scholenvis. Meestal worden groepen gevormd van
vissen die ongeveer dezelfde
lengte en leeftijd hebben. Oude,
grote brasems leven alleen of
in groepjes van slechts enkele
exemplaren.

VOORTPLANTING

De paaitijd loopt van eind april
tot midden juni. De mannetjes
hebben in deze periode paaiuitslag: kleine witte knobbeltjes
op de kop en de rest van het
lichaam, waardoor de vissen ruw

aanvoelen. De eieren worden
door de vrouwtjes het liefst afgezet op
waterplanten. Zijn die er niet, dan worden
boomwortels, takken en stenen gebruikt.
Hierdoor kan de soort ook goed voortbestaan in water zonder waterplanten.

VOEDSEL

Brasem eet graag bodemvoedsel, zoals
wormen, slakjes, muggenlarven en andere
insecten. Wanneer er weinig kleine vissen
(die watervlooien eten) in een water aanwezig zijn, zal de brasem vooral watervlooien
eten. Dankzij een fijne kieuwzeef is de
brasem heel goed in staat om watervlooien
en andere kleine organismen als voedsel te
benutten.

Het is niet moeilijk om visplekken te vinden
die geschikt zijn voor het vissen op brasem.
De beste stekken liggen vaak dichtbij huis.
Probeer het maar eens in de vijvers en
singels in je woonwijk of in de vaarten en
kanalen net buiten de bebouwde kom. De
meeste brasems vind je in wateren die niet
al te dicht met planten zijn begroeid. Als
er veel brasems zwemmen kan het water
behoorlijk troebel zijn, omdat de vissen de
bodem omwoelen tijdens het zoeken naar
voedsel. In troebele wateren kun je dus vaak
veel brasem vangen.

VASTE HENGEL

De meest eenvoudige manier om op brasem
te vissen is met een vaste hengel van vier tot
zes meter lang. Gebruik een nylon lijn van
16/00 dik en een kleine dobber. Brasems
zoeken hun voedsel vooral op de bodem.
Door je dobber langzaam zinkend af te stellen, weet je zeker dat het aas op de bodem
ligt. Zet op 10-15 centimeter vanaf de haak
een knijpgewichtje en knijp daarboven ge-

wichtjes op de lijn tot de dobber langzaam
zinkt. Schuif de dobber hoger op de lijn,
totdat het puntje net boven water staat.
Het onderste gewichtje raakt dan net de
bodem. Gebruik een haakje maat 12 of 14
en zet daarop drie of vier maden. Werp een
paar balletjes lokvoer rond de dobber en
klaar ben je.

PICKER OF FEEDERHENGEL

In iets grotere wateren kun je goed met
een winkle picker of feederhengel vissen.
Daarmee kun je ver werpen en dus veel
goede visplekken bereiken. Soms zwemmen de grote brasems juist in het midden
van een vijver of langs de overkant van een
kanaal. Op de werpmolen zet je een nylon
lijn van 18/00 of 20/00 dik of een 10 ponds
gevlochten lijn met een 14/00 of 16/00
nylon onderlijn. In de voerkorf doe je kanten-klaar feedervoer waar je wat maden
doorheen mengt. Op de haak prik je drie of
vier maden. In het voorjaar kun je het beste

de ondiepe plekken van het water bevissen, in het najaar vis je wat dieper.

PELLETS EN MINIBOILIES

De grootste brasems worden tegenwoordig vaak gevangen door karpervissers, die
met pellets of boilies vissen. Vis je met een
werphengel, gebruik dan eens een paar
kleine pellets of miniboilies aan een hair en
meng dit ook door je feedervoer. Wedden
dat je al snel je brasemrecord verbreekt?
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‘VANG5’: SPORTVISSERS
RUIMEN ZWERFAFVAL OP
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen of tips voor leuke activiteiten
tevoorschijn komen. Dit keer bekijken we de landelijke opruimactie voor
zwerfafval langs de waterkant.
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Pieter

Mede door
corona zijn in het
afgelopen jaar
heel veel mensen
naar de waterkant gegaan,
maar blijkbaar
snapt niet
iedereen dat je
na afloop je eigen
afval mee naar
huis moet nemen. Daardoor zie je steeds meer afval
aan de waterkant. Om daar verandering
in te brengen starten we dit jaar de actie
‘VANG5’. Hierbij neem je na het vissen
vijf minuten de tijd om op jouw visplek
het afval op te rapen, dat je daarna thuis
in de vuilnisbak gooit.

KLEINE MOEITE

Veel hengelsportverenigingen organiseren
jaarlijks al een schoonmaakactie, waarbij
de leden zoveel mogelijk afval langs
de waterkant opruimen. Sportvisserij

Nederland heeft besloten dat het nu tijd is voor
een landelijke actie, waarbij
iedere sportvisser wordt opgeroepen om in actie te komen. Als we
allemaal twee keer per jaar vijf minuten
ons best doen om het zwerfafval op onze
stek op te rapen, ruimen we jaarlijks
in totaal 10 miljoen stuks afval op! De
opruimkit van Sportvisserij Nederland –
met daarin handschoenen, afvalzakken
en een inklapbare grijper – maakt dit
helemaal een kleine moeite.

ENZO KNOL DOET MEE!

Bekende vlogger én sportvisser Enzo
Knol vindt ‘VANG5’ een supergoed
idee. “Rommel hoort in de vuilnisbak en
nergens anders. Ik neem zelf altijd mijn
troep mee naar huis, zelfs de kleinste
stukjes lijn die ik afknip na het knopen.
Hopelijk ben ik daarm ee een voorbeeld en
hoe dan ook ga ik deze campagne helpen
promoten.” Goed om te horen Enzo!

GEVOLGEN VAN AFVAL

Zwerfafval ziet er niet alleen lelijk uit,
het kan ook nadelige gevolgen hebben
voor dieren. Die verwarren stukjes afval
met voedsel en kunnen na het eten
ervan ziek worden of zelfs dood gaan.
Ook raken watervogels soms verstrikt in
vislijn of verpakkingsmateriaal. Plastic
dat via de rivieren in zee terecht komt
breekt af tot hele kleine deeltjes, die
via vissen en andere waterdieren in de
voedselketen terecht komen. Als wij
zeevissen, garnalen of mosselen eten,
krijgen we plasticdeeltjes binnen en
dat heeft slechte gevolgen voor onze
gezondheid.
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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.

Veel vissoorten trekken regelmatig van de ene plek naar de
andere, bijvoorbeeld om zich voort te planten. Een sluis vormt
daarbij een barrière, maar daar is in Utrecht iets op bedacht.

Weertsluis

deurbel drukken, waarna de
sluiswachter de sluisdeur
opent en de vissen hun
tocht kunnen vervolgen.

HOE HALEN
VISSEN ADEM?
Vissen hebben – net als mensen – zuurstof nodig om te kunnen leven. Om zuurstof
uit het water te halen gebruiken ze een soort onderwater-longen: de kieuwen.

GOED
VERPAKT

UNIEK IN DE
WERELD

ONDERWATERCAMERA

Als vissen in het voorjaar vanuit de Vecht
naar de ondiepere Kromme Rijn willen
zwemmen om daar te paaien, komen ze
in Utrecht een dichte sluisdeur tegen.
Bij deze Weertsluis is nu een onderwatercamera opgehangen, waarop je
via livebeelden kunt zien of er vissen
zwemmen. Je kunt dan op een digitale

Camerabeeld

De visdeurbel in Utrecht
is de eerste ter wereld en
de bedenkers zijn daar
trots op! Ze vertellen dat ze
afgelopen jaren regelmatig
veel vissen bij de sluis zagen,
die stroomopwaarts wilden
zwemmen. In de zomermaanden kan dat zonder problemen, want dan gaan sluisdeuren
regelmatig open om recreatievaart door te
laten. In het voorjaar blijven de deuren echter
vrijwel continu dicht. Daar is nu verandering
in gekomen, dankzij de visdeurbel.

HELP DE VISSEN VERDER
Als je via www.visdeurbel.nl de onderwaterbeelden bekijkt en vissen voor de

rd
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camera ziet, dan kun je op de deurbel
drukken. Je maakt dan een foto van het
live-beeld en die stuur je naar de sluiswachter. Als hij ziet dat er meerdere vissen
liggen te wachten, opent hij de sluisdeur.
Op de website kun je ook zien welke vissen
er al eerder zijn gefotografeerd. Dat zijn
vooral de vroege trekkers zoals baars en
snoek, maar in de loop van het voorjaar
zie je waarschijnlijk ook andere vissen.
Neem eens een kijkje en help de vissen
door de sluis!

er!
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In water zit veel minder zuurstof dan in
lucht, maar er zit meer zuurstof in water
dan in het bloed van de vis. Als er op een
plek veel van een bepaalde stof aanwezig
is, beweegt het vanzelf naar een plek waar
minder van die stof aanwezig is. Daarom
stroomt de zuurstof van het water vanzelf
naar het bloed van vissen. Om dit goed
te laten verlopen zijn de wanden van de
kieuwen, waarlangs het water stroomt,
flinterdun. De zuurstof dringt daar
gemakkelijk doorheen en komt snel in het
bloed van de vis.

Water +
zuurstof

De met bloed gevulde
kieuwen zijn erg kwetsbaar.
Als ze beschadigen door een
takje of een scherpe rietstengel zal de vis flink gaan
bloeden. Daarom ligt er een
stevige beschermlaag over
de kieuwen heen: de kieuwdeksels. Deze deksels zijn
zo hard en stevig dat zelfs
het scherpste takje er nog
niet doorheen prikt! Kijk er
maar eens naar, de volgende keer dat je een
vis in je handen hebt.

HAPJES WATER
Om voldoende zuurstof binnen te krijgen
moeten vissen vers water naar de kieuwen
aanvoeren. Daarom nemen ze voortdurend
hapjes water, die ze via de kieuwen weer
naar buiten drukken. De bek gaat een beetje
open als de vis de bekholte met vers water
vult, en als de bek sluit wordt het water
langs de kieuwen naar buiten geperst. Daarbij gaat de kieuwdeksel even open en dicht.

Zo ontstaat een constante waterstroom
langs de kieuwen.

PLANTEN EN
ZONLICHT
Net als mensen nemen vissen zuurstof
op en scheiden ze daarna koolzuurgas uit.
Dit gas – dat je ook als CO2 kunt afkorten
– kunnen waterplanten gebruiken om
weer nieuwe zuurstof (oftewel O2) te
maken. Dit kunstje van de plant noem je
fotosynthese. Voor de fotosynthese heeft
de plant zonlicht nodig, dus ’s nachts
maken de planten geen zuurstof. Daarom
hebben vissen het ’s ochtends vroeg soms
een beetje benauwd!

Water
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