
PB 1

 

Stekkie Magazine wordt verstuurd naar alle JeugdVISpashouders • Mei 2010
Vier keer per jaar jouw eigen visblad! • juli 2021Vier keer per jaar jouw eigen visblad! • juli 2021

M A G A Z I N E
STEKKIE

POWERED BY:

VISSEN DOE JE ZO - STREETFISHING - ZOMERVISKARAVAANVISSEN DOE JE ZO - STREETFISHING - ZOMERVISKARAVAAN
VETTE VISSEN - VISETENDE VOGELS - VISSEN OP SNOEKVETTE VISSEN - VISETENDE VOGELS - VISSEN OP SNOEK



2 3

Tips van Daniël Tips van Daniël 

Colofon
Sportvisserij Nederland

Postbus 162, 3720 AD Bilthoven

Telefoon 030-6058400

Website: www.sportvisserijnederland.nl

E-mail: info@sportvisserijnederland.nl

ISSN 2214-3246

Abonnementen Stekkie Magazine

JeugdVISpashouders en Jeugdvergunninghouders krijgen 

Stekkie Magazine gratis thuisgestuurd. 

Wil jij dit ook vier keer per jaar ontvangen, schaf dan een 

JeugdVISpas aan en zorg dat je gegevens bij Sportvisserij 

Nederland bekend worden.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 

van Sportvisserij Nederland mag niets uit deze uitgave worden 

overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden.

Vormgeving, druk, advertenties

Publishing House & Facilities b.v. Tel.: 0314-340150

2 3

Het voorjaar is voor de meeste vissen de periode waarin ze zich voortplanten. 
Er worden miljoenen visseneitjes bevrucht en aan het einde van het 
voorjaar en begin van de zomer zie je grote scholen met jonge visjes 
zwemmen. Voor de roofvissers is daarom de zomerperiode mis-
schien wel de beste periode van het jaar. Alle roofvissen gaan dan 
helemaal los! Baarzen jagen in grote groepen achter de scholen 
jonge visjes aan en overal zie je kolken van jagende snoeken. Op 
het zoute water komen makrelen dicht bij de kust jagen en de 
zeebaarzen zwemmen helemaal vanuit Frankrijk naar Nederland om 
de massaal aanwezige jonge haringen op te peuzelen. In de zomer heb je 
veel kans op lekker weer, dus ik vind het de ultieme periode om met een hengel en 
doosje kunstaas naar de waterkant te gaan. Mijn tip is om in deze periode niet te kiezen voor 
groot kunstaas, want de roofvissen jagen nu vooral op kleine visjes. De Engelsen noemen dat ”Match the 
hatch”, wat je kunt vertalen als: pas je aas aan op wat er uit het ei is gekomen. Op het zoute water zijn 
dat in deze periode vooral jonge haring en spiering, dus als kunstaas kies je nu een zilverkleurig lepeltje, 
pilkertje, shadje of plugje van zo’n vijf tot tien centimeter lang. Op het zoete water zie je nu veel jonge 
voorntjes en brasempjes. Om dit na te bootsen kun je een spinner maat 1 tot 3, een kleine shad of een 
ondiep lopend plugje van maximaal 10 centimeter gebruiken. Succes gegarandeerd!

Zeebaarzen zijn zomergasten, wat wil zeggen dat ze elke zomer in grote aantallen naar Nederland trek-
ken. Dat doen ze voor één ding: eten! De leukste manier van zeebaarsvissen vind ik het vissen vanaf 
het strand. Lekker in een waadpak of zwembroek door de branding lopen, de zoute lucht inademen en de 
sterkste zeevissoort van Nederland vangen; mooier wordt het niet! Voor het vissen op zeebaars gebruik je 
een spinhengel van 2,40 tot 3,30 meter lang. Op een stevige en zoutwaterbestendige molen in het formaat 
2500 tot 4500 zet je een gevlochten lijn van 12/00 tot 18/00 dik. Vorig jaar viste ik voor VIS TV met Marco 
vanaf het strand in Den Helder en vingen wij supermooie vissen met een dikke zager als aas. Dit is de 
makkelijkste en meest effectieve manier om zeebaars te vangen. Als montage gebruik je een schuivende 
dobber met een centraal gat, hierboven zet je een stuitje om de juiste diepte in te stellen. Onder de 
dobber komt een schuifgewichtje op de lijn, waarvan het gewicht ruim de helft is van het drijfvermogen van 
de dobber. Dus als de dobber een drijfvermogen heeft van 20 gram, dan gebruik je een gewicht van 10 tot 
15 gram. Zet aan het einde van je hoofdlijn een tonwartel en knoop hieraan een minimaal 50 centimeter 

lange fluorcarbon onderlijn van 35/00 dik. Aan het einde van de onder-
lijn komt een haak maat 1 of 2, waarop je de zager 

prikt. Vis de zager lekker actief, 
want zeebaarzen zwemmen veel 
rond en als ze jouw bewegende 
zager zien dan grijpen ze hem 
zeker! Goede stekken zijn muien, 
golfbrekers, pieren en havenhoof-
den. Let altijd goed op hoge golven 
en de stroming van de zee, want 
dat kan gevaarlijk zijn!

ZEEBAARZEN VANAF HET STRAND

EINDELIJK 
LEKKER WEER!

@danielweyers

Hoi Stekkies,
Na een lang en fris voorjaar hebben we de laatste weken eindelijk kunnen genieten 

van meer zomerse dagen. Je regenpak kan vanaf nu worden ingeruild voor een flesje 
zonnebrandcrème en een pet tegen de zon. Dat maakt het nóg leuker om te gaan vissen!  

Speciaal voor beginnende sportvis-
sers heeft Sportvisserij Nederland 
een nieuw digitaal platform gelan-
ceerd: Vissen doe je zo! Naast allerlei 
tips vind je hier video’s over het 
witvissen, karpervissen, roofvissen, 
vliegvissen en zeevissen. Je kunt er 
in dit magazine meer over lezen. Bij 
‘De specialist’ worden twee popu-
laire manieren van vissen besproken: 
karpervissen met zelfhaaksystemen 
en streetfishing. Als je bij het kar-

pervissen zelfhaak-
systemen gebruikt, 
dan vis je meestal vrij 
passief en gebruik je 
vaak beetverklikkers 
en misschien zelfs een 
vistentje. Bij street-
fishing ben je juist heel 
actief en loop je soms 
meerdere kilometers 
per dag. Dat is ook het 
leuke van vissen: je 
kunt het 
op allerlei 
manieren 
doen 
en er is 

zeker een manier bij die jou 
aanspreekt! Wat veel van 
jullie ook leuk vinden is het 
volgen van vissende vlog-
gers. In de rubriek ‘Vlogger 
van de maand’ neemt Daniël 
weer een vlogger onder de 
loep. Ook lees je het mooi-
ste visavontuur van een 
jonge karpervisser en leer 
je van alles over de snoek. 
Deze zomer reist de Zomer-

VISkaravaan weer door het land en 
in ‘De viskist’ kun je zien of er een 
event bij jou in de buurt is. Ook kun 
je meedoen aan een VANG5-prijs-
vraag, waarbij je een coole opruimkit 
voor aan de waterkant kunt winnen! 
In de rubriek ‘Wist je dat?’ kijken we 
naar de visetende vogels die je langs 
en op het water kunt tegenkomen en 
Professor Gerard leert je interes-
sante dingen over de schubben van 
vissen. Genoeg te lezen dus!

ZOMERTIJD = KUNSTAASTIJD
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Beginnende sportvissers kunnen vanaf nu terecht op de geheel 
vernieuwde website Vissendoejezo.nl van Sportvisserij Nederland. Dit is 

hét platform om (beter) te leren vissen en nieuwe 
technieken onder de knie te krijgen. Zo 

vind je er tal van tips, illustraties, 
uitlegvideo’s en nog 

veel meer.

4

STEEDS MEER INFO

WWW.VISSENDOEJEZO.NL 2.0
Op Vissendoejezo.nl leer je precies wat je nodig 
hebt, hoe je moet vissen, wat de mooiste stekken 
en beste aassoorten zijn en hoe je perfecte knopen 
en montages maakt. Op de site worden de 
vistechnieken voor witvissen met de vaste stok en 
feeder, karpervissen met zelfhaaksystemen en met 
de pen, kunstaasvissen vanaf de kant, vliegvissen 
en zeevissen behandeld. Ook leer je welke 
regels belangrijk zijn als je gaat vissen en hoe je 
zorgvuldig met een gevangen vis omgaat.

VISSERSKNOPEN
Het leggen van goede knopen is belangrijk om geen vissen te verspelen. Daarom zijn per vismethode de meest gebruikte 
knopen in tekst, foto’s en illustraties uitgelegd. De meesten van jullie kennen vast wel een goede knoop om een haakje met 
een oog aan de lijn te zetten, maar ken je ook de bledknoop? Sommige witvishaakjes hebben geen oog maar een plat bledje 
aan de haaksteel, en die zet je met deze speciale knoop vast. Als je het een paar keer oefent, lukt hij je vast wel!

VERNIEUWDE WEBSITE VERNIEUWDE WEBSITE 
VISSEN DOE JE ZO!VISSEN DOE JE ZO!

INSTRUCTIEVIDEO’S

VAN MATERIALEN TOT BESTE STEKKEN

DE BESTE MONTAGES

Chod rig

DE BLEDKNOOP
1.  Leg een lusje in de lijn en pak deze samen met de haak tussen je duim en wijsvinger.
2.  Sla het uiteinde van de lijn om de haak en lijn heen, van de haakbocht richting het bledje.
3.  Herhaal stap 2 totdat er zes wikkelingen om de haak en lijn liggen en haal het uiteinde vervolgens door de lus.
4.  Bevochtig de knoop en trek de hoofdlijn voorzichtig strak. Knip het uiteinde nu kort af en klaar is de bledknoop.

1

2

3

4
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Streetfishing is het vissen in een stedelijke 
omgeving, waarbij vooral op roofvis wordt 
gevist. Maar ook het actief vissen op andere 
vissoorten bij jou in de buurt kun je natuur-
lijk streetfishing noemen. Deze manier van 
vissen is ideaal als je niet wilt stilzitten, 
maar liever actief achter de vis aan gaat.

GOEDE STEKKEN
In veel steden en dorpen vind je singels, 
sloten, vijvers, vaarten, grachten, havens 
en kanalen. De meeste vissen vind je op 
beschutte plekken in het water, zoals bij 
bruggen, duikers, steigers, boten, vlon-
ders, overhangende bomen en struiken en 
velden met waterplanten. Kijk maar eens 

goed om je heen 
tijdens het fietsen 
of wandelen, 
dan zie je vaak 
meerdere van 
dit soort plek-
ken. Hier moet 
je dus gaan 
vissen!

Het is heerlijk om bij het vissen de rust van de natuur op te zoeken. Maar 
als je weinig tijd hebt, kun je ook verrassend goed vis vangen bij jou om 
de hoek. Het op een actieve manier dichtbij huis vissen noem je ook wel 
‘streetfishing’.

STREETFISHINGSTREETFISHING OP KARPER MET OP KARPER MET 
ZELFHAAKSYSTEMENZELFHAAKSYSTEMEN

De karper is één van de sterkste vissoorten van ons zoete water en kan bovendien 
groot en zwaar worden. Een populaire manier van karpervissen is het gebruik van 
een zelfhaaksysteem. Als je dit goed toepast kan het heel effectief zijn!

De basis van deze methode is dat je een wat 
zwaarder werpgewicht gebruikt, waaraan de 
onderlijn met haak vast verbonden is. Het 
aas zit niet aan de haak, maar wordt aan een 
‘hair’ aangeboden. Bij het oppakken van 
het aas zal de karper zichzelf prikken en er 
vandoor schieten. Het resultaat: een harde 
aanbeet en een kromme hengel!

GROTERE WATEREN
Het gebruik van een zelfhaaksysteem is zeer 
geschikt voor het vissen in grotere vijvers, 
kanalen, fortgrachten en plassen. Omdat 
je een wat zwaarder werpgewicht gebruikt 
kun je ver uit de kant vissen. Maar ook 
mooie plekken zoals een rietkraag of een 

overhangende boom zijn interessant om zo 
te bevissen. Aan het werpgewicht is via een 
speciaal visveilig systeem een onderlijn van 
zo’n 15 tot 25 centimeter lang bevestigd, met 
aan het uiteinde een scherp haakje. Als aas 
kun je boilies, maar bijvoorbeeld ook mais 
gebruiken. Het aas bevestig je via een kort 
lijntje (de hair) aan de haak.

DE AANBEET
Draai na het inwerpen de lijn een beetje 
strak en leg je hengel op de steunen. Hang 
een waker (swinger of hanger) in de lijn, 
zodat je de aanbeet goed kunt zien. Heb je 
een baitrunner-molen? Zet die dan op de 
vrijloopstand. Bij een molen zonder baitrun-
ner draai je de slip wat losser. Bij een harde 
aanbeet kan de karper lijn nemen en wordt 
de hengel niet in het water getrokken. Na 
een aanbeet pak je de hengel op en zet je de 
baitrunner uit of draai je de molenslip strak-
ker. Na de dril loods je de vis in het landings-
net en leg je hem voorzichtig op een vooraf 
natgemaakte onthaakmat.

MATERIAAL
Geschikte karperhengels hebben een 
lengte van 3,30 tot 3,60 meter en een 
testcurve van 2 tot 2,5 lb. De forse molen 
mag volgespoeld zijn met 25/00 tot 
35/00 nylon. Vis je in de buurt van water-
planten of takken, gebruik dan minimaal 
30/00. De hengels leg je op hengelsteu-
nen. Op de voorsteun zit een beetmelder 
of een V-vormig kopje, op de achtersteun 
zit een kopje waarin de hengel wordt 
vastgeklemd. Een werpgewicht van 80 
tot 100 gram zorgt dat de karper zichzelf 
haakt bij het oppakken van het aas. 

Check op 

Stekkie.nl de 

filmpjes over 

streetfishing!

LEKKER SNEL
Omdat de visstekken zo dicht bij huis 
liggen, kun je er prima even na schooltijd 
of na het avondeten gaan vissen. Je pakt je 
visspullen en voor je het weet ben je al op 
een leuke stek. Vis je met kunstaas, dan kun 
je meteen gaan werpen. Al lopend kun je dan 
meerdere stekken en vele honderden meters 
water afvissen. Vis je met een vaste hengel of 
werphengel en een dobber, dan kun je snel een 
paar voerplekjes maken en die daarna stuk voor 
stuk afvissen. Soms vang je al binnen een 
paar minuten je eerste vis!

VISDOCUMENTEN
Als je gaat vissen dan heb je een geldig 
visdocument nodig, dat je bij controle 
aan de waterkant moet kunnen laten 
zien. Vis je met één hengel en ‘gewone’ 
aassoorten zoals brood, deeg, maden 
en wormen, dan kun je bij veel hen-
gelsportvereniging tot je 14de jaar een 
GRATIS jeugdvergunning aanvragen. 
Als je met kunstaas op roofvis vist, 
dan heb je altijd de JeugdVISpas 

nodig. Die schaf je eenvoudig aan via 
www.vispas.nl. Je wordt dan automatisch 
lid van de plaatselijke hengelsportvereniging. 
Vanaf 14 jaar heb je de VISpas nodig.

Check op Stekkie.nl de filmpjes over karpervissen met 
zelfhaaksystemen en 

ga voor meer tips naar 
Vissendoejezo.nl. Lees 
vooral het stuk over 

visveilige systemen goed door!
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WIE IS HET?
Dit keer zet ik het kanaal Maxvissen in 
de spotlights. Dit YouTube-kanaal wordt 
gerund door de fanatieke sportvissers 
Bart Hartjes en Nick Slaats. Zij zijn al vijf 
jaar dikke vismaten en sinds anderhalf 
jaar maken ze superleuke video’s voor 
alle leeftijden. Elke week uploaden ze een 
nieuwe video met een grote diversiteit 
aan onderwerpen. Ze vissen vaak met 

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.

gezellige gasten, waaronder een dame 
die ook voor het Nederlands team vist!

ZE VANGEN ALLES!
Bart en Nick vormen een uitstekend 
team. Het zijn allebei allround vissers en 
ze vissen graag op alles wat schubben 
heeft. Op het kanaal Maxvissen zie je 
ook dat ze allerlei visserijen aangaan. 
Van karper tot snoek, kleine tot grote 
vissen en zelfs ijsvissen in de winter 
- met ijspegels aan de hengel - is niet 
gek genoeg voor ze. De diversiteit van 
de video’s maakt dit kanaal supertof. 
In de Nederlandse wateren zwemmen 
ruim 70 zoetwatervissoorten en 170 
zeevissoorten, en Bart en Nick zouden ze 
allemaal wel willen vangen! Vissen is een 
avontuur en dat zie je duidelijk terug in 
de video’s.

LEERZAAM
Op mijn vraag wat het doel is van het 
kanaal antwoordde Bart: “Wij willen 
de jeugd graag laten zien hoe cool 
vissen is. We maken leerzame video’s 
die ook nog eens leuk zijn om naar te 
kijken!  Amusement staat voorop, maar 
ook visveiligheid en de manier waarop 
je een vis behandelt zijn belangrijke 
boodschappen.” De mannen van 
Maxvissen zijn ook nog eens actief bij 

hun lokale hengelsportvereniging, waar 
ze regelmatig jeugd meenemen naar de 
waterkant om hen de fijne kneepjes van 
het vissen te leren. Goed bezig!

DANIËLS OORDEEL

      Maxvissen

   @maxvissen.nl

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Goede uitleg:  
Creativiteit:  

Als eindoordeel krijgt dit kanaal van 
mij een dikke 8! 

Bart en Nick zorgen voor leerzame 
video’s die ook nog eens lekker makkelijk 
wegkijken. De diversiteit maakt het 
kanaal uniek, je weet namelijk nooit 
welke visserij je volgende week te zien 
krijgt. Dit zorgt ervoor dat het kanaal 
nooit saai is! Daarnaast kun je megaveel 
leren van al deze verschillende visserijen. 
Als je een betere visser wilt worden moet 
je dus zeker een abonnement nemen op 
het kanaal Maxvissen!
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In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer 
vertelt fanatieke karpervisser Billy Menting over zijn mooiste vangst.

..Daniel

Vette vlog: Alles valt op zijn plek 

PB verbroken! – Maxvissen #87

minuut of tien kwam hij voor het eerst 
richting het landingsnet, waarmee mijn 
maatje al klaar stond. Rustig trok ik de 
vis erboven… Hebbes!

NIEUW PERSOONLIJK 
RECORD
Toen de vis in het net zat, zag ik meteen 
dat het om een hele grote karper ging. 
Nadat we hem snel maar secuur hadden 
gewogen, bleek dat te kloppen: ruim 17 
kilo! Een nieuw persoonlijk record, daar 
was ik heel erg blij mee. Na het maken 
van een paar foto’s boven de onthaakmat 
zette ik de prachtvis voorzichtig weer 
terug in het water. Snel pakten we onze 
spullen in en voor het onweer losbarstte 
waren we thuis. Wat een korte, maar 
succesvolle vissessie was dat!

EEN DRUILERIGE DAG
Na een korte meivakantie met ons gezin 
in Zeeland – met weinig vissucces – ging 
ik het thuis weer op de karper proberen. 
Gewapend met de penhengel en een zak 

derde vijver zag ik vrijwel meteen een 
enorme karper zwemmen. Ik gooide een 
handvol broodkorsten in het water en 
hoopte dat hij snel ging azen. In de verte 
begon het namelijk te onweren, dus we 

konden niet lang blijven.

FLINK 
GESPANNEN
Terwijl ik de vis in de 
gaten hield bevestigde 
ik met een elastiekje 
een stukje brood aan 
mijn haak. Na zo’n tien 
minuten zagen we 
dat de vis voorzichtig 
begon te happen. Flink 
gespannen wierp ik 
mijn korst dicht bij de 
vis. Tot mijn verbazing 
zwom hij er direct 

op af en zoog hij hem in één keer naar 
binnen. Ik wachtte even tot de korst 
helemaal verdwenen was en zette toen 
de haak. Bam, hangen! Een grote kolk 
en de vis schoot er vandoor. Pas na een 

‘Mijn nieuwe PR!’

brood fietste ik samen met mijn vismaat 
Sjors naar de stadsvijvers. Daar ga ik 
regelmatig heen, omdat er mooie vissen 
zwemmen en ik er vaak succes heb. Het 
was een druilerige dag en in de eerste 
twee vijvers zagen we 
weinig activiteit. Bij de 

Heb je zelf een 

mooi visavontuur 

meegemaakt? Schrijf het 

op en stuur het samen 

met een paar goede foto’s 

naar info@stekkie.nl. Wie 

weet staat jouw avontuur 

de volgende keer in het 

Stekkie Magazine!
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KENNISMAKING
De snoek is misschien 

wel de meest spectaculaire 
zoetwatervis van Nederland. Hij heeft 

een torpedovormig lichaam en een brede, platte bek. 
In de kaken zitten grote scherpe tanden en het gehemelte is 

bezaaid met honderden kleine tandjes. Die zijn schuin naar achteren gericht, zodat 
een prooi niet uit de bek kan ontsnappen. De snoek is met zijn groenbruine kleur 
en goudkleurige stippen of strepen goed gecamoufleerd. Een opvallend kenmerk 
is dat bijna alle vinnen aan de achterkant van zijn lichaam zitten, waardoor hij met 
één slag van de staart snel op een prooi kan afschieten. Een snoek kan 25 jaar oud 
worden en een lengte bereiken van maximaal 140 centimeter.
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SNOEKSNOEK Er zijn verschillende manieren om op snoek 
te vissen. Snoekvissen met kunstaas is de 
meest actieve en volgens velen ook leukste 
manier, maar met dood aas vang je vaak de 
grootste exemplaren!

hangt en laat de wind de aasvis 
langzaam voortbewegen. 
Als er geen wind is dan 
kun je af en toe aan de 
lijn trekken, zodat de 
vis iets beweegt. Denk 
eraan: voor elke manier 
van snoekvissen heb je de 
JeugdVISpas nodig!

LEEFOMGEVING
De snoek komt voor in Noord-Europa, 
Rusland, Alaska en Canada. In Neder-
land zwemt hij in allerlei stilstaande en 
(langzaam) stromende wateren. Hij heeft 

een voorkeur voor helder en plantenrijk 
water, maar er zijn eigenlijk heel weinig 
wateren waar géén snoek in voorkomt. 
Kleinere snoeken leven met meerdere 
exemplaren tussen de waterplanten, 
grote snoeken zwemmen meestal alleen 
en in open water.

VOORTPLANTING
De snoek paait van maart tot mei bij 
een watertemperatuur vanaf 3 graden. 
De plakkerige eieren worden afgezet 

op waterplanten, takken en andere 
obstakels. Visjes die uit het ei komen 
kunnen meteen zwemmen. Met een 
speciaal aanhechtingsorgaan onderaan 
de kop kunnen ze aan takjes en planten 

blijven hangen om 
uit te rusten. Wa-
terplanten zijn voor 
de jonge snoekjes 
heel belangrijk. 
Als er te weinig 
schuilplaatsen in de 
vorm van planten 
zijn, worden veel 
jonge snoekjes 
door grotere 
soortgenoten op-
gegeten. Pas wanneer 
de snoek groter is dan 
60 centimeter, kan hij 
veilig in het open water 
zwemmen.

VOEDSEL
Snoek is een echte roofvis. De jonge 
exemplaren eten de eerste dagen heel klein 

Kaken van de snoek

Hangend snoekbroed

voedsel, zoals watervlooien. Later eten ze 
ook insectenlarven. Vanaf een lengte van vijf 
centimeter bestaat het voedsel vooral uit 
visjes. Volwassen snoeken eten hoofdzakelijk 
vis, maar soms ook andere gewervelde dieren 
zoals jonge watervogels, kikkers en ratten. Bij 
de jacht komen de schutkleuren, gestroom-
lijnde lichaamsvorm en vlijmscherpe tanden 
goed van pas.

SPINHENGEL
Voor het vissen met klein kunstaas zoals 
spinners en plugjes tot 12 centimeter kun 
je een spinhengel gebruiken van ongeveer 
2.40 meter lang en een werpgewicht van 10 
tot 30 gram. Hierop zet je een molentje met 

koopt. Schaf meteen een goede onthaak-
tang aan.

PLUGHENGEL
Voor het vissen met grote pluggen heb je 
een plughengel van 2.70 meter lang en een 
werpgewicht van 40 tot 80 gram nodig. Deze 
is een stuk stijver dan een spinhengel. De 
molen mag een slagje groter zijn, met daarop 
een gevlochten lijn van 20/00 dikte en een 
stalen onderlijn. In ondiep water gebruik je 
een drijvende plug met een korte schoep. 
Voor dieper water kies je een plug met een 
lange schoep, die wel twee tot vier meter 
diep kan duiken. In plantenrijk water kun je 
een jerkbait gebruiken, die je met felle tikken 
door het wateroppervlakte binnenvist.

DOOD AAS
Zeker in jachthavens en ander stekken waar 
veel witvis rondzwemt, kan een verse dode 
aasvis van 20 tot 25 centimeter prima 
werken om snoek te vangen. Kies voor een 
stevige hengel zoals een karperhengel. Die 
is sterk genoeg om bij een aanbeet goed de 

haak te kunnen zetten. Zet een flinke 
snoekdobber op de lijn, gevolgd 
door een schuifgewichtje van een 
paar gram en een onderlijn met 
twee dregjes maatje 6. Zorg dat 
de aasvis net boven de bodem 

een nylon lijn van 25/00 dikte en een soepel 
stalen onderlijntje. Koop een paar spinners 
in verschillende kleuren en maten en een 
paar plugjes met een korte schoep, want 
die duiken niet te diep. Laat je adviseren 
door de medewerker in de hengelsportzaak, 
dan weet je zeker dat je het juiste kunstaas 

Jerkbait

Check op Stekkie.nl de filmpjes over snoekvissen.

NAAR DE WATERKANT!
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Op de eerste dag van de meivakantie ging Kick met 

zijn broer, vader en oom naar een visvijver. Met zijn 

vieren vingen ze maar liefst 29 vissen, waaronder 

deze enorme steur van maar liefst 173 centimeter!

KickKick

In de meivakantie 

ging Milan samen 

met zijn vader 

een nachtje 

karpervissen. 

In de storm en 

onweersbuien 

kregen ze veel 

aanbeten, zelfs 

twee tegelijk! 

Milan ving in 

totaal vier karpers 

en een zeelt, zijn 

vader ving er drie. 

Wat een nacht!

MilanMilan

Samen met zijn 
opa beleefde Tim 

een spannende dag 
aan een visvijver. 

Ze haakten deze 
gigantische meerval en wisten 

hem uiteindelijk in 
het landingsnet te 

krijgen. Tijdens het 
onthaken beet hij 

Tim nog even in zijn 
vingers, auw!

TimTim
DaniëlDaniël

Op een mistige ochtend viste Daniël samen met 

zijn vader op baars. Zijn vader haakte een grote - 

maar die schoot los. Snel daarop ving Milan deze 

megabaars van 41 centimeter en daarna vingen 

ze er samen nog vijf. Een supersessie.

BentheBentheBenthe wilde al heel lang met haar oom Robin gaan vissen vanuit zijn visboot. Toen ze uiteindelijk gingen was het doel om al slepend met kunstaas een snoek te vangen. Dat lukte! Met 96 centimeter een nieuw record voor Benthe.

Jeroen was heel 

vroeg uit bed ge-

gaan om samen met 

zijn vader op karper 

te vissen. De eerste 

stek leverde geen 

beet op, maar na het 

verkassen naar een 

ander water ving hij 

deze grote schub-

karper. Meteen een 

nieuw persoonlijk 

record!

JeroenJeroen
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen of tips voor leuke activiteiten 
tevoorschijn komen. Dit keer wijzen we je op de ZomerVISkaravaan 2021 

en de VANG5 prijsvraag.

Er zijn zo ontzettend veel vangsten ingestuurd 

dat lang niet alle foto’s in deze rubriek en op de 

achterzijde van het magazine passen. Dat jullie 

zoveel foto’s insturen is geweldig, maar we vinden 

we heel jammer dat we niet elke foto kunnen 

plaatsen. Hopelijk staat jouw vangst erbij! 

Stuur je visverhaal in via  www.stekkie.nl 

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

events. Hierbij kun je zelf vissen, een 
vistuigje maken, goed leren onthaken 
en werpen, drillen met de drilsimulator 
en alles leren over de biologie van vis-
sen. Na afloop krijg je een goodiebag 
en een gratis hengel! Elk event duurt 
van 09.30 tot 14.30 uur en je kunt op 
elk moment inhaken. Er is voor jou een 
hengel, aas en gratis drinken beschik-
baar, een lunch moet je in de meeste 

gevallen zelf meenemen. Hieronder zie 
je de voorlopige planning, meer details 
volgen nog. 
Kijk of de karavaan bij jou in de buurt 
komt en schrijf je in via Stekkie.nl. 
Wacht niet te lang, want vol = vol!

Deze 
zomer staat 
in het teken van de 
ZomerVISkaravaan! Ben jij niet ouder 
dan 14 jaar? Houd dan de eerste of 
laatste week van de zomervakantie 
vrij, want Sportvisserij Nederland 
organiseert in samenwerking met 
lokale hengelsportverenigingen in die 
periode 43 supercoole ééndaagse VIS-

ZOMERVISKARAVAAN 2021

Week 28, 12 juli t/m 18 juli
maandag 12 juli Bovenkarspel
dinsdag 13 juli Schagen
woensdag 14 juli Wolvega
donderdag 15 juli Joure
vrijdag 16 juli Berlikum
zaterdag 17 juli Roden
zondag 18 juli Tynaarlo
zondag 18 juli Oosterwolde

Week 29, 19 juli t/m 25 juli
dinsdag 20 juli Nieuwkoop
woensdag 21 juli Zaandam
woensdag 21 juli Haaften
donderdag 22 juli Uithoorn
vrijdag 23 juli Nijmegen
vrijdag 23 juli Doetinchem
zaterdag 24 juli Vorden
zondag 25 juli Zutphen 

Week 30, 26 juli t/m 1 augustus
dinsdag 27 juli Meijel
dinsdag 27 juli Naarden-Bussum
woensdag 28 juli Etten-leur
woensdag  28 juli Hardinxveld-
Giessendam
donderdag 29 juli Goes
vrijdag 30 juli Oostrum
zaterdag 31 juli Maasbracht

Week 33, 16 aug. t/m 22 aug.
maandag 16 augustus Steenwijk
dinsdag 17 augustus Yde-De Punt
dinsdag 17 augustus Marknesse
woensdag 18 augustus Zwinderen
woensdag 18 augustus IJsselstein (UT)
donderdag 19 augustus Hengelo (ov)
vrijdag 20 augustus Nijverdal
zaterdag 21 augustus Dokkum

zaterdag 21 augustus Rijssen
zondag 22 augustus Leeuwarden 
(wijk Zuiderburen)

Week 34, 23 aug. t/m 29 aug. 
maandag 23 augustus Wijk bij 
Duurstede
woensdag 25 augustus Lochem
woensdag 25 augustus De Meern
donderdag 26 augustus Elst
vrijdag 27 augustus Goudriaan

Week 35, 30 aug. t/m 5 sept.
dinsdag 31 augustus Dussen
woensdag 1 september Oud Gastel
vrijdag 3 september Limbricht
zaterdag 4 september Zevenaar
zondag 5 september Gemert

PRIJSVRAAG VANG5!
In het vorige Stekkie Magazine hebben we je gewezen op de landelijke schoonmaakactie VANG5. Als je 
na het vissen vijf minuten de tijd neemt om het zwerfafval rondom je visplek op te ruimen, dan ruimen 
we met zijn allen jaarlijks wel 10 miljoen stuks afval op en blijft de waterkant schoon! Onder de lezers van 
het Stekkie Magazine verloten we tien opruimkits met daarin handschoenen, afvalzakken en een inklap-
bare grijper, waarmee het opruimen een feest wordt. Ga naar Stekkie.nl en doe mee aan de prijsvraag!

Check op Stekkie.nl het filmpje van 

de ZomerVISkaravaan  2020!
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Professor Gerard is bioloog bij Sportvis-
serij 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. Schubben zijn gemaakt van 
hoornachtig materiaal, net als je nagels. 
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Niet alleen roofvissen hebben het onder de waterspiegel 
op prooivis gemunt. Er zijn ook vogels die heel goed vis 

kunnen vangen. De bekendste visetende vogels zijn de fuut, 
de reiger en de aalscholver. De mooiste viseter is de ijsvogel.

VISETENDE VOGELS

FUUT
De fuut kun je in veel wateren tegenko-
men. Hij is iets kleiner dan een eend en 
heeft een wit gezicht met een roodbruine 
en zwarte kraag er omheen. De fuut kan 
lange afstanden onder water zwemmen 
om vis te vangen of om te vluchten bij 
gevaar. De visjes die hij eet zijn klein (2 
tot 10 centimeter). De jongen van de fuut 
zijn zwart-wit gestreept en maken vaak 
een ritje achterop de rug van hun ouders.

REIGER
Deze grote vogel heeft een 
lengte van ongeveer 90 
centimeter. Met zijn lange 
poten loopt hij voorzichtig 
over de oever of door 
ondiep water op zoek 
naar vis. Hij kan doodstil 
wachten op een naderen-
de prooi en dan door een 
pijlsnelle beweging toe-
slaan met zijn scherpe 
snavel. Hij eet vooral vissen 
van 10 tot 15 centimeter, 

maar kan ook grotere vissen wegslikken. De 
reiger zoekt zelfs in tuinvijvers naar vis.

AALSCHOLVER
Deze zwarte vogel met een lengte van 80 
tot 90 centimeter is een hele goede jager. 
Hij heeft geen waterdicht verenkleed en kan 
lang en diep duiken. Na het jagen gaat hij met 
zijn vleugels wijd op een paaltje of boomtak 
zitten tot zijn veren weer droog zijn. Dan pas 
vliegt hij weg. Aalscholvers jagen bij voorkeur 
in een grote groep en kunnen dan veel vissen 

opeten. Ze eten vooral vis met een lengte 
van 15 tot 35 centimeter.

IJSVOGEL
Deze kleine viseter is misschien wel de 
mooiste vogel van Nederland. Een blauwe 
flits en een luide fluitende roep zijn vaak 
het eerste dat je van een ijsvogel te zien 
en horen krijgt. Hij jaagt meestal vanaf 
een overhangende tak en duikt dan naar 
kleine visjes. Hij maakt geen nest van 
takjes, maar graaft een nesttunnel in een 
steile oever.

Meerval

Blankvoorn

Karper

Snoek

Snoekbaars

Vrijwel 
alle vissen 
heb-
ben een 
huid met 
schubben. 
Uitzonde-
ringen zijn 
de meerval, 

de steur en 
de lederkar-

per. Ook haaien en 
roggen hebben geen schubben, maar 
een leerachtige huid die bedekt is met 
scherpe huidtandjes. Dankzij de schubben 
of gladde huid kunnen vissen snel zwem-
men. Een dikke vacht of lange haren zijn 
onder water niet erg handig!

SCHUBBEN EN 
SLIJM
De vorm en grootte van de schubben 
verschilt per vissoort. Zo hebben de 
blankvoorn en karper grote schub-
ben, maar de zeelt en paling 
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. 
Op de schubben zit een dun huidlaagje, 
waarmee de vis slijm aanmaakt. Die slijmlaag 
beschermt de vis tegen bacteriën, schimmels 
en parasieten. Dankzij het slijmerige laagje 
voelt de huid van een vis vaak glad aan. Door 
altijd 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 gelei-
delijk, laagje voor 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 onder een microscoop te 
tellen, weet je de leeftijd van de 

vis. Het is eigenlijk net als in 
een doorgezaagde stam van 
een boom. De zwarte ringen 
in een boomstam geven ook 

de leeftijd in jaren aan.
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