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TIPS VOOR JE VOLGENDE VAKANTIE
Ik hoop dat jij tijdens de vakantie net zo lekker hebt gevist als ik! In het  buitenland 
ontdekte ik prachtige wateren waar ik nog nooit had gevist, met vissoorten die ik 
nog nooit van dichtbij had gezien. Supergaaf! Voor jouw volgende vakantie heb ik een 
aantal tips. Zorg in elk geval dat je overal op voorbereid bent en neem  voldoende 
materialen mee. Ik kies altijd voor een doosje met klein kunstaas,  dobbers,  haken 
in verschillende maten, meerdere lijndiktes en een zware en lichte hengel met 
bijpassende molens. Je hoeft natuurlijk niet megaveel mee te nemen, maar wel 
de basisdingen zodat je die in elk geval niet mist als je aan de waterkant staat. 
 Belangrijk is natuurlijk ook dat al je visspullen onbeschadigd aankomen op je 
vakantie bestemming. Bedenk dat een hengel niet veel meer is dan een hol buisje 
glasvezel of carbon, waardoor het zomaar kan  knakken. 
 Vervoer je hengels daarom in een goede reiskoker of op 
zijn minst een hengeltas of foedraal, leg er geen zware 
voorwerpen op en zorg dat de hengeltop niet tussen de 
deur komt! Check op je vakantiebestemming goed of je 
in zoet of zout water vist. Zout water kan namelijk je 
 materiaal aantasten, dus moet je na het vissen in zee 
altijd alles goed afspoelen onder de douche. Zo gaan je 
spullen langer mee! Check voor meer tips mijn YouTube-
video: Ik ga op vakantie en neem mee (hengels!!).

HERFST = LOPEND BUFFET VOOR 
ROOFVIS!
In de zomermaanden zie je in veel wateren planten 
groeien. Tussen deze waterplanten kunnen jonge 
visjes veel voedsel vinden en zijn ze beschermd tegen 
 roofvissen zoals snoek, baars en snoekbaars. Als in de 
herfst de watertemperatuur begint te zakken,  sterven 
de waterplanten echter langzaam af en hebben de 
jonge visjes steeds minder schuilplekken. De  roofvissen 
profiteren daarvan, want die krijgen nu een lopend 
buffet. Er zwemmen grote scholen met jonge visjes en 
overal in het water zie je snoeken en baarzen  jagen 

om hun buik te vullen. Als je tij-
dens het vissen goed om je heen kijkt, is de kans groot dat je 
 regelmatig het water ziet exploderen door de  jagende roofvissen. 
Zo zie je goed waar je moet zijn om met kunstaas een mooi 
exemplaar te vangen. Een voordeel van het afsterven van de 
waterplanten is dat jouw kunstaas niet steeds in de stengels 
en bladeren van de planten blijft haken. Dat maakt het vissen 
een stuk gemakkelijker én efficiënter. Ga dus maar snel naar de 
waterkant met je mooiste kunstaas, want die roofvissen gaan 
zeker bijten. Denk er wel aan dat je voor het vissen met kunst-
aas altijd een JeugdVISpas nodig hebt!

WEER NAAR
SCHOOL

@danielweyers

Hoi Stekkie-lezer,
De vakantie zit erop en het nieuwe schooljaar begint weer. Hopelijk heb je genoten 

van de vrije dagen en lekker veel gevist. Als je de komende maanden na schooltijd en 
in het weekend tijd hebt om te gaan vissen, dan heb je geluk. September en oktober zijn 

namelijk topmaanden!

Als in het najaar de nachten langer 
worden en de temperatuur langzaam 
daalt, weten vissen dat de winter 
in aantocht is. En ook al duurt dat 
gelukkig nog wel even, ze beginnen 
toch al meer te eten om wat extra 
vet en energie te hebben voor het 
overleven van de koude periode. En 
als vissen veel eten, dan zijn ze ook 
goed vangbaar! De komende maan-
den zijn dan ook heerlijk om aan de 
waterkant te zijn. Soms moet je weer 
een trui of jas aantrekken, maar dat 
geeft helemaal niks als je zo lekker 
aan het vissen én vangen bent. De 
tips in dit Stekkie Magazine helpen 
je om mooie avonturen te beleven. 
Zo schrijft Willem Romeijn over het 
vissen op roofblei met oppervlakte-
kunstaas. Als die geweldige vissen 
bij jou in de buurt rondzwemmen, 

moet je dat zeker eens proberen. Ook 
lees je hoe je barbelen kunt vangen in 
stromend water. Heb jij alleen maar 
stilstaand water in de buurt? Geen 
nood: daar zwemmen tientallen mooie 
andere vissoorten rond 
die je kunt proberen te 
vangen. Mocht dat lukken, 
dan maak je natuurlijk 
een foto van je vangst 
die misschien wel in een 
komend magazine wordt 
geplaatst! Hoe je de beste 
vangstfoto’s maakt, lees 
je in de rubriek ‘Wist 
je dat’. Onze  professor 
Gerard legt dit keer 
uit hoe vissen horen. 
Ondanks het ontbreken 
van oren kan een vis onder 
water namelijk heel goed 

geluiden  waarnemen – iets waar je 
als visser zeker rekening mee moet 
houden. Maak je veel kabaal aan de 
waterkant, dan zoeken de vissen een 
rustiger plekje op en vang je niks!
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LOOD VERSPELEN

JIGKOPPEN VOOR ROOFVIS
Jigkoppen zijn in de roofvisserij zonder twijfel 
de meest gebruikte verzwaringen. Ze worden 
gebruikt in combinatie met verschillende 
soorten rubberen kunstaas (softbaits). 
Daarnaast wordt er met name bij streetfishing 
veel gebruik gemaakt van dropshotgewichten 
en andere werpgewichten. Voorheen waren die 
standaard van lood gemaakt, maar tungsten is 
een uitstekend alternatief. Dit metaal is harder, 
zwaarder en daarmee ook kleiner dan lood 
van hetzelfde gewicht. Dat is voor het vissen 
gunstig, maar helaas is de prijs van tungsten 
wel wat hoger dan lood. Gelukkig zijn er sinds 
kort ook roestvrijstalen jigkoppen die een stuk 
goedkoper zijn. Deze jigkoppen zijn maar een 
heel klein beetje groter dan hetzelfde gewicht in 
lood en dus goed bruikbaar voor roofvissers.

LOODVERVANGERS

HAGELTJES EN VOERKORVEN
De meest gebruikte loodjes zijn waarschijnlijk de knijphageltjes, die je bij het dobbervissen op de lijn 
knijpt om de dobber goed af te stellen. Het loodvrije alternatief daarvoor bestaat vaak uit zink of 
tin, maar dat zijn ook schadelijke stoffen voor het milieu. Een echt goed alternatief voor loodhagels 
zijn de kleine ijzeren staafjes van het merk Imflo, die je met behulp van een klein rubberen slangetje 
op de lijn zet. Ook zijn van dit merk kant-en-klare loodvrije tuigjes te koop. Bij het vissen met de 
feeder of methodfeeder wordt regelmatig lood verspeeld in de vorm van verzwaarde voerkorven. 
Gelukkig zijn er nu loodvrije voerkorven op de markt, die meestal met ijzer zijn verzwaard. 

Jarenlang hebben sportvissers lood gebruikt als werpgewicht. Lood is 
echter een metaal dat giftig is voor mens en dier. Gelukkig zijn er 

steeds meer goed bruikbare milieuvriendelijke vervangers voor 
lood te koop.

LOODVRIJ ZEE- EN KARPERVISSEN

Tungsten

Staal

Ufo Sinkers

Eco Sinkers

VISSEN METVISSEN MET

LOODVERVANGERSLOODVERVANGERS
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WAAR ZWEMMEN 
ZE?
Roofbleien zwemmen vooral rond in 
rivieren. In de harde stroming voelen 
ze zich het beste thuis, maar ze zijn ook 
heel goed te vangen op de aangrenzende 
plassen en andere zijwateren. Ze kunnen 
namelijk ook prima in stilstaand water 
leven, als er maar voldoende voedsel be-
schikbaar is. Het is een echte roofvis, die 
vooral in de bovenste waterlaag op kleine 
visjes jaagt. Hierbij maken ze vaak flinke 
klappen op het water. Als je op roofblei 
gaat vissen moet je hier goed op letten; 
zo zie je waar je ze kunt vangen! 

WAT IS DE BESTE 
PERIODE?
Roofblei vang je vooral in de warmere 
maanden van het jaar. Vanaf de opening 
van het roofvisseizoen (eind mei) tot 
en met oktober zijn ze goed vangbaar. 
In het begin van de zomer jagen ze op 

De roofblei is een van de snelste vissen die we in 
Nederland kennen. Door die snelheid kan het mega 
spectaculair zijn om deze vissoort te belagen!   
Roofblei-expert Willem Romeijn legt uit hoe je ze het 
beste kunt vangen.

zogenaamd 
speldaas: 
super kleine 
visjes die 
net geboren 
zijn. In de 
loop van 
de zomer en begin van het najaar zijn die 
visjes al een stuk groter. In die periode zijn de 
roofbleien het beste te vangen. Ze moeten 
dan echt hun best doen om de aasvis te 
grijpen én beginnen zich al vol te vreten voor 
de naderende winterperiode. De aasvisjes 
hebben nu een lengte van zo’n acht centime-
ter en dat formaat kun je heel goed imiteren 
met kunstaas.

OPPERVLAKTE
KUNSTAAS
Er zijn veel manieren om roofblei te vangen, 
maar het vissen met oppervlaktekunstaas is 
het meest spectaculair. Je vist dit kunstaas 
aan het wateroppervlak en imiteert er een 
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MET OPPERVLAKTEKUNSTAASMET OPPERVLAKTEKUNSTAAS

OP ROOFBLEIOP ROOFBLEI

geeft met de hengel, schiet dit aasje van links 
naar rechts door het water. Dit is de ultieme 
imitatie van een vluchtend aasvisje!

HOE PAK JE HET 
AAN?
Als eerste is het belangrijk om een goede stek 
te vinden. Plassen die verbonden zijn met de 
rivier zijn goede plekken en je kunt hier de hele 
oever afvissen met de genoemde aasjes. Na 
iedere worp schuif je een paar meter op. Let op 
plekken waar je veel kleine visjes ziet zwemmen 
– gegarandeerd dat er roofbleien in de buurt 
zitten! In het stromende water van de rivier 

zoek je naar plekken waar de stroming wordt 
onderbroken, zoals kribben, kribkoppen, palen 
in het water en aanlegsteigers voor boten. Op 
plekken met sterke stroming komen de aasvis-
jes in de problemen, en daar zijn de roofbleien 
op gespitst. Dit zijn vaak de beste visplekken! 
De beste tijd is vroeg in de ochtend en laat in de 
avond, rond de schemering dus. Dan zul je ze 
ook vaak zien jagen en weet je dat je goed zit.
Het is belangrijk om niet meteen aan te slaan 
als je beet hebt. Vaak is de aanbeet heel spec-
taculair, maar heeft de roofblei het aas nog niet 
goed te pakken. Vis gewoon rustig door totdat 
je voelt dat de vis zichzelf haakt.

MATERIAAl
Voor het vissen met oppervlaktekunstaas 
heb je een spinhengel nodig van ongeveer 
2,10 tot 2,40m lang en een werpgewicht 
van maximaal 25 gram. Hiermee kun 
je de verschillende soorten kunstaas 
goed werpen en binnenvissen, én heb 
je genoeg power om een grote roofblei 
binnen te krijgen. Een spinmolentje 
maat 2500 met een gevlochten hoofdlijn 
van ongeveer 12/00 dik is voldoende. 
Daaraan bevestig je een voorslag van 
een meter lang 30/00 nylon en daaraan 
knoop je het kunstaas, eventueel met 
behulp van een kleine speldwartel. Neem 
een schepnet mee om de vis gemakkelijk 
te kunnen landen en stop in een rugzak of 
schoudertas wat extra kunstaas, een ont-
haaktang en natuurlijk je JeugdVISpas. 
Veel meer heb je niet nodig, succes!

vluchtend of gewond aasvisje mee. De 
roofblei pakt het aas met een enorme snel-
heid, waarbij hij soms volledig uit het water 
springt. Supergaaf om te zien! Binnen het 
oppervlaktekunstaas kun je twee soorten 
onderscheiden. De bekendste is de popper: 
een drijvende plug die geen zwemlip maar 
een holle voorkant heeft. Door deze vorm 
‘plopt’ dit aasje in het wateroppervlak als je 
een tikje geeft met de hengel. Dit maakt veel 
kabaal onder water en de roofbleien zullen dit 
van een grote afstand opmerken. De tweede 
soort is de zogenaamde “walk-the-dog bait’. 
Dit is een wat slanker, drijvend plugje; ook 
zonder zwemlip. Iedere keer als je een tikje 

Een popper in actie!
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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.

MIDDEN-
AMERIKA
Alek is zijn soloreis 
gestart in Panama. 
Hij had geen echt 
reisplan gemaakt 
en het enige dat hij 
had geboekt was 
het eerste hostel. 
Best spannend! 
Gelukkig maakte 
hij al snel 
vrienden, die 
hem meenamen 
naar mooie plekken. 
Zo is hij vier dagen naar een onbewoond 
eiland geweest om te vissen en raakte hij 
bevriend met een Engelse visgids die in 
Panama woont. Met hem heeft hij mega 
visavonturen beleefd! Daarna is Alek 
doorgereisd naar Florida en Costa Rica. 
Hier heeft hij vulkanen beklommen, 
midden in de jungle gevist en prachtige 
vissoorten gevangen. Vervolgens 
ging hij naar Ecuador, waar hij hoog 
in de bergen bijzondere forellen ving. 
Momenteel reist hij samen met zijn zus 
backpackend door Colombia.

DE MOOISTE FOTO’S
Dat Alek avontuurlijk is 
hebben wij inmiddels wel 
door, want in je uppie een 
wereldreis maken durft 
niet iedereen. Het mooie is 
dat Alek alles supermooi 
fotografeert en ook 
spectaculaire beelden 
maakt met zijn drone. Zijn 
Instagrampagina staat vol 
foto’s waar ik als avonturier 
van begin te kwijlen: 

kleurrijke vissen en prachtige natuur, 
soms zelfs in hoge resolutie van bovenaf 
vastgelegd met de drone! Het doel van 
zijn reis is om zoveel mogelijk van de 
wereld te proeven en ‘volwassen’ terug 
te komen. Ik denk dat dit wel gaat lukken 
en wens Alek nog veel vette avonturen 
toe!

DANIËLS OORDEEL

  @Alekvmensvoort

Vette beelden: 
Grote vissen: 
Dagelijkste content: 
Creativiteit: 

Als eindoordeel krijgt dit kanaal van 
mij een dikke 9,5!

Alek is een echte avonturier en deelt 
dit met de wereld in sublieme kwaliteit. 
Supergaaf en zeker de moeite waard om 
te volgen!
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In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer 
vertelt Tim Verspoor over zijn bijzondere vangst tijdens het vissen op 
voorntjes.

..Daniel

rechts en ik dacht dat mijn hengel zou 
breken. We liepen snel mee en na een 
tijdje werd de vis moe. Papa had geen 
schepnet meegenomen en moest hem 
daarom met de hand landen. Hij dacht 
eerst dat het een kroeskarper was, 
maar twijfelde een beetje. Een giebel 
misschien? Ik had daar nog nooit van 
gehoord, maar was super trots dat ik 
met een beetje hulp zo’n grote vis had 
gevangen!

bewoog de dobber en ik 
haalde gelijk de hengel 
omhoog. Er zat niets 
aan! “Laat hem maar 
wat langer doorbijten”, 
zei mijn vader. Na nog 
een paar missers lukte 
het me om er eentje te 
vangen. Een voorntje, 
mijn eerste zelf gevan-
gen vis! Ik maakte mijn 
hand nat en pakte 
hem voorzichtig beet, 
daarna hielp papa 
met onthaken. Voorzichtig 
zette ik het visje weer terug, waarna ik 
weer snel een stukje brood aan de haak 
deed om er nog eentje te vangen.

EEN KROMME HENGEL
Na de vangst van nog een paar voorntjes 
schoot de dobber ineens diep weg. Ik 
tikte aan en schrok me een hoedje – de 
hengel boog heel ver door! Papa hielp 
me om de hengel vast te houden en zei: 
“Dit is geen voorntje!” De vis dook naar 

‘Dit is geen voorntje!’

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!

EEN BIJZONDER VLOGGER!?
Voor dit Stekkie hebben wij een 
bijzondere vissende vlogger, eentje 
die dit niet op YouTube doet maar op 
Instagram. Het is roofvisser Alek van 
Mensvoort, 22 jaar oud en een echte 
avonturier! In maart is hij aan een 
wereld-vis-reis begonnen. Helemaal in 
zijn uppie trekt hij de wereld rond, op 
zoek naar de gaafste plekken en mooiste 
vissen. Hij filmt zijn trip en doet hier 
dagelijks verslag van in zijn stories op 
Instagram. Ook zal hij na terugkomst 
in Nederland video’s maken die de 
hoogtepunten van zijn reis samenvatten. 
Houd hem dus in de gaten!

Gaafste vangst: 
Roosterfish!

een  telescoophengel van drie meter 
gekocht en we gingen vissen in de vijver 
waar hij ook samen met opa had gevist. 
Vandaag zou ik proberen mijn eerste vis 
te vangen.

MIJN EERSTE VANGST
Papa deed een stukje witbrood aan 
de haak gedaan en ik legde in. Al snel 

VERSCHIL KROESKARPER EN GIEBEL
Je kunt een kroeskarper en giebel goed uit elkaar houden door op de rugvin te 
letten. Die van de kroeskarper is bolrond, terwijl die van de giebel hol is. Een giebel 
heeft ook minder schubben: op de zijlijn liggen 28-31 schubben en bij de kroeskar-
per zijn dat er 33-36. We hebben de schubben geteld en Tims vis is een giebel!

OP PAD MET PAPA
Op zondagmorgen ging ik samen met 
papa vissen. Ik was al een paar keer 
eerder mee geweest toen hij ging nacht-
vissen op karper. Heel spannend om 
samen in de tent te slapen! Mijn vader 
heeft het vissen geleerd van opa en zegt 
altijd dat je pas echt goed leert vissen 
als je met de kleintjes begint. Gewoon 
voorntjes en baarsjes. Hij had voor mij 

Giebel Kroeskarper
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KENNISMAKING
Het lichaam van de barbeel 

is slank en gestroomlijnd. De 
kop is afgeplat, met een lange, spitse 

snuit. De bek is onderstandig en uitstulpbaar. Er 
zijn vier bekdraden: twee op de bovenlip en één in elke hoek 

van de bek. De kleur van een volwassen vis varieert van bruin tot grijs op de rug 
en goud tot zilvergrijs op de flanken. De buikzijde is vuilwit tot witgeel van kleur. 
Een jonge vis is egaal zilvergrijs met donkere vlekken. De barbeel groeit gemiddeld 
vijf tot zeven centimeter per jaar en de maximale lengte bedraagt een meter. De 
maximale leeftijd is 25 jaar. 

BARBEELBARBEEL

Barbelen zijn schitterende en sterke vissen. Het leuke van barbeelvissen is dat je altijd op hele 
mooie plekken vist, zoals aan een grote rivier of een kronkelende beek. Ook de felle aanbeet 
van een barbeel is prachtig!

LEEFOMGEVING
De barbeel leeft in kleine en grote rivieren 
met een bodem van zand, grind en keien. 
De grotere exemplaren leven vooral in 
de diepere delen van het water, de klei-
nere vissen zwemmen in de ondiepere, 
snelstromende delen. Het is geen echte 
scholenvis, maar ze komen wel altijd 
voor in kleine groepen van enkele vissen. 
In Nederland wordt de barbeel vooral 
aangetroffen in de grote rivieren en de 
beken en riviertjes van Limburg.

NAAR DE WATERKANT!

VOORTPLANTING
De voortplanting loopt van mei tot juli, bij een 
watertemperatuur van 14 tot 18 graden. Dit 
gebeurt in ondiep en snelstromend water op 
een bodem van stenen en grind. De eieren zijn 
kleverig en blijven aan het grind en zand plak-
ken. Na één tot twee weken komen de eieren 
uit. De kleine visjes verbergen zich eerst tus-
sen de kiezelstenen, waar ze zich voeden met 
het voedsel uit hun dooierzak (het restant 
van het eitje). Daarna gaan ze zwemmend op 
zoek naar voedsel.

VOEDSEL
De barbeel is een typische bodemvis die zijn 
voedsel zoekt tussen de stenen en het zand. 
Met de bekdraden en de dikke uitstulpbare 
lippen wordt het voedsel betast en geproefd. 
Het is een alleseter, met een voorkeur 
voor dierlijk voedsel. Het menu bestaat uit 
insectenlarven, wormen, kreeftachtigen en 
soms ook kleine visjes. Ook eten ze wel delen 
van planten. Jonge barbelen voeden zich 
voornamelijk met dierlijk plankton, zoals 
watervlooien.

MATERIAAL
Een goede kans op een barbeel maak je in de 
rivieren de Waal of IJssel. In dit stromende 
water moet je niet te licht materiaal gebrui-
ken. Kies voor een feederhengel of karper-
hengel, een stevige molen met 25/00 nylon 
of 10 ponds gevlochten lijn en werpgewichten 
van 80 tot 150 gram. Als je op een stevig 
stromende rivier vist, kun je het beste een 
afgeplat werpgewicht met ribbels erop vissen 
voor extra grip, dat blijft het beste op zijn plek 
liggen. Gebruik een karperonderlijntje met 
haakmaat 10, waaraan je een hair knoopt. 

dit harde stukje 
aan. Zo blijft het 
blokje goed aan de 
hair zitten.

IN DE 
STROOMKOLK
Vis vanaf de kop 
van de krib, waarbij 
je schuin naar voren 
in stroomafwaartse 
richting werpt, 
ongeveer 25 tot 50 
meter ver. Werp niet te dicht bij de krib, want 
de keien waaruit de krib is opgebouwd lopen 
vaak nog ver door in dieper water, waardoor 
je werpgewicht snel vast kan komen. Wacht 
na het inwerpen met een strakke lijn tot het 
gewicht zich niet meer verplaatst en zet je 

AAS
Hoewel barbeel ook prima vangbaar is aan 
aassoorten zoals kaasboilies, lunchworst, 
pellets en maden, blijft een blokje kaas vaak 
de beste keuze. Gebruik bij voorkeur een lek-
ker hard stuk oude kaas en snijd hier blokjes 
van in het formaat dobbelsteen. Zet zo’n 
blokje met een boilienaald op de hair. Gebruik 
bij voorkeur een stukje kaas waar aan één 
kant een korstje zit en trek je stoppertje tegen 

hengel op een stevige hengelsteun – een 
driepootsteun is ideaal. Let nu goed op 
je top en blijf vlakbij je hengel. Barbelen 
bijten fel aan, dus je ziet goed wanneer je 
beet hebt!

Check op Stekkie.nl de filmpjes over barbeelvissen.

10 11
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Veel mensen denken dat je voor het vissen op karper 

heel veel geduld moet hebben. Corné bewijst dat je 

ook heel snel succes kunt hebben, door binnen 20 

minuten deze enorme karper te vangen. Goed gevist!

Corné
Corné

Mars heeft vorig jaar leren vissen en samen met 

stuntsteppen is het nu zijn favoriete hobby. Samen 

met zijn ‘vis-mentor’ gaat hij regelmatig op pad en niet 

zonder succes. Wat een bak van een snoekbaars!

MarsMars

Op een zonnige dag 
viste Yannis met 

een broodkorst 
op karper. Deze prachtige goudkarper negeerde zijn korst, 

maar toen hij een 
zinkende broodvlok 

presenteerde slurpte de vis deze 
direct naar binnen! 

Slim aangepakt.

Yannis
Yannis

ThijsThijs
Thijs ging na de keeperstraining vissen in de 

Lentse plas. Na het voeren van wat korsten zag 

hij al snel activiteit. Hij wierp zijn korst erbij en 

ving deze vis van ruim 50 centimeter. Na het 

gebruik van de VISsenscanner app wist hij zeker 

dat het een roofblei was.

AndreasAndreasSamen met een vismaat probeerde Andreas met broodkorsten een graskarper of roofblei te vangen. Het duurde niet lang of hij ving deze graskarper van 88 centimeter. Niet eens zijn nieuwe record, want een paar dagen eerder pakte hij er een van 93 centimeter!

Samen met een visgids probeerde Luca op de Oude 

IJssel vanuit de boot een snoek te vangen. Toen een 

grote vis het kunstaas greep dachten ze eerst aan 

een snoek, maar het bleek een meerval van 1,46 

meter te zijn. Wat een vangst!

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

activiteiten van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de 
mogelijkheid om in de klas een visles te krijgen.

Er zijn echt ontzettend veel vangsten ingestuurd, 

veel meer dan we in deze rubriek en op de 

achterzijde van dit magazine kunnen plaatsen. 

Hopelijk staat jouw vangst erbij! Stuur je 

visverhaal in via www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

VOLG SPORTVISSERIJ
ZUIDWEST NEDERLAND
Sportvisserij Zuidwest Nederland organiseert allerlei leuke – gratis – 
jeugdactiviteiten in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Wil je wel eens 
op haaien vissen, roofvissen in een grote stad of een weekend lang 
karpervissen met vrienden? Dat is bij ons mogelijk! Ook posten we 
iedere week een vangst van de week, zodat je aan de rest van Nederland 
kunt laten zien wat je hebt gevangen! Al onze leuke activiteiten zijn te 
vinden op Instagram via @sportvisserij_zwn.

JEUGDRAAD ZUIDWEST ZOEKT LEDEN
Omdat Sportvisserij Zuidwest Nederland graag leuke activiteiten wil blijven verzinnen hebben we jouw hulp nodig! Heb 
je het altijd al leuk gevonden om anderen iets te leren en heb je ideeën voor toffe activiteiten? Dan zoeken we jou! Samen 
met andere jonge sportvissers vorm je de jeugdraad, die meedenkt en meehelpt met Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Hier leren jullie Stein Timmers kennen die samen met jullie aan de slag gaat en ook Daniel Weijers komt even hallo 
 zeggen. Er zijn maar een paar plekken vrij, dus zorg dat je er snel bij bent! Aanmelden kan door een korte video van 
jezelf te sturen naar jeugd@sportvisserijzwn.nl. Hierin vertel je wie je bent, waar je vandaan komt en waarom we 
jou nodig hebben. Tot snel!

VISLES IN DE KLAS
Na de zomervakantie worden er op tal van 
 basisscholen weer volop vislessen georganiseerd. 
Hierbij krijgt je eerst een biologieles over de onderwaterwereld en daarna ga je met 
de hele klas vissen. Je leert welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze ademen en 
nog veel meer. Na de pauze gaan jullie naar de waterkant, waarbij de vismeester voor hengels en aas zorgt. Een team van 
viscoaches zorgt dat alle kinderen wat vangen én dat iedereen respectvol met de vis én de natuur omgaat. Na afloop krijg je 
een goodiebag en je eigen vistuigje mee naar huis. Wil jij ook een visles met jouw klas? Vraag dan aan je juf of meester om op 
de website www.vissenschool.nl te kijken. Daar staat alle informatie die de school nodig heeft om een les aan te vragen. 
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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.

VISSEN ZIJN EEN EN 
AL OOR

Als je een vis bekijkt zie je al snel dat hij geen oren heeft. Toch kunnen vissen 
onder water goed horen. Hoe doen ze dat eigenlijk? 

14 15

Als je een mooie vis vangt, is het leuk om daar foto’s van 
te maken. Je kunt dan nog lang nagenieten van je vangst 

en bovendien iedereen laten zien wat voor topvisser je bent!

FOTOGRAFEREN VAN JE VANGST

Tip 1: denk aan het welzijn van de vis
Pak een vis met natte handen beet en onthaak hem zo voorzichtig 
mogelijk. Zorg dat het fotograferen niet te lang duurt. Als je een 
vis even moet neerleggen, doe dit dan op een natte onthaakmat.

Tip 2: zorg voor 
een schone vis
Maak alleen foto’s als 
er geen wier, blaadjes, 
gras, takjes of zand aan 
de vis geplakt zit. Spoel 
de vis zo nodig even 
voorzichtig schoon met 
een beetje water.

Tip 3: zorg voor een goede belichting
Fotografeer met de zon in de rug, niet tegen de zon in. Ben jij 
degene die de vis vast heeft? Zoek dan een lichte plek om de foto 
te maken en richt je gezicht én de vis naar het zonlicht.

Tip 4: laat 
de foto van 
dichtbij 
maken
Ga gehurkt of op 
je knieën zitten 
en houdt de vis 
op borsthoogte 
voor je. De 
fotograaf komt 
gehurkt op één tot anderhalve meter afstand voor je zitten.

Tip 5: geef aanwijzingen
Geef aanwijzingen tijdens het fotograferen. Vraag of de fotograaf 
dichterbij komt of door de knieën gaat. Laat vooral veel foto’s 
maken, want dan is de kans groot dat er een paar goed gelukt zijn.

Tip 6: gebruik een goed toestel
De meeste telefoons maken tegenwoordig prima foto’s, die 
geschikt zijn om af te drukken in het Stekkie Magazine. Echte 
fotocamera’s maken meestal nóg mooiere foto’s.

Uiteraard zet je na de foto’s je vangst 
weer voorzichtig terug, waarbij je de vis 
vanuit je handen laat wegzwemmen. 
Zodra je thuis bent, stuur je de mooiste 
foto’s in via www.stekkie.nl (kijk 
onder Stekkie Magazine).

Op Stekkie.nl zijn 

deze en nog meer 

foto tips uitgebreid 

beschreven!

De oren van de vis zitten onzichtbaar 
binnen in de kop. Het vissenoor is een 
ingewikkelde wirwar van gangetjes, buis-
jes en zakjes. In die zakjes liggen losse 
gehoorsteentjes op zeer fijne haartjes. 
Geluid kan zich heel goed door het water 
verplaatsen. Het veroorzaakt een trilling 
in het water, maar brengt ook de hele 
vis zelf in trilling. Daardoor bewegen de 
gehoorsteentjes heen en weer over de ge-
voelige haartjes. De hersenen van de vis 
vertalen de beweging van deze haartjes 
als geluid.

ZIJLIJN
Langs de zijkant van een vis zie je meestal 
een soort stippellijn lopen. Deze rij van kleine 
gaatjes in de schubben (of poriën in de huid 
bij schubloze vissen) noem je de zijlijn. Het 
water kan in en uit de gaatjes stromen en 
maakt onder de huid contact met een ge-
voelige zenuw. Hiermee kan de vis heel goed 
trillingen en drukverschillen waarnemen. Zo 
kunnen vissen in troebel water en in het don-
ker zwemmen zonder zich aan allerlei dingen 
te stoten. Ook kunnen ze met de zijlijn voelen 
of er een andere vis aankomt. Dat is vooral 

Voor de rubriek Vette Vissen sturen jullie veel foto’s toe, 
waar we heel blij mee zijn. Jammer genoeg zijn sommige 
foto’s niet geschikt om in het Stekkie Magazine te plaatsen. 
Om te zorgen dat jullie mooie foto’s maken die voor ons ook 
nog eens goed bruikbaar zijn, geven we je een aantal tips.

✔

✘
✘

praktisch als die andere vis een hongerige 
roofvis is!

SSSSST
Eigenlijk zijn vissen dus zelf één groot oor. 
Nu snap je meteen waarom je aan de wa-
terkant niet te hard moet praten en zeker 
niet moet stampvoeten. Als je tenminste 
wat wilt vangen!INGEBOUWDE 

VERSTERKER
De meeste vissen kunnen heel erg lage 
(brom)geluiden en heel hoge (piep)tonen 
niet goed waarnemen. Vissen zoals de 
meerval en de karper kunnen dat wel. Bij 
deze vissen zit het oor namelijk met een 
keten van botjes vast aan de zwemblaas. 
Eigenlijk is de zwemblaas een apparaat 
om te kunnen zweven in het water, maar 
het kan ook als een geluidsversterker 
werken. Dat gebeurt als de lucht in de 
zwemblaas door geluiden van buitenaf 
in trilling raakt. Door dit ingebouwde 
gehoorapparaat kunnen de karper en de 
meerval heel goed horen. 

labyrint

Orgaan van 
Weber

Zwemblaas

De zijlijn van een blankvoorn.

De meerval hoort supergoed!
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