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VOORJAAR
EN DAN?
Tja beste Stekkies,
Het voorjaar komt er aan en dan worden deze Haagse jongen én de
meeste dieren en planten weer vrolijk. Nederland kleurt langzaam
groener en dan worden ook de vissen actief. Al hoor je mij over de
afgelopen winter niet klagen, want ik heb lekker kunnen doorvissen!

A

Alleen de snoekvissers hebben het nu even wat minder naar hun zin. Zij hebben te maken met de gesloten
tijd voor snoek, die op 1 maart ingaat. Snoekvissers
mogen dus even niet op hun favoriete vissoort vissen.
De gesloten tijd voor snoek eindigde altijd op 30
juni, maar als de nieuwe Visserijwet op tijd wordt
goedgekeurd mogen we vanaf dit jaar al op de laatste
zaterdag in mei snoekvissen. Een maand eerder dus!
Zelf vind ik het niet zo erg om even niet op snoek te
vissen. Er zijn namelijk nog zoveel andere redenen om
er met je hengel op uit te trekken. Zo is het voorjaar
mijn favoriete periode om met een pennetje op
karper te vissen in sloten en
plasjes. Het riet staat nu
nog laag, waardoor je
prachtig vlak achter de
rietkragen kunt vissen.
Voer daar wat handjes
mais en de karpers

zullen het met
hun hongerige
voorjaarsmonden zeker
pakken. En
wat dacht
je van knotsen van windes, die nu op de ondieptes
tussen de kribben van rivieren zijn te vinden. Met een
beetje geluk krijg je ze naar de oppervlakte met drijvende broodkorstjes. Of je gebruikt je winkle picker of
feederhengel, met een lange onderlijn en veel maden
in je lokvoer en aan je haak. Er komt een fantastische
vistijd aan!
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Tips van Ed
16 JAAR VIS TV

Ja Stekkies, jullie lezen het goed: het 16de seizoen
Vis TV komt er aan. In de afgelopen weken waren
er ook al Vis TV afleveringen te zien. RTL-7 heeft
namelijk als opwarmertje voor het nieuwe visseizoen
zeven afleveringen uit 2009 en 2010 geselecteerd en
uitgezonden. Vanaf 4 maart is er weer een gloednieuwe serie met
allerlei leuke en spannende visavonturen van Ed en Marco. Eerst komen de
meer koude onderwerpen aan bod, zoals snoekvissen vanuit de boot in Loosdrecht
en wintervissen op blankvoorn in Spakenburg. Daarna gaan de winterjassen uit
en gaan we karpervissen met de pen, maar ook op winde vissen met drijvende
broodkorsten. Dus elk weekend weer Vis TV op RTL-7: zondagmorgen om 9.30 uur
en de zaterdag daarop de herhaling om 13:00 uur. Vanaf 14 april wordt de hele serie
nog een keer herhaald op RTL-4, op zaterdagochtend 7.00 uur.

VAN DIEP NAAR ONDIEP
Zodra de voorjaarszon zich wat vaker laat zien zal het viswater langzaam maar zeker gaan opwarmen. De ondiepe delen van het water
warmen veel sneller op dan de diepere delen.
Vooral soorten als brasem en karper vinden dat
warme water heerlijk. Vandaar dat je deze vissen de komende tijd vooral zult vangen op ondiepe plekken die aan diep
water grenzen. Niet voor niets werpen veel feedervissers
hun voerkorf nu in het ondiepe water langs de tegenoverliggende oever om daar de dikke brasems te vangen. Ook
in de ondiepe delen tussen kribben van rivieren en in de
ondiepe oeverzones van vijvers en plassen kun je nu steeds
beter vis vangen. Vooral als daar ook nog eens riet begint te groeien, waartussen
veel vissen in het voorjaar graag paaien. Maar ook als ze daarmee nog niet bezig
zijn zullen de vissen graag in het ondiepe en warme water rond scharrelen. Werp
je aas voor brasem en karper dus niet meer in diep water, maar ga op zoek naar
stekken in het ondiepe.
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VISSERSKNOPEN
DE BLEDKNOOP

HALVE BLOEDKNOOP

De halve bloedknoop is perfect om
een haak of wartel aan je hoofdlijn te
bevestigen. De knoop is eenvoudig te
leggen en sterk. Zo leg je hem:
1 Steek het uiteinde van de lijn door het
oog van de haak of de wartel en laat
dit circa 10 centimeter uitsteken.
2 Wikkel het uiteinde van de lijn vijf
keer om de hoofdlijn.
3 Haal het uiteinde van de lijn door de
lus boven het haakoog of de wartel.
4 Bevochtig de knoop en trek hem aan.
Knip het uiteinde af.

DE KNOTLESS-KNOT
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Voor het bevestigen van een haak met
een bledje kun je de bledknoop gebruiken. Wel even een paar keer oefenen!
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.
3 Herhaal stap 2 totdat er zes
wikkelingen om de haak en lijn
liggen en haal vervolgens het
uiteinde door de lus.
4	Bevochtig de knoop en trek
de hoofdlijn voorzichtig strak.
Knip het uiteinde nu kort af.
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DE BLOEDKNOOP
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LUS-IN-LUS KNOOP
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Vis je op witvis, dan kun je met een
lus aan het uiteinde van je hoofdlijn
en onderlijn heel snel van onderlijn
wisselen.
3
1 Doe de lus van de onderlijn over
de lus van de hoofdlijn en schuif
het iets door.
2 Haal het uiteinde van de
4
onderlijn door de lus van de
hoofdlijn.
3 Trek de onderlijn aan en zorg
dat de lussen mooi over elkaar schuiven.
4 De uiteindelijke lus-in-lus knoop is sterk, maar kan snel
worden los gehaald als je van onderlijn wilt wisselen.

TIPS VOOR GOEDE KNOPEN

Mooie !
d
knoop E
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In het voorjaar
op bot
Bot kun je het hele jaar door vangen en komt eigenlijk overal
langs de kust voor. In het voorjaar zijn soms hele goede
vangsten mogelijk. Verre worpen zijn niet nodig, want de bot
zoekt het voedsel nu vooral in ondiep water.

GOEDE STEKKEN
In het vroege voorjaar
paait de bot in diep
water. Als hij daarmee
klaar is trekt hij mager en
hongerig naar het ondiepe kustwater om op
krachten te komen. Vanaf maart zijn de botten vaak
goed te vangen in
water van een halve
meter tot een meter
diep. Overal langs
de kust kun je bot
verwachten: vanaf
het noorden van
de Waddenzee tot
aan het zuiden van
Zeeland. Je kunt
ze vangen vanaf
een pier, vanaf het
strand, vlak langs
de golfbrekers en in de muien en zwinnen (stroomgeulen en diepere delen tussen de zandbanken).

aanbeten verwachten. Werp daarom na
het onthaken zo snel mogelijk weer in
op de plek waar je de vis ving.

ONDERLIJN EN AAS
Bot laat zich aan allerlei onderlijnen vangen. Een
paternoster met twee of drie afhouders of een wapperlijn zijn in elk geval prima. Sta je vlakbij andere
vissers, gebruik dan bij stroming een ankerlood.
Dat blijft stevig op zijn plek liggen. Heb je de ruimte
en geen buren, gebruik dan een rollood. Het aas
wordt dan langzaam versleept, wat de botten
prikkelt tot aanbijten. Ook gekleurde kralen trekken bot aan, dus zet er een paar op je onderlijn.
Zeepieren en zagers zijn prima aassoorten. Met
de spinhengel kun je kleine lepeltjes, spinners
en twisters gebruiken.
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ACTIEF EN SPANNEND
Met hele kleine spinners kun je in maart echt leuke
dingen beleven. Het voorjaar komt langzaam tot
leven en je kunt aan de waterkant heerlijk van
de natuur genieten. Door actief met kunstaas te
vissen blijf je in
beweging en dat
is nog gezond
ook! Je gooit
in op een mooi
plekje, laat
de spinner
iets afzinken
en draait hem rustig binnen.
Als je na een paar worpen geen beet hebt gehad,
loop je een stukje verder en werp je opnieuw uit. Elk
moment kun je een aanbeet krijgen, dus iedere worp
is het weer spannend.

ULTRA LICHT
Als je met minispinners wilt vissen, dan heb je een
lichte spinhengel, klein molentje en dun lijntje nodig.
Een spinhengel met een werpvermogen van 4 tot 6

ALLERLEI HENGELS
Je kunt met allerlei soorten hengels op bot
vissen. De meeste zeevissers vissen met
een gewone strandhengel van ongeveer vier
meter. Maar ook met een of lichte karperhengel of een feederhengel kun je vanaf het strand,
een dijk of een golfbreker heel goed uit de voeten.
De bot is een echte rover, dus je kunt ze zelfs met een
spinhengel en kunstaas bevissen. Omdat bot vaak in
schooltjes zwemt, kun je na een vangst snel meerdere

Er is maar weinig leuker dan in maart met een
spinhengel langs de waterkant te struinen. Met
een beetje geluk vang je in de eerste warme
stralen voorjaarszon ook nog een paar mooie
vissen! Met een minispinner als aas maak je
kans op meerdere vissoorten.
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gram is perfect. Hierop zet je een heel klein molentje
met een perfect werkende slip. Hierop spoel je 14/00
tot 18/00 nylon of een dunne gevlochten lijn met een
trekkracht van 6 of 8 pond. Daaraan komt een dun
flexibel onderlijntje dat voorkomt dat een snoek de lijn
doorbijt. Aan de speldwartel hang je een minispinner
van het maatje 1 of 2.

SPINNER

+ VLIEG

Vooral met de kleine spinner-vlieg-combinaties kun
je in het vroege voorjaar heel goed baars vangen;
zelfs hele grote exemplaren. Daarnaast kun je
snoekbaars, snoek en zeker ook roofblei en winde
vangen. Maar ook grote ruisvoorn en brasem zijn
niet vies van een minispinner! Houd er rekening mee
dat op 1 maart de gesloten tijd voor snoek ingaat.
Vang je in de gesloten tijd een snoek, dan moet je die
onmiddellijk terugzetten. Geen probleem natuurlijk,
want dat doe je altijd al!

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN
In de periode van 1 april tot de laatste zaterdag in
mei is het verboden om te vissen met een aantal
aassoorten, waaronder kunstaas. Ga dus in april en
mei even niet met
je spinhengel en
kunstaas naar
de waterkant,
want dan kun
je een boete
krijgen. Alleen
kunstvliegen
kleiner dan 2,5 centimeter (die
je met een vliegenhengel vist) mag je in deze twee
maanden gebruiken. Ben je jonger dan 14 jaar en vis je
op roofvis, dan heb je altijd een jeugdVISpas nodig.
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VNV JEUGDEVENEMENT
De Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV)
organiseert op zaterdag 21 april een vliegvisevenement voor de jeugd vanaf 11 jaar. Aan de plas van
FlevOnice kun je leren vliegbinden en leren werpen
met de vliegenhengel. Je krijgt uitleg over insecten
VISMA
BREEKT alle RECORDS!
De Visma vindt plaats van 22 t/m 25 maart 2012. De
bezoekers mogen proberen om meerdere records te
verbreken. Wie kan het verste werpen? Wie kan het
zwaarste voorwerp binnen hengelen en wie kan de
meeste vissoorten benoemen? Maar liefst 17.000
m2 hal wordt gevuld met stands en activiteiten op
het gebied van hengelsport, visreizen en boten. Er
is een theater met lezingen, een castingbaan en een
visvijver. Sportvisserij Nederland is aanwezig met
een groot jeugdplein. Hier zijn vismeesters aanwezig
die je leren om een tuigje te knopen, kunstaas te
maken, vliegen te binden en karperrigs en zeeonderlijnen te maken. Natuurlijk zijn de Vis TV presentatoren Ed Stoop en Marco Kraal er ook!

Openingstijden:
r,
g 10.00 tot 22.00 uu
donderdag en vrijda
r
10.00 tot 17.00 uu
zaterdag en zondag
13 jaar gratis
Entree: € 10,00, t/m
Parkeren: € 11,00
rdam
Locatie: Ahoy Rotte

Openingstijden: 09
:00 tot 17:00 uur
Deelname: € 5,00
Parkeren: gratis
Locatie: FlevOnice,
Strandgaperweg 20
,
8056 PZ Biddinghuiz
en
Opgegeven: www.vn
v.nu

en andere diertjes die je aan de waterkant kunt
tegenkomen en als klap op de vuurpijl kun je vissen
op forel! Na afloop ontvang je een goody-bag met
allerlei aardigheden. Voor volwassen begeleiders
die niet vissen is de toegang gratis. Vliegvissende
begeleiders kunnen voor € 10,00 op forel vissen in
een afgeschermd deel van de plas.
Vul de voorinschrijving in op de website www.vnv.
nu. Wacht niet te lang, want onder de eerste 100
deelnemers worden vijf complete vliegvishengelsets
verloot!

Kijk op Stekkie.nl vo
or
Visma-promotiefilm het spectaculaire
pje én de
Vliegvissen doe je zo filmpjes
!
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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 allerlei stilstaand en stromend
water. Het
is een echte
scholenvis.
Meestal
worden
groepen gevormd van
vissen met
ongeveer
dezelfde lengte en leeftijd. Heel oude brasems
leven alleen of in groepjes van enkele exemplaren. De
maximale leeftijd is 20 tot 25 jaar.

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
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door de vrouwtjes
het liefst afgezet
op waterplanten.
Zijn die er niet,
dan worden
boomwortels,
takken, stenen of
andere obstakels
gebruikt. Hierdoor
kan de brasem heel goed voortbestaan in een water zonder waterplanten.

VOEDSEL

Brasem eet graag bodemvoedsel, zoals larven van
muggen en andere insecten, wormpjes, slakken en
mosseltjes. Als er weinig bodemdiertjes aanwezig zijn,
kan hij overschakelen op een dieet van watervlooien.
Ook 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 beter dan andere vissoorten in staat om
watervlooien en andere kleine organismen als voedsel
te benutten.

Vissen met EdHet 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. Pas wel op dat je
een niet te dunne lijn gebruikt, want de meeste brasems die je
haakt zijn echte joekels!

PICKER OF FEEDERHENGEL
VLOERMATTEN

Zo’n 20 jaar geleden ving je in de Nederlandse wateren
heel veel brasems. De meesten werden toen niet groter
dan 40 centimeter, maar dat is tegenwoordig wel anders!
Omdat veel kleine brasems door aalscholvers worden weggevreten, hebben de vissen nu genoeg te eten en kunnen
ze doorgroeien tot het formaat ‘vloermat’. Brasems van
50 tot 60 centimeter zijn geen uitzondering meer en soms
worden zelfs exemplaren groter dan 70 centimeter en
meer dan zes kilo zwaar gevangen!

NIET TE LICHT

Grote brasems moet je niet te licht bevissen, want dan krijg
je ze nooit aan de kant. Daarom zet ik op mijn vaste hengel
een nylon lijn van 14 of 16/00 dik. Vis ik met een of winkle
picker of feederhengel, dan gebruik ik 18 of 20/00 nylon
of een 10 ponds gevlochten lijn met een 14 of 16/00 nylon
onderlijn. Met de vaste hengel
vis ik met een kleine dobber
en bied ik het aas aan
op de bodem. Op een
haakje 12 zet ik drie of
vier maden en rondom
de dobber voer ik een
paar balletjes lokvoer.

Mijn favoriete manier van brasemvissen is met een
winkle picker of een feederhengel. Daarmee kan ik
ver uit de kant vissen, waardoor ik veel stekken kan
uitproberen. Soms zwemmen de grootste brasems
juist in het midden van een
vijver of langs de overkant
van een kanaal. In de
voerkorf doe ik kant-enklaar feedervoer waarin ik
wat maden meng en op de
haak prik ik vier maden.
Ga je dit voorjaar op
brasem vissen, vis dan vooral op ondiepe stekken! Als
het water opwarmt vind je daar de grootste brasems.

MINIBOILIES

De grootste brasems worden tegenwoordig vaak
gevangen door karpervissers, die met pellets of boilies
vissen. Vis je met een picker of feederhengel, probeer
dan eens een paar kleine
pellets of miniboilies
aan een hair en meng dit
ook door je feedervoer.
Wedden dat je dit
jaar je brasemrecord
verbreekt?
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Borisboot
Boris vist altijd met zijn vader op snoek. Toen
ze afgelopen winter samen visten, volgde een
grote snoek een paar keer zijn vaders plug,
zonder hem te pakken. Boris probeerde het
ook eens en meteen was het raak! Na een
prachtige dril kon hij poseren met zijn grootste snoek ooit: 103 centimeter en 9,8 kilo.

etse

_wi
gfish

Bi

Het
n
was ee
ige
t
h
c
a
r
p
sr
najaa
en
o
t
dag
e
z
t
ie
W
n
met zij
ing
r
vade g
,
weinig
len.
a
ic
t
gen ze
r
in
ve
een
v
s
d
g
n
ochte
midda
ader ’s
De hele
v
l
a
n
ij
e
z
d
adat
g volg
maar n
rsje vin
tze. Hij
oekbaa
n
s
or Wie
o
in
v
is
kle
v
!
ie
ze moo
Bigfish
r niets
snel de
o
o
v
t
s nie
heet du

12

Bedankt voor al jullie inzendingen! We kunnen
niet alle foto’s plaatsen, maar we gebruiken
ze graag voor de nieuwe Stekkie website, die
binnenkort wordt gelanceerd. Blijf ondertussen
je foto’s insturen naar info@stekkie.nl, samen
met het vangstverhaal en je Stekkie nickname.
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Prijsvraag
Shakespeare heeft voor deze prijsvraag een lichtgewicht
telescopische vaste hengel beschikbaar gesteld: de Polestar
Tele met een lengte van vijf meter. Deze carbon stok is strak
en super snel. Je kunt er ook een bijpassend pannet met
steel bij winnen. Om kans te maken op deze set moet je het
antwoord op de onderstaande vraag invullen op Stekkie.nl
(klik op Prijsvraag).
Vraag: Hoe oud kunnen brasems maximaal
worden?

Hoewel jullie al zijn opgewarmd met een
flink portie herhalingen, gaat VisTV 2012 pas echt
van start op zondag 4 maart. Hoe maken Ed en
Marco die afleveringen eigenlijk?

DE OPNAMES

De voorbereidingen voor dit seizoen Vis TV zijn
al in de zomer van 2011 begonnen. Ed en Marco
bedenken nieuwe onderwerpen en hun collega’s van
Sportvisserij Nederland denken met ze mee. Van
de uiteindelijke 12 onderwerpen wordt bekeken in
welke periode de opnames kunnen plaatsvinden. Om
in maart al afleveringen klaar te hebben, worden
de eerste opnames in juli en augustus
gedraaid. In de winter volgen nog een
paar opnamedagen en de laatste opnames worden gemaakt in het vroege voorjaar.

GOEDE VOORBEREIDING

Ed en Marco steken veel tijd in de stekkeuze en het
inwinnen van informatie van lokale vissers. Deze
goede voorbereiding verhoogt namelijk de kans op
een goede vangst en een geslaagde aflevering. Met
de cameraman
en geluidsman
van Tangram
Media wordt
vervolgens een
opnamedag
gepland. Met
een beetje
geluk is het
die dag een beetje fatsoenlijk
weer, zonder regen of mist. Maar het zit niet altijd mee.
Zo moest het scharvissen vanaf een boot wel vijf keer
worden uitgesteld omdat het te hard waaide!

LAATSTE
LOODJES

Als de opnames zijn
gemaakt wordt bij Tangram
Media een eerste grove
versie van de aflevering
gemaakt. Ed en Marco gaan
daarna samen met
een collega bepalen
hoe de uiteindelijke
aflevering er uit gaat zien.
Soms is het knap lastig welke
opnames er wel of niet worden
gebruikt. Was die eerste vis nu
de mooiste of toch die laatste?
En kan die ene verspreking er
nog worden uitgeknipt?
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Veel vissen krijgen in deze tijd de kriebels in hun
buik. Want de dagen worden steeds langer en het
water warmt op door de toenemende zonneschijn.
Voor de vissen betekent dit dat het tijd is om te
paaien, ofwel voor jonkies te zorgen.

“Dat knippen we er
maar uit Marco!”

BIJTEN ZE?

Ook al zijn Ed en Marco goede vissers, als de vis echt
niet wil bijten vangen ze niets! Zonder de vangst van
een paar vissen is een Vist
TV aflevering natuurlijk
weinig spectaculair. Dan
moeten ze weer terug naar
hetzelfde water om het nog
een keer te proberen. Op zich
vinden ze dat natuurlijk geen
probleem, want wat is er
nu leuker dan vissen tijdens
werktijd?

HET MAKEN VAN VIS TV
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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.

Zodra het water begint op te warmen gaan de
vrouwtjesvissen eitjes aanmaken. Dat kunnen er
enorm veel zijn: 10.000 is heel normaal en er zijn
vissen die wel 500.000 eitjes in hun buik hebben.
Veel vrouwtjesvissen
zijn daarom in het
voorjaar kogelrond
en hebben dan
moeite met eten,
door de druk van
de eitjes op de
darmen. De visseneitjes kun je ook kuit
noemen. Als het kuit rijp is en de vissen zich
gaan voortplanten, noem je dat kuitschieten.

KUITSCHIETEN
Vrouwtjesvissen zoeken voor het kuitschieten meestal ondiep water op: dat
wordt sneller warm dan diep water. De
eitjes worden afgezet op waterplanten,
takken of stenen. De plakkerige eitjes
blijven daar goed aan vastkleven. Meestal
zwemmen er meerdere mannetjes achter
het vrouwtje aan en allemaal doen ze hun
best om als eerste de eitjes te bevruchten.
Dat doen ze met hun zaadjes, bij vissen noem je dat
hom. Niet alle soorten paaien tegelijkertijd. Zo paait

snoek al in februari-maart,
de karper in
mei-juni en de
zeelt meestal
pas in juli.

VISLARVEN
Als de doorzichtige eitjes bevrucht zijn, kun je na een
aantal dagen de vorm van een visje herkennen. Als
de visjes uit het ei komen dragen ze een dooierzak bij
zich. In de dooierzak zit voedsel om de eerste dagen
door te komen. Snoekjes, ruisvoorntjes en zeeltjes
hangen daarbij met een kleefplekje aan hun kop aan
de waterplanten. Zo spoelen ze niet weg met golven
en stroming. Als de dooierzak leeg is, happen de visjes wat lucht om hun kleine zwemblaasje te vullen.
Ze kunnen dan vrij rondzwemmen.

GEVAARLIJKE TIJDEN
Voor de kleine visjes breekt nu een zware tijd aan,
waarin ze zelf watervlooien en ander voedsel moeten
vangen en uit de bek van
gevaarlijke vijanden moeten
blijven. En geen vader of
moeder die op ze let! Het
zal je daarom niet verbazen dat van alle jonge
visjes er maar weinig
zullen uitgroeien tot echte
kanjers.
Kijk op Stekkie.nl voor een spectaculair
filmpje over de paai van karpers!
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