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ZOMER EN
ZOMERVISSEN

I

Dag Stekkies,
Eindelijk zomer! Vrijwel alle vissen zijn nu lekker actief en goed
vangbaar. Witvissen zoals blankvoorn en brasem eten hun buiken
rond aan watervlooien en insectenlarven en de snoek eet zich suf
aan vis. Het barst nu namelijk van de kleine visjes, die bijna vanzelf
de grote snoekenbek in zwemmen.

In de zomer vis ik graag op snoek, maar niet
op het heetste moment van de dag. Liever vis
ik ’s morgens of ’s avonds, dan is het minder
warm. Aan zee maakt het moment van de dag
me minder uit, want daar staat altijd wel een
verkoelend windje. Ik vis er graag op makreel, die
nu in scholen in ons kustwater zwemt. Dat doe ik
werpend met kunstaas vanaf een pier of havenhoofd. Met een lichte karperhengel of een lange
spinhengel kun je met kleine pilkers of wat veren
op de haak soms de ene na de andere vis vangen.
Deze zomer kunnen jullie ook nog een leuk
evenement bezoeken! In de week van 19 t/m 26
augustus hengelen 80 vrouwen uit 16 landen
naar de wereldtitel sportvissen aan het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden.
Een fantastisch evenement,
waarbij speciaal voor jullie
een Stekkie-terrein wordt
ingericht. Hier kun je op zaterdag en zondag terecht voor
leuke activiteiten, zoals
clinic’s op het gebied van
karpervissen, roofvissen, vliegvissen en
uiteraard

wedstrijdvissen. Samen met mijn Vis TV collega
Marco Kraal ben ik op beide dagen aanwezig
om vragen te beantwoorden of met je op de
foto te gaan. Voor iedereen staat bovendien een
goodie-bag klaar. Kijk voor alle informatie op
www.wkdamesvissen.nl. Tot dan!
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Tips van Ed
ZOMERSNOEK

In mijn voorwoord vertelde ik jullie al dat snoeken ’s zomers
flink eten, dus ook goed te vangen zijn. Dat kan met elk soort
kunstaas, maar ik merk vaak dat het met spinners (blinkers)
erg goed gaat. Je kunt dat nog eens bekijken
op het filmpje over zomersnoeken op Stekkie.
nl (klik op Stekkie TV). Als je met een spinner vist, moet je
wel water hebben dat niet helemaal vol staat met waterplanten.
Anders zorgen stukjes waterplant er al snel voor dat je spinnerblad niet
meer kan ronddraaien. En zonder deze actie vang je echt niets. In plantenrijk
water kun je beter kiezen voor kunstaas dat over of net door
het wateroppervlak gaat, zoals jerkbaits of grote streamers.
Die laatste kun je met een lichte spinhengel of met een
vliegenhengel werpen. Denk er aan: als je met kunstaas vist
moet je natuurlijk wel een JeugdVISpas hebben!

VEREN VOOR MAKREEL
Jullie kennen vast wel de verenpaternoster met daaraan vier tot
soms wel zes of zeven haken met witte of gekleurde veren. Dit
worden ook wel makreel-paternosters genoemd. Als je nu zo’n
lijn met vier haken in tweeën knipt en onderaan een werplood
van 40 of 50 gram hangt, dan kun je met zo’n lijn met twee
haken heel goed vanaf de kust op makreel of op fint vissen. Bijvoorbeeld
met een niet te zware karperhengel. Werp zo ver mogelijk in en laat het
lood en de lijn naar de bodem zakken. Daarna draai je het in wisselend
tempo en met rukjes weer naar binnen. Als je echt slim bent, neem je
geen werplood van 40 of 50 gram, maar een
pilkertje of ander kunstvisje van
datzelfde gewicht. Op die manier kun je vis vangen aan
de pilker die over de bodem huppelt, maar ook aan de veren
die daar een stukje boven wapperen.

Colofon

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon 030-6058400
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WELK TOESTEL?

FOTOGRAFEREN VAN JE VANGST
LEKKER VLOT

Het fotograferen van je vangst mag natuurlijk nooit ten koste gaan
van het welzijn van de vis. Zorg dus dat dit niet te lang duurt en
de vis zo snel mogelijk weer gezond kan wegzwemmen. Even onthaken en een paar foto’s maken is geen
probleem, maar ga wel met beleid te werk als je een vis
vangt die je wilt fotograferen. Kleinere vissen kunnen
best een minuut boven water blijven, maar daarna
moeten ze echt weer het water in. Grote vissen zoals
een karper kunnen het wel wat langer boven water
uithouden, vooral als ze goed nat worden gehouden.

POSEREN

FOTO TIPS
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GEWOON VRAGEN
GEEF AANWIJZINGEN



Als je een foto maakt van je vismaat, geef dan aanwijzingen om
het resultaat zo mooi mogelijk te maken. Een vis die tegen het
lichaam wordt gehouden lijkt vaak erg klein, maar het is ook
lelijk als een vis met gestrekte armen naar de camera wordt
gedrukt. Poseren met de ellebogen tegen het lichaam en de
onderarmen vooruit, is vaak het mooiste. Fotografeer de vis ook
eens een beetje schuin van voren
of achteren. Dat kan een heel leuk
resultaat geven. Ga als fotograaf
altijd op gelijke hoogte zitten van
degene die de vis vast heeft. Een
foto van boven- of onderaf is
meestal niet zo mooi.
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Op karper met
zelfhaaksystemen
De basis van deze methode is dat je met vast lood vist.
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.

GROTERE WATEREN
Het vissen met zelfhaaksystemen is zeer
geschikt voor het
vissen in grotere
vijvers, kanalen,
fortgrachten
en plassen.
Omdat je wat
zwaarder lood
gebruikt, kun je
heel ver uit de kant
vissen en je aas ook naar mooie
plekken zoals een rietkraag of een
overhangende boom werpen.
Aan het lood is via een speciaal
visveilig systeem een onderlijn
van zo’n 15 tot 25 centimeter
lang bevestigd, met aan het uiteinde een vlijmscherpe haak.
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 ingooien 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 baitrunnermolen? Zet die dan op de vrijloopstand. Bij een molen
zonder baitrunner draai je de slip wat losser. Bij een
harde aanbeet kan de karper lijn nemen en wordt de
hengel niet het water in getrokken. Na een aanbeet
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pak je de hengel op en zet je de baitrunner uit of draai
je de molenslip strakker. Na de dril loods je
de vis in het landingsnet en leg je hem
op een 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 waterplanten of
takken, gebruik
dan minimaal
30/00. De
hengels leg je op
hengelsteunen.
Op de voorsteun zit een
beetmelder of
een V-vormig
kopje, op de achtersteun zit
een kopje waarin de hengel wordt vastgeklemd. Lood
van 80 tot 100 gram zorgt dat de karper zichzelf haakt
bij het oppakken van het aas. Bevestig het lood en de
onderlijn altijd via een visveilig systeem.

De graskarper is in veel wateren uitgezet om
de overmatige groei van waterplanten tegen
te gaan. Het is een schitterende vissoort, die
behoorlijk schuw kan zijn. Toch kun je ze met
broodkorsten goed vangen.

GOED ZOEKEN
Graskarpers komen oorspronkelijk uit
China en kunnen zich
in de Nederlandse wateren niet
voortplanten.
Ze zwemmen alleen rond op
plaatsen waar ze zijn uitgezet. Door vragen te stellen en te luisteren naar andere vissers, kun
je er achter komen in welke wateren bij jou in de buurt
ze voorkomen. Als je in dat water ook mag vissen, dan
kun je met je visspullen en een zak brood op pad om er
eentje te vangen. Zonnige dagen zijn daar het meest
geschikt voor. De vissen zwemmen dan hoger in het
water en hebben interesse in de broodkorsten die je
voert.

VOEREN
Aan de waterkant
kun je kijken of je
graskarpers ziet
zwemmen. Soms
zie je golven of
kolkjes op de plek
waar een vis aan het eten is van
waterplanten of in het water hangend gras. Je kunt
dan een korst aan je haak doen en die vervolgens in de
buurt van de vis werpen. Met een beetje geluk wordt

hij gepakt. Als je geen activiteit ziet, kun je hier en
daar een aantal broodkorsten voeren om de graskarpers te verleiden om te gaan
azen. Hierbij is het handig
om de korsten eerst iets nat
te maken. Ze zijn dan zwaarder,
zodat je ze verder kunt werpen.

MATERIAAL
Voor het korstvissen op graskarper kun je een langere
spinhengel of een lichte karperhengel met daarop een
molen met 22 tot 25/00 nylonlijn
gebruiken. De molen moet een hele
goede slip hebben om de snelle
schoten van een gehaakte vis op te
vangen. Een vrij grote haak in de
maat 2 of 4 zorgt dat de korst goed
blijft zitten. Een schepnet, onthaakmat en polaroidbril maken
je uitrusting af. De bril zorgt dat
je weinig last hebt van de schitteringen op het water.
Tot slot nog een belangrijk advies: let heel goed op dat
eenden niet je korst pakken!

Op Stekkie.nl vi
nd je onder Stek
kie TV
een leerzame fil
m over het vissen
op
graskarper.
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delen met je vrienden via Hyves, Twitter of Facebook.
Ook kun je vrienden uitnodigen, activiteiten van je
vismaten checken, vangsten beoordelen en nog veel
meer. Jij bepaalt zelf via je persoonlijke instellingen of
je je vangst privé houdt, deelt met je vismaten of aan
iedereen laat zien. Ga nu naar www.mijnvismaat.nl of
download de app via de Appstore of Google Play.
MIJN VISMAAT
Degene die in de afgelopen jaren regelmatig zijn
vangsten heeft ingevoerd op Stekkie.nl kan vanaf
nu gebruik maken van MijnVISmaat van Sportvisserij Nederland. Hiermee kun je snel en eenvoudig
je vangsten registreren en delen met de vismaten.
Mijn VISmaat is er in de
vorm van een app (voor
Android-toestellen en
iPhones), mobiele site
en ‘gewone’ website. De
app is ideaal voor aan
de waterkant, omdat je
dan direct je vangst kunt
invoeren. Je kunt je eigen
persoonlijke vangstenlogboek maken en je
hebt altijd je vangsten
in een mooi overzicht
staan. Naast vangstinformatie zoals locatie,
vissoort, lengte, gewicht, aas en diepte, kun je ook
foto’s, video’s en persoonlijke informatie
toevoegen. Via het onderdeel ‘Statistieken’ op de website www.mijnvismaat.
nl kun je vangstgegevens en grafieken
opvragen. Zo leer je eenvoudig wat
succesvolle stekken, technieken of tijden
zijn en kun je je sportviskwaliteiten verder
verbeteren. Je kunt al je vangsten direct

VISPLANNER
De VISplanner van Sportvisserij Nederland is geheel
vernieuwd en beschikbaar op de website en als app
voor je mobiele telefoon.
Met de Visplanner kun je
op kaart bekijken in welke
wateren je met jouw
(Jeugd)VISpas mag vissen. Op de website kun
je daarvoor de postcode
of plaatsnaam intikken,
bij de app kan dat ook
automatisch met behulp
van de GPS-functie van
je telefoon. Op de Google
Maps kaart zijn gegevens over de wateren
aangegeven, maar ook
visvoorzieningen zoals trailerhellingen, vissteigers,
bootverhuur, forelvisvijvers en hengelsportzaken. De
smartphone gebruikers kunnen bovendien zelf foto’s
toevoegen aan visstekken.
Voor gebruikers is het ook
mogelijk om informatie
uit de Visplanner te delen
via Hyves, Twitter of
Facebook. Check
www.visplanner.nl of haal
de VISplanner binnen
met je smartphone!

99

Ruisvoorn
ing
Kennismdoaor k
en
zijn dieprode vinnen

ect op
De ruisvoorn valt dir
vissoort zijn goudDe flanken van deze
k.
be
e
dig
tan
ns
ve
bo
verward met de
ruisvoorn wordt vaak
tot zilverkleurig. De
stand van de
je goed kijkt naar de
blankvoorn, maar als
lijk het verschil.
n de ogen, zie je duide
vinnen en de kleur va
nkvoorn recht
bla
de
n
t van de rugvin va
an
ork
vo
de
at
sta
Zo
de ruisvoorn staat
n de buikvinnen. Bij
boven de voorkant va
voorkant van
vin duidelijk achter de
orn niet.
de voorkant van de rug
rui
het oog en de svo
rood vlekje boven in
nje
ora
n
ee
r.
orn
vo
jaa
nk
20
ongeveer
r heeft de bla
maximale leeftijd is
de buikvinnen. Verde
cm lang worden. De
45
l
aa
xim
ma
n
ka
De ruisvoorn

LEEFOMGEVING

De ruisvoorn komt voor in Europa en het westelijke deel
van Azië. In Nederland zwemt hij vooral in kleinere, heldere wateren met waterplanten en niet teveel stroming.
De ruisvoorn zoekt zijn voedsel vooral in de bovenste
waterlaag, net onder of aan het wateroppervlak.
Het is een specialist in het eten van
drijvende insecten. Net als
de zeelt kan de ruisvoorn
goed tegen hoge
watertemperaturen en
lage zuurstofgehalten. Dit
zijn omstandigheden die in ondiep,
plantenrijk water veel voorkomen.

VOORTPLANTING

De ruisvoorn paait in de maanden mei tot en met juli.
De paaiplaatsen liggen in het zeer ondiepe water in de
oeverzone. Hier worden de eieren aan water- en oeverplanten of aan ondergelopen gras afgezet. Ruisvoorns
paaien in scholen. De watertemperatuur moet minimaal
15°C zijn. Waterplanten zijn ook erg belangrijk als
schuilplaats voor de opgroeiende jonge ruisvoorns.
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VOEDSEL

Jonge ruisvoorn leeft voornamelijk van watervlooien.
Naarmate de vis groter wordt, gaat hij geleidelijk
grotere voedseldiertjes - zoals slakjes en kreeftachtigen - eten. Daarnaast is hij een specialist in het eten
van in het water gevallen insecten. Deze worden met
de bovenstandige bek van het wateroppervlak gehapt.
Ook eet de ruisvoorn zowel verschillende soorten
zachte waterplanten als draad- en kiezelalgen.

Vissen met Ed

Met zijn prachtige gouden kleur en knalrode vinnen
vind ik de ruisvoorn één van de mooiste vissen die we in
Nederland kennen. In elk helder water met waterplanten kom je ze tegen. Vaak grote scholen kleintjes, maar
soms ook ‘bakstenen’ die je bijna niet met één hand kunt
vastpakken.

STRUINEN

De ruisvoorn, die ze ook wel rietvoorn noemen, is een vrij
gemakkelijk vangbare vis. Ze reageren snel op iets dat in
het water valt, dus ook op het aas dat wij er in werpen! Als
ik op ruisvoorn vis, doe
ik dat het liefst actief.
Een tasje met wat reservespulletjes en aas,
een licht en soepel
werphengeltje en dan
maar struinen
langs de
waterkant. Vaak
zie je kringetjes als de vissen iets van het
wateroppervlak pakken, dus dan weet
je meteen waar ze zwemmen. Met een
polaroidbril op je neus zie je alles nog veel
beter, dus die neem ik altijd mee.

BROODVLOK

Met een lichte spinhengel of een nog soepeler ‘vlokhengel’
kun je perfect met een dobber en een vlok brood vissen.
Om ver te kunnen werpen gebruik ik 18/00 nylon en een
zogenaamde vlokdobber. Op de lijn komt een stuitje,

daaronder de vlokdobber, gevolgd door een
paar loodhagels en op
30 centimeter van het
lood een haakje 10 of
8. Met het stuitje stel
ik de dobber lekker
ondiep af en om de haak vouw ik een
vlok witbrood. Ingooien doe ik in de buurt van waterplanten of vlak bij de vissen die ik zie zwemmen.

BROOD VOEREN

Als je wilt weten of er ruisvoorns in een water zwemmen, kun je daar heel snel achter komen door een paar
sneetjes brood of broodkorsten op het water te
gooien. Soms duiken ze er met tientallen tegelijk op en is het brood binnen
een paar minuten verdwenen. Als je
ziet dat de ruisvoorns aan het brood
knabbelen, kun je daar natuurlijk je
vlok naast werpen. Meestal heb je dan
meteen beet. Heb je te maken met hele
grote en schuwe
ruisvoorns, dan
kun je de haak ook
Check op Stekkie.nl
eens vol proppen met
het filmpje over het
maden. Daar zijn ruisvissen op ruisvoorn!
voorns ook gek op!
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Djorn
Samen met zijn opa viste Djorn een
dagje vanuit de boot. Djorn wierp zijn
kunstaas keer op keer op de mooiste
plekken, in de hoop een mooie roofvis
te vangen. Na uren werpen volgde er
eindelijk een keiharde aanbeet en kwam
uiteindelijk deze mega snoekbaars aan
boord. Kijk eens naar die bek!
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Stuur ook jouw visverhaal in
via www.stekkie.nl

Prijsvraag
Zoals altijd staat er in dit Stekkie Magazine
weer een prijsvraag waarmee je vismateriaal
kunt winnen. Dit keer heeft Grauvell een mooie
kunstaashengel met molen beschikbaar gesteld:
de Spinner 240 hengel en een River 40 molen
opgespoeld met 25/00 nylon. De hengel heeft een
werpgewicht van 20 tot 80 gram en is bijzonder
geschikt voor het vissen met pluggen.
Om kans te maken op de prijs ga je naar
www.stekkie.nl en klik je onder de kop Stekkie
Magazine op Prijsvraag. Vul hier je gegevens én
het antwoord op de onderstaande vraag in.
Vraag: Bij het karpervissen bevestig je het aas
vaak via een kort lijntje aan je haak. Hoe noem je
dit lijntje?

Dit voorjaar is de nieuwe Stekkie
website gelanceerd. Velen van jullie
bezoeken de website om vistechnieken te
leren, filmpjes te kijken en interessante dingen over
vis te lezen. Een heel handig onderdeel van de website is de
spreekbeurtservice, die staat bomvol met nuttige informatie!

VISSOORTEN

Op Stekkie.nl kun je onder ‘Vis en school’ doorklikken
naar de spreekbeurtservice. Hier vind je de onderwerpen ‘Vissoorten’, ‘Biologie van vissen’ en ‘Over
sportvissen’. Bij de vissoorten staat heel veel informatie
over het uiterlijk, de groei en het voedsel
van de vis. Je kunt ook meer lezen
over het vangen van de betreffende
soort, waarbij vaak informatie uit
de Stekkie Magazines wordt gebruikt. Ideaal voor het maken van
een werkstuk of spreekbeurt is de
pagina met plaatjes van je gekozen
vissoort. Met een paar muisklikken
kun je schitterende afbeeldingen opslaan op je eigen computer.

OVER SPORTVISSEN

Als je een spreekbeurt houdt over je favoriete
vissoort, is het natuurlijk ook leuk om te vertellen hoe je die vis kunt vangen. Voor een hele reeks
vissoorten zijn tips gegeven hoe je ze het beste kunt
vangen. Ook Vis TV presentator Ed Stoop geeft een
aantal tips, dus dan weet je dat het goed zit! Van
elke vissoort vind je een paar pagina’s vol met fraaie
afbeeldingen, die je kunt gebruiken. In de komende
maanden zullen er regelmatig nieuwe teksten en
afbeeldingen op de website worden geplaatst, dus er
is steeds meer informatie te vinden.

BIOLOGIE VAN VISSEN

Bij dit onderwerp zijn allerlei wetenswaardigheden over het lichaam van de vis,
de paai en het gedrag van vissen te vinden.
Allemaal informatie die je kunt gebruiken
bij de voorbereiding van je spreekbeurt. Je
kunt pagina’s vol met afbeeldingen bekijken
en deze bovendien allemaal downloaden
en gebruiken in je werkstuk of Powerpoint
presentatie. Ook kun je ze uitprinten en
uitdelen in de klas, om je spreekbeurt nóg
leuker te maken!

SPREEKBEURTSERVICE
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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.
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Als sportvisser weet je natuurlijk heel goed met
welk aas je een vis kunt vangen. Maar wat is
eigenlijk het natuurlijke voedsel van vissen?

WATERVLOOIEN
Als een visje uit het ei komt, zal het eerst heel klein
voedsel eten. Omdat hele jonge visjes nog hele kleine
bekjes hebben, eten ze uiteraard
ook hele kleine diertjes. Dit
noem je dierlijk plankton
of zoöplankton. Voorbeelden hiervan zijn
watervlooien en
roeipootkreeftjes.
Je kunt ze maar net met het
blote oog zien, maar er leven er vele duizenden en
soms wel miljoenen van in een sloot of vijver. Voor
de jonge vis is dat perfect voedsel om snel groot van
te groeien.

GROTERE
WATERDIERTJES
Sommige vissen blijven hun hele leven lang dierlijk
plankton eten. De meeste vissen gaan echter als ze
groter worden
ook groter
voedsel eten.
Dit zijn bijvoorbeeld insectenlarven,
slakjes en
mosseltjes.
Dit noem je
macrofauna.

De vissen
De keeltanden van
vinden dit
een karper.
vooral tussen
de planten en
op de bodem.
Vissoorten zoals
brasem en karper
kunnen het macrofauna
dankzij hun uitstulpbare
bek zelfs in een dikke modderlaag vinden.
Er zijn ook vissoorten die keeltanden hebben, speciaal om slakjes en mosseltjes te
kunnen kraken en opeten. Voorbeelden hiervan
zijn de blankvoorn, winde, zeelt en karper.

KUIT EN VIS
Het is misschien een beetje een raar idee, maar alle
vissoorten eten graag visseneieren en jong visbroed.
Dat ze daarbij soms zelfs hun eigen nakomelingen
opeten, lijkt ze weinig uit te maken - zo lekker
vinden ze het!
Visseneieren
en visbroed zijn
heel eiwitrijk
en vormen
een welkome
aanvulling op
het dagelijkse
voedsel van vis.
De roofvissoorten snoek, baars en snoekbaars voeden zich hun hele volwassen leven met vis. De baars
en snoekbaars eten vooral kleinere vissen, maar een
snoek kan wel vissen eten die meer dan half zo lang
zijn als hijzelf!
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