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HERFST
EN WINTER
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Hallo Stekkies,
Of moet ik zeggen: ‘Winterkoninkjes’? Want of je nu wilt of niet: het
wordt winter en koud. Voor velen niet echt de leukste tijd van het jaar
om te vissen. Al valt er hier en daar best wel wat te vangen. Als je
maar voor warme kleding zorgt. Want als je het koud krijgt, ben je snel
uitgevist.

Als ik op een koude dag ga vissen, begin ik eerst met
warm (pool)ondergoed. Daarover draag ik een trui
van wol of fleece, dan een fleecevest en daarover een
warme wind- en waterdichte visoverall. Natuurlijk
doe ik warme laarzen aan en als het echt koud is
draag ik ook viswanten en een muts. Als je geen warme viskleding hebt, dan kun je natuurlijk ook prima
vissen in een skipak of een dikke winterjas. Zorg in
elk geval dat je voeten en je hoofd goed warm blijven,
dat scheelt een stuk. Als het zo koud wordt dat er
ijs op het water ligt, dan kun je beter ophouden met
vissen en je schaatsen aantrekken. Of naar zee gaan
natuurlijk, want die bevriest bijna nooit. Daarom is
de winter voor mij dé tijd om te gaan zeevissen. Platvis zoals schar en bot zijn prima te vangen
en ook jonge kabeljauw (gul) is aan je
hengel te verwachten. Pas wanneer
het water voor de kust heel erg
koud wordt, zal de vis wegtrekken
naar de diepere delen van de zee.
Maar dat gebeurt pas
in januari of februari en

alleen als het zeewater kouder wordt dan vier graden
Celsius. In dat geval heb je nog maar één mogelijkheid: ijsvissen. Maak dan geen wak midden in een
schaatsbaan, want dat wordt niet echt gewaardeerd!
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Tips van Ed
TIP VOOR WINTERSE DOE HET ZELVERS
De donkere winterdagen benut ik graag om mijn vistuigjes op te
knappen. Als je een tijdje met dezelfde tuigjes hebt gevist, dan
wordt vooral de lijn er niet beter op. Vandaar dat ik elke winter
de tuigjes voorzie van nieuw nylon, nieuwe loodjes en vlijmscherpe
haakjes. Als de lijn op mijn werpmolens aan vervanging toe
is, wissel ik die ook. Vaak heb ik van de 100 meter lijn op de
molenspoel maar enkele tientallen meters keer op keer
gebruikt. De rest is dan nog ongebruikt en onbeschadigd.
In dat geval draai ik de lijn gewoon om, waarbij ik twee
lege klossen gebruik. Eerst draai ik de lijn met de hand
vanaf de molen op een lege klos, waarbij ik dus eindig met de
nog ongebruikte lijn. Vervolgens draai ik die weer op de andere
lege klos. Dan knoop ik het gebruikte deel van de lijn aan de
molenspoel en spoel ik de lijn weer op de molen. Nu heb ik weer prima
vislijn waarmee ik een jaar vooruit kan.

EFFECTIEVE UREN EN STEKKEN
Als koudbloedige dieren worden vissen ’s winters net zo koud als het water
waarin ze leven. Ze eten dan veel minder dan in de warmere maanden van
het jaar. En als ze eten, is dat maar een korte periode van de dag. De rest
van de tijd hangen ze doodstil in het water of rusten ze wat op de bodem.
Urenlang vissen is dan zinloos. Veel beter kun je dan vissen
in de uurtjes dat de vissen even actief zijn. Vaak is dat ’s
ochtends tussen 9.00 en 11.00 uur en in de middag tussen
14.00 en 16.00 uur. Ook snoeken bijten het beste in deze uren.
Het is handig als je weet waar de scholen witvis overwinteren,
want daar liggen de snoeken vlakbij. Bijvoorbeeld in de buurt
van duikers en andere diepere plekken. In de winter zwemt de
vis ook graag op plaatsen waar het water warm(er) is. Weet je
een uitlaat van een elektriciteitscentrale of een plek waar een
fabriek koelwater loost, dan zit je meestal goed.

Colofon
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SCHOEPVORMEN VAN PLUGGEN
KORTE SCHOEP

GEEN SCHOEP

Er zijn ook pluggen die helemaal geen schoep hebben. Er zijn een aantal verschillende soorten:

Popper:

Swimbait:

LANGE SCHOEP
ALTIJD DE JEUGDVISPAS MEE!
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Jonge visjes - zoals blankvoorntjes - die in het eerste
levensjaar een veilige
schuilplaats vonden tussen
de waterplanten, trekken in
de loop van de herfst weg naar
de diepere delen van het water. Voor
kleine snoeken breekt dan een zware tijd aan. Hun
voedsel gaat er vandoor, maar ze durven er niet achteraan te zwemmen. In het open water liggen namelijk
grote snoeken die graag een ondermaats snoekje als
maaltijd gebruiken. Door honger gedreven gedragen
de snoekjes zich tussen de overgebleven plukken
waterplanten net als de grotere exemplaren: als ze
maar even de kans krijgen maken ze korte metten met
een kleinere soortgenoot.

Na het afsterven van de waterplanten zijn vrijwel alle
wateren in de herfst en winter goed te bevissen met
kunstaas. Als er resten van rietkragen aanwezig zijn,
dan schuilen daar de snoeken die zich nog niet in het
onbegroeide, open water durven te wagen. Vaak kun
je bij een rietkraag dan meerdere snoeken van 40 tot
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60 centimeter vangen. Die hebben van elkaar niets
te vrezen en durven dicht bij elkaar te blijven. Zie je
ergens een snoek jagen waarbij veel kleine visjes
wegspringen, dan kun je er vanuit gaan dat er
meerdere snoeken in de buurt liggen. Werp daar
dus meerdere keren je kunstaas naartoe.

Kijk op
S
een filmtekkie.nl vo
snoek pje van ee or
n
die e
snoek en andere
grijpt!

De echte onbevreesde grote
snoeken liggen in de meeste
gevallen in het open water. Daar
zoeken ze wel graag een obstakel
op, zoals een in het water gevallen
boomtak of een stapel stenen. Zo kunnen
ze vanuit een hinderlaag jagen op voorbij zwemmende
prooivissen. Ook schuilen ze graag in donkere delen van
het water, zoals dicht bij de bodem of onder een brug. Met
hun schutkleur vallen ze dan nauwelijks op en kunnen ze
hun prooi verrassen. Wil je grote snoeken vangen, gebruik
dan groot kunstaas.
Een grote plug
in echte
snoekkleuren
is een hele
goede keuze!

In het najaar
zoeken de
blankvoorns
elkaar op
en vormen
ze grote
scholen. Ze
verzamelen zich in
de rustige
en beschutte delen van het
water, waar ze weinig last hebben van nachtvorst,
wind en stroming. Diepere havens zijn hele bekende winterplekken voor blankvoorns. De vissen liggen daar lekker
veilig in het donkere water onder de boten en steigers. Als
er in jouw dorp of stad geen haven aanwezig is, dan zijn
er vast en zeker een aantal bruggen en duikers waaronder
de blankvoorns nu gaan samenscholen. Op deze donkere
plekken verblijven ze de hele winter.

Om er achter te komen waar de blankvoorns te vangen
zijn, zul je actief moeten zoeken. Als je alleen een vaste
hengel en een
klein tasje met
wat lokvoer, aas
en reservemateriaal
meeneemt,
kun je snel een
aantal bruggen

en duikers afvissen. De wat
grotere bruggen en duikers
Op stekkie.nl kun je
die voor voldoende schaeen filmpje bekijken
duw zorgen en waaronder
over vissen op havenminimaal anderhalve meblankvoorns!
ter water staat zijn over het
algemeen echte hotspots.
Een vaste stok van drie tot vier
meter is meestal lang genoeg, zeker
onder bruggen. Alleen wanneer je in een duiker wilt
vissen die wat verder uit de kant ligt, kan een hengel
van vijf of zes meter nodig zijn. Heb je binnen een half
uur geen beet, verkas dan naar de volgende stek.

Voer in het donkere water een handje lokvoer,
waardoor je wat maden of blikmais mengt. Vis lekker
licht: gebruik een hoofdlijn van 14/00, 12/00 onderlijn
en een licht dobbertje. Als haak is een maatje 16 of 18
prima, hiermee kun je grote en kleinere vissen vangen.

Een made is als haakaas altijd goed, maar als er grote
voorns zwemmen kun je ook een korrel blikmais
gebruiken. Als je een blikje mais invriest en weer laat
ontdooien, wordt de mais lekker zacht en aantrekkelijk
voor blankvoorn. De kunst is vervolgens om je dobber
en aas op de juiste plek te krijgen, zonder dat je hengel
tegen de brug knalt of je haakje ergens aan blijft hangen. Tijdens het vissen gooi je af en toe een beetje los
voer zoals maden of geknipte blikmais bij je dobber.
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Dit keer komt er uit de Stekkie Viskist een grote
beurs: de Hengelsport- en Visbotenbeurs in
Utrecht. De bezoekers kunnen dit jaar profiteren
van enkele bijzondere nieuwtjes. Zo is er een groot
karperplein aanwezig en wordt er een poging
gedaan om een wereldrecord te verbeteren.

visdraad, zal tijdens de beurs een poging wagen om
het huidige wereldrecord ‘Truckpulling with Fishing
gear’ te verbeteren. Hierbij moeten twee vissers én
twee vislijnen een grote vrachtwagen in trekken. Zal
het lukken?

HENGELSPORT- EN
VISBOTENBEURS
Het centrum van Utrecht is
vrijdag 30 november, zaterdag 1
en zondag 2 december 2012 dé
plek voor de sportvisser. De
Hengelsport- en Visbotenbeurs is al jaren een
begrip en werd tien jaar
lang gehouden in de Veemarkthallen Utrecht. Dit
jaar is de beurs voor het eerst in de Jaarbeurshallen,
dicht bij het Centraal Station. Met een oppervlakte
van 18.000 vierkante meter is de beurs bijna twee
keer zo groot als vorig jaar! Je kunt je bij 120 stands
vergapen aan hengels, molens, aas en andere
benodigdheden voor het vissen op allerlei zoet- en
zoutwatervissen. Vele nieuwtjes voor het nieuwe
seizoen 2013 zijn te zien én te koop.
KARPERPLEIN EN
WERELdRECORD
De beurs wordt dit jaar uitgebreid met een groot
karperplein: Carp Square. Hier vind je een compleet aanbod van alles wat maar met karpervissen te maken heeft. Je kunt hier de allernieuwste producten bewonderen en aanschaffen.
Bekende karpervissers geven tips en advies en
kunnen al je karpervragen beantwoorden.
‘Spiderwire’, leverancier op het gebied van
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GRATIS HENGELS

Door de afwisseling van voorlichting,
lezingen, demonstraties, producten, verkoop, eten
en drinken is de beurs voor iedereen leuk om te
bezoeken. Je kunt dus gerust je ouders meenemen.
Alle bezoekers tot 16 jaar hebben mazzel, want er is
een speurtocht uitgezet waarmee iedere beursdag
300 hengels te winnen zijn (één per persoon!).
Bezoek voor informatie én een kortingsbon op de
entreeprijs de website www.hengelsportbeurzen.nl.

Openingstijden
:
vrijdag, zaterdag
,
zondag 10:00 17:00 uur
Entree: jeugd t/m
12 gratis,
volwassenen € 11,
00
Locatie: Jaarbe
urs Utrecht,
Jaarbeursplein 6,
3521 AL Utrecht
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LEEFOMGEVING

De snoekbaars is een algemene vissoort in stilstaand
en langzaam stromend water. Hij heeft voorkeur
voor troebel water. In helder water leeft de snoekbaars alleen al er voldoende diepe en donkere delen
aanwezig zijn. Snoekbaars houdt zich bij voorkeur op
boven een stevige bodem met enige dekking, zoals
takken, stenen of steile hellingen van zandwinplassen en vaargeulen. De soort is erg gevoelig voor lage
zuurstofgehalten.

VOORTPLANTING

De paaitijd valt in de periode eind april - begin mei.
De eieren worden afgezet in een nest van boom- of
plantenwortels, takken of
waterplanten,
dat door het
mannetje is
gemaakt op een
harde bodem.
Het mannetje
bewaakt de eieren
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(en later ook
het visbroed)
en waaiert met
de vinnen om
het nest vrij
te houden van
slib en het van
zuurstofrijk
water te voorzien. Het mannetje kan in deze periode
zeer agressief zijn en valt zelfs duikers aan die te dicht
bij het nest komen.

VOEDSEL

Jonge snoekbaars eet tot een lengte van twee centimeter vrijwel uitsluitend watervlooien en roeipootkreeftjes. Bij een grotere lengte worden bodemdiertjes zoals insectenlarven en kreeftachtigen gegeten.
Vanaf een lengte van ongeveer tien centimeter eten de
snoekbaarsjes alleen nog maar vis. Als er onvoldoende geschikte prooivis beschikbaar is, worden veel
snoekbaarsjes door hun soortgenoten opgegeten.
Volwassen snoekbaarzen eten vooral kleinere prooivissen zoals blankvoorn, spiering, pos en baars.

Vissen met EZodaf en toe vis ik op snoekbaars, bijvoorbeeld voor een opname
van Vis TV of een reportage in Hét Visblad. Ik bedenk me dan
altijd dat ik veel te weinig op deze vissoort vis. Want snoekbaarsvissen is hartstikke leuk!

VAARTEN EN
KANALEN
GEWOON VANAF DE KANT

Fanatieke snoekbaarsvissers vissen meestal vanuit een
boot op snoekbaars. Daarbij hebben ze veel dure spullen
aan boord, zoals een fishfinder, elektromotor en meerdere hengels.
Indrukwekkend
natuurlijk,
maar mijn
ervaring is dat
je snoekbaars
ook prima
vanaf de kant
kunt vangen.
Gewoon met een spinhengel en kunstaas. Natuurlijk moet je dan wel vissen in een water waar
snoekbaarzen rondzwemmen, want je vindt ze niet overal.

GOEDE STEKKEN

Door te informeren bij andere vissers of een hengelsportzaak kun je er snel achter komen waar je bij jou in de buurt
snoekbaars kunt vangen. Heb je eenmaal een geschikt
water gevonden, dan kun je op zoek naar de beste stekken.
Snoekbaars verblijft overdag in de donkere en diepere
delen van het water. Gooi je kunstaas maar eens onder
een brug, dat liggen ze graag. Pas in de avondschemering
verspreiden de snoekbaarzen zich over het hele water om
te gaan jagen.

Is er in jouw omgeving een
vaart of kanaal dat niet al
te helder is, dan kun je daar
snoekbaars verwachten.
Vooral splitsingen in het
water en havens zijn goede plekken, dus kam deze
plekken goed uit. Een scheepvaartkanaal is dicht bij de
kant vaak al flink diep. Door stroming en scheepvaart
zwemmen de kleine visjes én de snoekbaarzen hier
dicht bij de oever, dus daar moet je wezen. Loop met je
spinhengel langzaam over de kant en laat een twister,
jig of shad over de bodem huppelen.

RIVIEREN

In een rivier zwemmen altijd snoekbaarzen. De beste
stekken vind je stroomafwaarts van de kribkoppen,
waar de stroming diepe slijtgaten heeft
gemaakt. Dit zijn prachtige hinderlagen voor de snoekbaars, waar
ze liggen te wachten op prooivis.
Gebruik op zulke plekken wat zwaarder kunstaas, dat na het
inwerpen snel naar de
bodem zakt. Ook bij de
gemalen, zijwateren
en havens aan de
rivier kun je goed
snoekbaars
vangen. Probeer
het maar eens!
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David
Hoewel David voor zijn school best
veel huiswerk heeft, grijpt hij elke kans Stuur ook jouw visverhaal in
via www.stekkie.nl
aan om te gaan vissen. Af en toe gaat
hij zelfs nachtvissen, samen met zijn
vader. Deze lange en donkere schubkarper van 15 pond ving hij vroeg in de
ochtend. Schitterende vis!
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Dit keer kun je met de Stekkie prijsvraag drie pluggen
winnen. Dankzij de firma Spro kunnen maar liefst TIEN
Stekkie lezers kans maken op deze prijs. Het zijn de
Ikemen Bait (9,5 cm), de Gomen Shad (6 cm) en de Chibi
Shad (4 cm). Deze langzaam zinkende pluggen hebben
een lange schoep en zijn perfect voor wat dieper water.
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 deze vraag in:
Hoe zorg je dat een plug niet te diep door het water
gaat?
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Wist je dat er in Nederland ruim 70
verschillende soorten zoetwatervissen leven? Het
is een hele klus om ze uit elkaar te houden, want veel
vissen lijken nogal op elkaar. Toch kun je ze wel degelijk op
naam brengen, als je maar weet waarnaar je moet kijken!

BEKSTANDEN
Een van de kenmerken waaraan je een vissoort kunt
herkennen is de stand en de vorm van de bek. Als je
goed naar de bek van een vis kijkt kun je niet alleen
bepalen tot welke soort hij behoort, maar ook waar
de vis zijn voedsel zoekt en wat hij eet.
Er zijn drie bekstanden:

BOVENSTANDIGE BEK
Bij vissen met een bovenstandige
bek is
de onderkaak
langer dan
de bovenkaak. Daardoor
wijst de bekopening naar
boven. Vissen met een bovenstandige bek zoeken
hun voedsel vooral op en aan het wateroppervlak.
Daar pakken ze in het water gevallen insecten, muggenlarven en waterkevers. Een ruisvoorn is zo’n vis
met een bovenstandige bek.

leven en in het water
zweven, zoals
slakken en
watervlooien,
maar soms ook
waterplanten. Een blankvoorn is een vissoort met
een eindstandige bek.

ONDERSTANDIGE BEK
Bij vissen met een onderstandige bek is de bovenkaak
langer dan de onderkaak, daardoor wijst de bekopening naar beneden. De karper is een voorbeeld van
een vissoort met een onderstandige bek. Vissen met
een onderstandige bek zoeken hun voedsel op en in
de bodem van een water. Zij eten dus vooral diertjes
die in en op de bodem leven
zoals vlokreeften,
wormpjes
(tubifex)
en mossels.

EINDSTANDIGE BEK
Bij vissen met een eindstandige bek zijn de boven- en
onderkaak even lang. Daardoor wijst de bekopening
naar voren. Vissen met een eindstandige bek zoeken
hun voedsel halverwege tussen wateroppervlakte en
bodem. Zij eten voedseldiertjes die op waterplanten

Wil je meer weten over het herkennen
van vissoorten? Ga dan naar Stekkie.nl
en klik op Vissoorten.
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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 je ergens je hengel uitwerpt, dan weet je vaak
al wat je als vangst kunt verwachten. Of beter
gezegd: wat je niet hoeft te verwachten. Zo zul je
de sloot achter je huis niet snel een zalm vangen
en maak je in zee weinig kans op een snoek!

WAT LEEFT WAAR?
Als je een bepaalde vissoort wilt vangen, dan moet je
ook weten of die soort in het water leeft waar je gaat
vissen. De ene vis houdt van zout water en de ander
moet er helemaal
niets van hebben.
Maar ook als
je kijkt naar de
vissen die leven
in zoet water
zie je grote
verschillen. Een
blankvoorn,
brasem, karper
of baars kun je in vrijwel elk zoet water in Nederland
vangen. Deze soorten stellen geen hoge eisen aan
hun leefomgeving, zolang de waterkwaliteit maar
voldoende is om te overleven. Er zijn echter ook
soorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn
van waterplanten, of van stromend water.

je dus een keertje
ruisvoorn, zeelt
of snoek vangen,
vis dan vooral in
heldere sloten
en plassen waar
waterplanten groeien. In een troebel en onbegroeid
water zoals een scheepvaartkanaal zul je ze echt
niet aantreffen. Daar maak je meer kans op brasem,
karper en snoekbaars.

STROMING
Sommige soorten vind je vrijwel alleen in stromend
water. Meestal zijn de eitjes van deze soorten
afhankelijk van zuurstofrijk water, dat continu met
de stroming wordt aangevoerd. Echte stromend
water vissen zijn bijvoorbeeld barbeel, kopvoorn en
serpeling. Deze soorten kun je vangen in beken en
rivieren. Soorten die voor de voortplanting stromend
water nodig hebben maar daarna ook in stilstaand
water kunnen leven zijn bijvoorbeeld winde en
roofblei. Deze soorten vang je in de rivieren maar ook
in stilstaand water, dat rechtstreeks of via een sluis
of gemaal met een rivier in verbinding staat.

WATERPLANTEN
Een aantal vissoorten houdt vaak van hetzelfde
soort water: ze horen een beetje bij elkaar, al zoeken
ze elkaar niet echt op. Soorten als ruisvoorn, zeelt
en snoek leggen hun eieren bij voorkeur tussen
waterplanten. Als de vissen groter worden vinden ze
tussen dezelfde planten beschutting en voedsel. Wil
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