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Ha die Stekkies,
Het einde van de winter komt in zicht. Wat was het een rare winter
zeg! Tot januari veel te warm voor de tijd van het jaar, maar wel
heerlijk visweer en overal goede vangsten. Zelfs karper! Daarna
ineens flinke vrieskou en ijs, waardoor het vissen even onmogelijk was.

A

Nou ja, helemaal onmogelijk was het vissen natuurlijk
niet. We zijn voor Vis TV zelfs één keer het ijs op geweest voor een lange en koude vissessie. Het resultaat
zie je op tv, want de komende 12 weken beleven Marco
en ik weer allerlei nieuwe visavonturen.
Ook in maart kan het trouwens nog vriezen en
sneeuwen. Maar laat ik positief blijven en vooral
denken aan een heerlijk voorjaar vol visplezier.
Hebben jullie alle hengelmaterialen goed verzorgd en
nagekeken toen je deze voor de winterstop opborg?
Zorg altijd dat je spullen tiptop in orde zijn als je
weer naar de waterkant gaat. Dat maakt het vissen
veel leuker. Versleten lijnen en verroeste haakjes
moet je uiteraard vervangen. Maar ook lokvoer, waar
motten hun eitjes in hebben gelegd of waar muizen
aan hebben gevreten - of in hebben geplast! - kun
je beter weggooien. Kortom:
goede vangsten hebben
alles te maken met een
goede voorbereiding.
En wat kun je in
maart en april dan
verwachten?
Blankvoorn

en brasem bijten zeker, en waarschijnlijk ook de
eerste zeelten. In maart mag je bovendien nog met
kunstaas op snoek vissen. Wel met de jeugdVISpas
natuurlijk. In zee zijn dikke voorjaarsbotten en gullen
te vangen, die na de paai hun buik vol komen eten in
ons kustwater. Dus gaan met die banaan!
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Tips van Ed
VOORJAARSZEELT

Zeelt kom je in steeds meer wateren tegen. Staat het water ’s zomers
vol waterplanten en leeft er snoek en ruisvoorn, dan kun je er
zeker ook zeelt verwachten. In het voorjaar kun je gaan vissen op
plaatsen waarvan je weet dat er ’s zomers waterplanten groeien.
Zelfs als er nog geen plant te zien is, liggen op de bodem altijd plantenresten
of komen de eerste scheuten weer tevoorschijn. De zeelten gaan daar bij mooi
voorjaarsweer flink in de bodem woelen, op zoek naar
muggenlarven en insecten. Maden zijn dan een prima
aas. Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar wormen of
een combinatie van wormen met maden. Het lokvoer
bestaat uit wat bruin broodmeel met maismeel, met
daarin kapot geknipte maiskorrels, maden en geknipte
wormen. Maar steeds vaker worden zeelten ook aan kleine boilies en pellets
gevangen. Vis je met een dobber, zorg dan dat je aas altijd op de bodem ligt. En
vis niet dunner dan 18/00, want zeelten zijn oersterk!

VISSEN DOE JE MET DE JEUGDVISPAS
Het is lekker weer en je hebt ineens zin om te gaan vissen. Je pakt je hengel
en de rest van de visspullen om naar de waterkant te gaan. Maar mag je nu
zomaar overal gaan vissen? Tot je 14de jaar
mag je onder begeleiding van een volwassene
die in het bezit is van de VISpas, met één
hengel zonder vergunning vissen. Was je
op 1 januari 2013 nog geen 14 jaar, maar wil
je toch zelfstandig op roofvis, of met twee
hengels op karper kunnen vissen in de VISpas
wateren (Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
Viswateren), dan heb je de JeugdVISpas nodig.
Kijk op www.vispas.nl voor een hengelsportvereniging bij jou in de buurt. Op
deze website vind je ook de hengelsportzaken bij jou om de hoek waar je lid kunt
worden van een hengelsportvereniging, waarna je dan de JeugdVISpas ontvangt.
Als je die niet al had, natuurlijk!

Colofon

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon 030-6058400
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Ingooien of inwerpen is het van achteren naar voren zwiepen van
de werphengel, waarbij de lijn op het juiste moment wordt
losgelaten en het aas of kunstaas wegvliegt. Dat klinkt
eenvoudiger dan het is, want werpen doe je zo niet
maar even. Dat moet je leren, maar oefening baart
kunst.

DE BASISWORP

INWERPEN
OEFENEN

WERPEN MET KUNSTAAS

Als je met kunstaas gaat vissen, gebruik je over het algemeen een vrij lichte en niet al te lange spinhengel. Met
zo’n hengel kun je ook leren om met één arm te werpen. Je gebruikt de andere hand dan alleen nog om je molen
te bedienen. Ook kun je leren om zijwaarts en zelfs onderhands te werpen. Dat kan handig zijn als je onder
bomen staat, of wanneer je wilt inwerpen onder een brug of onder overhangende takken. Heb je een zwaardere
spinhengel, dan is het werpen met één arm te moeilijk. Gebruik in dat geval gewoon twee handen.

VASTE HENGEL: INLEGGEN

Als je met de vaste hengel vist, heb je het eigenlijk niet over ingooien of inwerpen. Dat is echt iets voor de
werphengel en niet voor de vaste hengel. Je legt dus in, zoals dat heet. Het handigst gaat dat wanneer je de
hengel in je ene hand houdt en met je andere hand de lijn bij de loodjes vastpakt. De hengel wijst omhoog. Op
het moment dat je het aas loslaat, laat je de hengel iets naar
voren zwiepen en geef je de hengeltop op het juiste moment
een klein wipje omhoog. Dat laatste geeft je aas net even wat
extra snelheid, waardoor het verder in het water komt. Als je
tegenwind hebt, kun je ook over het hoofd inleggen. Dat lijkt
op het inwerpen met de werphengel. Kijk maar eens naar
een andere hengelaar
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VLIEGVISSEN
stukje nylon ligt mooi plat op de bodem, zodat de vissen het aas gemakkelijk kunnen opzuigen.
OBSERVEREN
Kijk op
Stekkie.nl
KLEIN AAS
Als de voorjaarszon binnenkort goed zijn
naar een filmpje
Voor deze manier van vissen is zacht aas het
best doet, dan spring je op de fiets met
van het penvissen
beste. Prik een paar korrels blikmais op
een hengel, schepnet, onthaakmat
op karper met Ed Stoop!
je haak of gebruik een brokje Tompoes
en een rugzakje. Ga op zoek naar
kattenvoer uit blik. Duw je haak
ondiepe wateren en zoek de rustige
voorzichtig door het zachte brokje,
delen op die in de zon en uit de
draai de haak iets en duw hem weer terug. Leg voorzichtig
wind liggen. Sluip naar de waterkant en kijk goed naar
tekenen van leven. Bewegende rietstengels, aasbellen, in en voer wat
korrels mais
modderwolkjes of langs zwemmende vissen vertellen
of kattenvoer
je snel genoeg wat een goede plek is om je aas te laten
rondom je
zakken.
pen. Omdat
je ondiep
MATERIAAL
vist, merk
Je kunt een spinhengel gebruiken, maar als er grote
vissen rondzwemmen is een matchhengel of lichte kar- je snel of
de vissen
perhengel meer geschikt. Een niet te
interesse
grote molen met daarop 25/00
hebben in
nylon is daarbij een goede
je aas. Een
keuze. Zet een klein pennetje
schim, een
op je lijn en knijp daar onder
net zoveel loodjes tot de pen wapperende staart,
langzaam zinkt. Tussen het
een tikje op
onderste loodje en je haakje
je pen en dan een mooie aanbeet. Krijg je geen beet, blijf
(maatje 8) laat je een ruimte
dan niet te lang maar zoek verder naar actieve vissen.
van ongeveer 10 centimeter. Dit

GROTE VIS IN
KLEINE SLOOTJES
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VLIEGEN EN NYMFEN
Droge vliegen bootsen drijvende insecten na. Insectenlarven onder water boots je na met nimfen. Vliegen kun
je zelf maken of kopen in de hengelsportwinkel. Goede
droge vliegen zijn de Red Tag en de Palmer. Zorg dat je van
beide soorten een aantal bij je hebt, in verschillende maten.
Ruisvoorn en winde zijn er gek op! Zie je weinig activiteit
aan de oppervlakte, vis dan onder water met een nimf. Een
goede vanger is de goudkopnimf. Vis de nimf met kleine
rukjes binnen, door met je hand ‘achtjes’ te maken.
STREAMERS
Voor snoek gebruik je een zwaardere vliegenhengel, in
de gewichtsklasse (aftma) 7 of 8 en een streamer als

aas. Dit is een imitatie visje, gemaakt van gekleurde
veren of bucktail (geitenhaar). Tussen de vliegenlijn
en de streamer knoop je een speciale snoekleader.
Vraag hier naar in de hengelsportzaak of zoek op
internet informatie over het zelf maken ervan. Vis
de streamer schoksgewijs binnen. Verre worpen zijn
niet nodig, want de meeste snoeken liggen vaak vlak
voor je voeten. Snoeken hebben een harde bek, dus
sla stevig aan als je streamer
wordt gegrepen!

Achtjes maken.

GA NAAR
STEKKIE.NL
Op de website www.stekkie.nl
kun je onder ‘Vissen doe
je zo’ heel veel lezen over
vliegvissen. Er wordt
uitgelegd welke spullen je
nodig hebt, hoe je moet
werpen, wat de beste vliegen
zijn en welke vissoorten je
allemaal kunt vangen. Ook
kun je vliegvis filmpjes met
Vis TV presentator Marco
Kraal bekijken.
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Uit de Stekkie Viskist komt dit keer een vooruitblik
naar Vis TV seizoen 2013. Vanaf zondag 3 maart
twaalf zondagen op rij vissen op RTL 7.
Mis het niet!

9.30 UUR OP RTL 7

VIS TV SEIZOEN 2013
Zondag 3 maart start op RTL 7 een nieuw seizoen
Vis TV. Dat betekent twaalf zondagen lang weer
nieuwe avonturen van Ed en Marco. Vis TV seizoen
2013 is alweer het zeventiende seizoen op rij, en
wordt spectaculairder dan ooit, met voor ieder wat
wils. Zo staat aflevering 1 in het teken van ijsvissen,
in de jachthaven van Elburg. Warm aangekleed en
met een thermoskan vol erwtensoep gingen Ed en
Marco naar de dichtgevroren haven van Elburg, op
zoek naar voorn, baars en snoek. Er moest wel eerst
een wak in het ijs worden gehakt…
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In de overige 11 afleveringen volgt nog veel meer
spektakel. Wat dacht je bijvoorbeeld van drijvend
vissen op karper met hondenbrokken, snoekbaarzen langs de Waal bij Rossum, snoek en karper
in sierwater, uiteraard zeevissen vanaf de kant,
baarspeuteren met kunstaas en nog veel meer(val)!
Zet vanaf zondag 3 maart dus elke zondag rond de
klok van 9.30 uur de televisie weer op RTL 7. Elke
zaterdag worden de afleveringen van de voorgaande
week rond 13.00 uur op RTL 7 herhaald. Zorg dat je
er geen uitzending van mist!

Vis TV 2013

Iedere zondag, om 9.30 uur op RTL 7!
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LEEFOMGEVING

De winde leeft vooral in grote, open wateren en
de zijwateren daarvan. De soort kan na uitzetting prima in stilstaand water leven, maar voor
de voortplanting is stromend water vereist. In de
herfst verzamelen de vissen zich in de benedenloop
van kleine rivieren en beken die in de grote wateren
uitmonden. Aan het eind van de winter vormen de
windes grote scholen en trekken dan de rivieren en
beken op om te gaan paaien.

VOEDSEL

Jonge windes voeden zich in eerste instantie met
klein voedsel zoals watervlooien. Later wordt dit
uitgebreid met bodemdiertjes zoals insectenlarven
en kreeftachtigen. De volwassen winde heeft een
zeer uitgebreid voedselpakket, waarvan zowel
slakjes en insecten, als kleine vissen en zelfs
waterplanten deel uitmaken.

VOORTPLANTING

De paaitijd valt in de periode maart tot begin mei.
De winde paait bij voorkeur op plaatsen waar het
water langzaam stroomt. De eieren worden afgezet op een harde bodem, stenen of waterplanten
en komen na 10 tot 20 dagen uit. De jonge visjes
blijven eerst op hun geboortewater, maar in de
loop van hun eerste levensjaar trekken ze stroomafwaarts. Aan het eind van hun tweede zomer
zwemmen ze dan naar het grote, open water.
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Enkele dagen oude windes
.

Kijk op Stekkie.nl
naar het filmpje over
windevissen met
Ed Stoop.

Vissen
met Ed

De lente is in zicht en de wereld onder water komt
weer tot leven. De winde is een vissoort die al
vroeg in het jaar actief wordt. Deze prachtige en
oersterke vis kun je op veel manieren vangen.

Baitband.

WAAR EN WANNEER?

De meeste windes zwemmen in de rivieren en de zijwateren daarvan. Soms kun je ze ook vangen in visvijvers of
stadswateren, waar ze zijn uitgezet. Je kunt ze bevissen
met allerlei aassoorten, variërend van brood tot kunstaas
en kunstvliegen. Als hengel kun je een spinhengel
gebruiken, maar ook een matchhengel, feederhengel en
vliegenhengel. De beste tijd om windes te vangen is van
maart tot november.

BROOD

Float cont

roller.
Met een
soepele
spinhengel
of matchhengel, een
vlokdobber met
centraal
gat en
een grote witte broodvlok op een haak 4 of 6 kun
je goed windes vangen. Voer wat korsten om de vissen
tot azen aan te zetten. Zie je activiteit bij de korsten,
werp daar dan je vlok in de buurt. Vis je vlok op maximaal

50 centimeter diepte. Voor het vissen met een
drijvende korst is een float controller ideaal. Dit is een
verzwaarde werpdobber. Onder de float controller
bevestig je een 80 centimeter lange onderlijn van
18/00 of 20/00 dik, met daaraan een klauwhaak
maatje 6 of 8. Met een mini-elastiekje (baitband) zet
je de korst stevig aan de haak.

VLIEGEN EN KUNSTAAS

Met de vliegenhengel en kunstvliegen kun je ook
goed windes vangen. Bevis in het voorjaar de hele
ondiepe plekken, waar het water snel opwarmt. Goed
vangende kunstvliegen zijn goudkopnimfen en droge
vliegen zoals Palmers en Red tags. Wil je gericht op
grote windes vissen, probeer het dan eens met plugjes
of een ASP spinner. Windes houden van snelheid, dus
vis het kunstaas lekker snel en met tempowisselingen
binnen.
LET OP: vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van
mei is het verboden om met kunstaas groter dan
2.5 cm te vissen. Nog even geduld dus.

11

Marijn
Samen
met twee
vismaten
jn
ging Mari
ag
een zond
n
lang visse
op karper.
e
totaal dri
vingen in
Het was
ze
e
t
e
n
a
tw
w
e dag,
ar liefst
een goed
rijn er ma
as de
arvan Ma
a
w
lkarper w
e
rs
g
e
ie
rp
sp
ka
e
d
n
rk.
re
e
te
schit
g. Knap w
had. Deze
ij ooit vin
h
ie
d
r
e
rp
eerste ka

Mel

ke

Damon
Op een hele koude dag viste Dane met
kunstaas in een haven vlakbij zijn huis.
Het doel was om een mooie snoek te
Stuur ook jouw visverhaal in
vangen, wat duidelijk gelukt is! Deze
via www.stekkie.nl
snoek werd door Dane vakkundig met
de kieuwgreep geland. De lengte heeft
hij niet gemeten, maar hij heeft deze
schitterende foto als bewijs.
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Prijsvraag
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Dit keer kun je met de Stekkie prijsvraag een fraaie
Diplomat vliegenhengel van Abu Garcia winnen,
compleet met reel, lijn, leader en beschermende
hoes. Met een lengte van 2,70 meter en een lijn in de
gewichtsklasse 5/6 een echte allround hengel, waarmee
je de mooiste vissen kun vangen!
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:
Wat is een streamer?
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VisTV 2013 gaat weer van start, dus
jullie hebben elke week weer iets om naar uit te
kijken. Het wordt weer een mooi visseizoen, met
veel spetterende vangsten. We nemen eens een kijkje
achter de schermen.

DE OPNAMES

DE VOORBEREIDING

De voorbereidingen voor dit seizoen Vis TV zijn al
begonnen in de zomer van 2012. Samen met hun
collega’s van Sportvisserij Nederland bedenken Ed en

Ed en Marco steken veel tijd in het inwinnen van
informatie van lokale vissers. Deze goede voorbereiding verhoogt namelijk de kans op
een goede vangst
en een geslaagde
aflevering. Samen
met een cameraworden
man en geluidsman
Wakker
BEET!
wordt vervolgens
Marco...
een opnamedag
gepland. Hierbij is het fijn als het weer een beetje
meewerkt, want op een dag in de harde regen of
dichte mist zit niemand te wachten. Zeker niet als je
de hele dag in een boot moet zitten!

Op karper met
zelfhaaksystemen.
Marco nieuwe onderwerpen en nieuwe viswateren.
Uiteindelijk worden 12 onderwerpen geselecteerd,
waarna wordt bekeken in welke periode de opnames
het beste kunnen plaatsvinden. Om in maart al afleveringen klaar te hebben, worden de eerste opnames
in september en
Feedervissen op karper.
oktober gedraaid.
De opnames
gaan de hele
winter door,
vaak eens per
maand maar
soms ook twee
keer per week.
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Nee, het is echt geen grap: in het vroege voorjaar
kun je brasems vangen met harde, witte
pukkeltjes. Ze zitten voornamelijk op de kop,
maar ook op de rug en de flanken. Het lijken net
jeugdpuistjes, maar dat zijn het niet!

PAAIUITSLAG
De harde pukkeltjes zorgen ervoor dat de brasems in
het vroege voorjaar aanvoelen als grof schuurpapier.
Vang je zo’n vis, dan weet je zeker dat je een mannetjesbrasem in je handen hebt. Alleen volwassen
mannetjesbrasems krijgen namelijk deze uitslag
wanneer ze zich gaan voortplanten (paaien, noem je
dat bij vissen). De pukkeltjes noem je paaiuitslag of
paaiknobbels.

KNIPPEN EN PLAKKEN
Als de opnames zijn gemaakt wordt bij Tangram
Media een eerste grove versie van de aflevering
gemaakt. Ed en Marco kijken daarna hoe de uiteindelijke aflevering er uit gaat zien. Als er veel vis is
gevangen moeten ze kiezen welke vissen wel en
niet in de uitzending komen. Maar als de vangsten
tegenvielen, moeten er andere
beelden worden gebruikt om
Kijk voor het
er toch een leuke aflevering
van te maken. Gelukkig lukt
uitzendschema
dat altijd!
van Vis TV
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seizoen 2013
op Stekkie.nl
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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.

HOE RUWER HOE BETER
Als de brasems gaan paaien, zie je vaak meerdere
grote vissen wild spartelend door het water gaan.
Een groepje mannetjes volgt dan een vrouwtje en ze

proberen allemaal het beste
plekje naast
het vrouwtje
te krijgen om
tegen haar
flanken aan te
‘rijen’. De ruwe
huidaanraking
van de met
paaiknobbels
bezaaide
mannetjes zorgt
ervoor dat het vrouwtje haar eieren laat gaan.

KRASSEN EN WONDEN
De mannetjes willen allemaal de eerste zijn om de
eitjes te bevruchten. Het
gaat er daarbij vaak
zo wild aan toe,
dat sommige
vissen er niet
zonder kleerscheuren van af
komen. Krassen
over de flanken
zijn heel gewoon,
maar ook echt open
wonden worden bij
het paaien
opgelopen.
Ruwe
jongens, die
brasems!
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