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Hoi Stekkies,
Wie had ooit kunnen denken dat we zo’n maffe winter en ijzig koud
voorjaar zouden krijgen? Ik niet! In maart hadden we vervolgens een
warmterecord én een regenrecord met 24 uur onafgebroken regen.
Het moet niet gekker worden. Dan zie ik toch heel wat liever recordkarpers en record-snoeken!

Een koud voorjaar heeft natuurlijk ook invloed op het
leven onder water. Zo kwam het paaien (de voortplanting) van de vissen veel later op gang dan we
de laatste jaren gewend waren. Inmiddels is het een
stuk warmer en zijn de vissen druk bezig om voor
nakomelingen te zorgen. Het is dan altijd de vraag
hoeveel van die kleine visjes groot zullen worden.
Wat dat betreft hebben wij mensen het heel gemakkelijk. Onze ouders helpen, voeden en beschermen
ons vaak nog vele jaren na de geboorte. Vissen moeten het meestal zelf maar uitzoeken. Kleine visjes
worden vaak opgegeten door andere vissen, soms
zelfs door hun eigen
soortgenoten. Ook
zijn er visetende
watervogels
zoals futen en
aalscholvers

en gemene visetende larven van
bijvoorbeeld de
libel en geelgerande watertor.
Gelukkig zijn
er ook veel
vissen die hun
eerste levensjaren overleven en
uiteindelijk heel groot worden. Dat wij af en toe zo´n
kanjer kunnen vangen, maakt het vissen echt leuk en
spannend. Ik heb heel veel zin in nieuwe spannende
avonturen aan de waterkant en ben er weer helemaal
klaar voor! Jullie ook?
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Tips van Ed
PENVISSEN OP KARPER

Op karper kun je heel goed met een pen
(dobber) vissen. Gewoon met wat handen
mais uit blik een voerplekje aanleggen en
daarop je aas leggen. Lekker in je karperstoel,
landingsnet en onthaakmat bij de hand, een
paar maiskorrels op de haak of hair en rustig afwachten. Zodra het water wat
warmer is, gaan de karpers actief op zoek naar voedsel. Ze leggen daarbij
flinke afstanden af en komen zeker een keer jouw voerplek tegen. Goede
stekken zijn rietkragen, hoeken en kruisingen van sloten, pijlers van bruggen
en ingangen van duikers. Hier komen ze regelmatig buurten. Als daar dan jouw
voerplekje ligt, melden ze zich zeker. Wel met je aas op de bodem vissen en
eh… zorg dat de slip van je molen goed staat afgesteld!

VOORJAARSSCHAR
Schar staat bekend als een echte
winter(plat)vis, maar vaak zijn ze nog prima
in de zomer te vangen. In het ondiepe
water langs het strand zwemmen er nog
maar weinig, maar vanaf pieren en havenhoofden kun je in mei en juni soms de ene
na de andere schar vangen. Daar hoef je
echt geen zware zeewerphengel voor te
gebruiken, want met een stevige karperhengel of een heavy feederhengel kan het
namelijk ook. Aan je hoofdlijn knoop je een
paternoster; dat is een onderlijn met
twee of drie platvishaken eraan. Onderaan de onderlijn komt een ankerlood van
75 of 100 gram, Op de haken rijg je zagers
of zeepieren en gaan met die banaan.
Meer weten over zeevissen? Kijk dan eens op de website Stekkie.nl onder
het kopje Vissen doe je zo.

Colofon

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon 030-6058400
and.nl
Website: www.sportvisserijnederl nd.nl
E-mail: info@sportvisserijnederla

2

ISSN 2214-3246

Abonnementen Stekkie Magazineunninghouders
JeugdVISpashouders en Jeugdverg
gestuurd.
krijgen Stekkie Magazine gratis thuis
ontvangen, schaf
Wil jij dit ook iedere twee maandendat je gegevens bij
dan een JeugdVISpas aan en zorgworden.
Sportvisserij Nederland bekend

Copyright
ke toestemming
Zonder uitdrukkelijke, schriftelij niets uit deze
van Sportvisserij Nederland mag elvoudigd en/of
uitgave worden overgenomen, verve
openbaar gemaakt worden.
Vormgeving, druk, advertentiesTel.: 0314-340150
Publishing House & Facilities b.v.

3

PEILEN

Als je met een dobber gaat vissen, is
het belangrijk om deze goed uit te
loden. Met te veel of te weinig
loodjes onder je dobber
zul je namelijk weinig vis
vangen. Maar hoe lood
je een dobber nu precies
het beste uit?

UITLODEN VAN JE DOBBER
LOODJES

OP WELKE VIS GA JE VISSEN?

EVEN REKENEN
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UITLODEN

Het uitloden van je dobber kun je aan de waterkant doen, maar ook thuis in een lange vaas of
een emmer. Op de tekening zie je wat er gebeurt

Kijk voor mee
r tips
op Stekkie.nl bi
j
Vissen doe je zo
, Met
de vaste heng
el.

Als je op ruisvoorn gaat vissen, kun je het aas ondiep aanbieden, zeg maximaal een halve meter diep. Voor
brasem of karper kun je het beste op de bodem vissen. Knijp hiervoor zoveel loodjes op je lijn tot de dobber
langzaam zinkt. Schuif de dobber dan steeds een stukje
naar boven, totdat de punt weer boven water komt. Nu
staat het onderste loodje op de bodem en je aas ligt daar
een klein stukje
vandaan. Voor
het karpervissen met een
werphengel
als er te weinig loodjes op de lijn
kun je een
zijn geknepen: de dobber blijft plat
schuifdobber
liggen. Knijp nu nog een loodje
gebruiken
op de lijn en probeer het opnieuw,
met alleen een
net zo lang tot alleen het puntje
oogje aan de
nog boven water staat. Bij teveel
onderkant,
loodjes op de lijn zinkt de dobber
waar de lijn
en moet je een loodje van de lijn af
doorheen gaat.
schuiven. Dat gaat heel eenvoudig
Met een rubzolang je nog geen haakje aan je
beren stuitje
lijn hebt geknoopt. Doe dat dus
op je lijn kun je
altijd pas na het uitloden. Zorg
de dobber op
dat de afstand tussen je haak en
de juiste diepte
het eerste loodje ongeveer 20 tot
afstellen.
30 centimeter is.

5

Brood is voor veel vissoorten een geweldig goede aassoort.
Dat is een geluk, want er is altijd wel brood in huis. Het maakt
niet uit of het wibrood, bruinbrood, vers of oud brood is; je
kunt overal mee vissen.

BROODVLOK
Je maakt een vlok door uit het zachte deel van een
snee (wit)brood een stukje te pakken en dit om je haak
te vouwen. Knijp alleen het gedeelte rond de haaksteel
stevig aan. De pluim aan de onderkant geeft de vlok
onder water een zwevend effect en zal vissen snel
verleiden tot een aanbeet. Voor een klein haakje (maat
12 of 14) pak je een klein plukje brood

om een vlokje te maken. Voor een grotere haak
mag je gerust een flink stuk brood pakken, ter
grootte van een twee euro muntstuk.

deegje is
geworden
en verpak
het dan in
een plastic
zakje, zodat het
niet uitdroogt. Het deeg
kun je als een balletje om je
haak kneden.
BROODKORST
Met een drijvende korst kun je heel goed
ruisvoorns en karpers vangen. Door wat
korsten te voeren kun je ze aan het eten
krijgen, waarna je voorzichtig de
korst met jouw haakje erin in
de buurt van de vissen werpt.
Let wel heel goed op dat er
geen watervogels in de
buurt zwemmen. Je wilt
immers een vis vangen
en geen vogel!

BROODDEEG
Als er geen vers brood in huis is om broodvlokjes van
te maken, kun je met een paar sneetjes oud brood een
deegje maken. Bevochtig de sneetjes eerst met wat
water. Maak ze niet te nat, want dan krijg je broodpap dat niet om je haak te kneden is. Kneed
het brood net zo lang tot het een mooi egaal

VISSEN MET BROOD
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GOEDE HAAKKNOPEN

HALVE BLOEDKNOOP
De halve bloedknoop is een perfecte knoop om een haak
met een oogje of om een wartel aan je hoofdlijn te bevestigen. De knoop is eenvoudig te leggen en heel betrouwbaar.
Zo leg je hem:
1 Steek het
uiteinde van
de lijn door
het oog van
1
de haak of
de wartel en
laat dit circa
10 centimeter
uitsteken.
2
2 Wikkel het
uiteinde van de
lijn vijf keer om
de hoofdlijn.
3 Haal het
3
uiteinde van
de lijn door de
lus boven het
haakoog of de
wartel.
4
4 Bevochtig
de knoop en
trek hem aan. Knip het uiteinde af.
DE KNOTLESS-KNOT
De knotless-knot oftewel knooploze knoop is erg handig
om een karperhaak aan je onderlijn te bevestigen, waarbij
je meteen een ‘hair’ maakt waaraan je het aas kunt rijgen.

1 Maak
een klein
1
lusje aan het
uiteinde van
een 30 tot
2
40 centimeter lange
onderlijn.
2 Haal de
onderlijn
door het
haakoog
3
zodat de
lus aan de
‘buitenkant’
van de haak
uit het oog
steekt.
3 Laat de
4
lus zo’n drie
centimeter
onder de
haakbocht
5
uitsteken en
sla de lijn zes
keer om de
haaksteel.
Het uitstekende stukje lijn en lusje vormt de hair.
4 Schuif de wikkelingen mooi strak tegen elkaar aan
en steek het uiteinde van de onderlijn nu in tegengestelde richting door het haakoog.
5 Bevochtig de wikkelingen met wat speeksel en trek
het geheel voorzichtig aan.
Er zijn ook haken die een bledje hebben in
plaats van een oogje. Deze haken bevestig je
met een bledknoop. Kijk voor deze knoop op
Stekkie.nl onder Vissen doe je zo, Met de
vaste hengel.
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In elk Stekkie magazine nemen we een kijkje in de
viskist. Uit de kist kunnen nieuwe vismaterialen
komen of tips voor leuke activiteiten, maar
ook leerzame zaken. Dit keer bespreken we
de JeugdVISpas en kijken we naar de website
Stekkie.nl.

DE JEUGDVISPAS
Om relaxed te kunnen vissen, word je lid van een
hengelsportvereniging bij jou in de buurt. De hengelsportvereniging zorgt voor een goede visstand
en organiseert toffe activiteiten. Je kunt er van alles
leren over vissen en meedoen aan een viswedstrijd.
Ben je jonger dan 14 jaar, dan mag je met de JeugdVISpas van jouw vereniging met één of twee hengels
vissen. Je kunt dan in heel veel wateren terecht en óók
met kunstaas op roofvis vissen. Vis je alleen in water
bij jou in de buurt en nog niet met twee hengels of op
roofvis? Dan kun je tot je 14de jaar bij je hengelsportvereniging ook terecht voor een jeugdvergun-

ning. Als je lid wordt van een hengelsportvereniging,
krijg je ook nog eens vier keer per jaar GRATIS van
Sportvisserij Nederland het Stekkie Magazine thuis
gestuurd. Meer weten? Ga naar de dichtstbijzijnde
hengelsportzaak (zie www.vispas.nl), daar weten ze
precies wat je nodig hebt!
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STEKKIE.NL
Stekkie.nl is dé website voor jonge sportvissers.
Op Stekkie.nl is allerlei informatie te vinden over
sportvissen en over de Nederlandse vissoorten.
In het onderdeel ‘Vissen doe je zo’ worden alle
hengeltechnieken beschreven, van het vissen met de
vaste stok tot zeevissen. Met de extra tips van Vis
TV presentator Ed Stoop lukt het zeker om veel vis
te vangen. Ook als je al een meer ervaren sportvisser bent, vind je er nuttige tips en trucs. Natuurlijk
kun je op Stekkie.nl de sportvisregels bekijken, met
informatie over de minimummaten, gesloten tijden
en gedragscodes. Bij het onderdeel ‘Visbiologie’ kun
je heel veel leren over de Nederlandse vissoorten.
Onder ‘Vis en school’ vind je de spreekbeurtservice,
waarmee het wel heel gemakkelijk wordt om een
spreekbeurt of werkstuk over vissen te maken.
Natuurlijk kun je ook allerlei leuke sportvisgames
spelen en visfilmpjes bekijken.

Neem snel een kijkje op
Stekkie.nl !
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LEEFOMGEVING

De meerval houdt zich overdag het liefst
op in beschutte delen van het water,
zoals diepe plekken, bij boomstronken
of onder overhangende oevers. Pas in de
late schemering wordt hij actief en verlaat
hij zijn schuilplaats om voedsel te zoeken. Hiervoor
gebruikt hij zijn ogen niet of nauwelijks; met zijn
bekdraden verkent hij zijn omgeving en vindt hij
zijn prooien. In Nederland komt de meerval steeds
meer voor in rivieren, kanalen en plassen.

VOORTPLANTING

De meerval paait in mei of juni bij een watertemperatuur van 18 tot 20 graden, in ondiep water met veel
planten. Het mannetje drukt met zijn bek de planten
plat, zodat er een nest ontstaat. Na het verleiden
van het vrouwtje duwt hij haar boven het nest en
omstrengelt haar. Zij legt dan de eitjes in het nest
waarna hij ze bevrucht. Vervolgens blijft hij het nest
bewaken tegen indringers, waarbij hij met zijn staart
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regelmatig vers
water over de eitjes
wappert.

VOEDSEL

De meerval is een
roofvis die zowel
vissen, kikkers, vogels als kleine zoogdieren kan
eten. Dankzij de brede bek zijn grote prooien geen
probleem. Dat een meerval veel kan eten is te zien
op de foto. Deze tijdens een onderzoek gevangen
meerval spuugde maar liefst 38 blankvoorns uit!

Kijk op Stekki
e.nl
voor spectacu
laire
meerval filmpj
es!

Vissen met Ed

Eerlijk gezegd vind ik de meerval maar een vreemde vis. Met
die gladde huid lijkt het wel een reuzenpaling, maar dan
met een hele grote bek! Doordat hij zo vreemd is, vind ik
het vissen op meerval wel erg spannend.

MEERVAL IN NEDERLAND

Het gaat goed met de meerval in Nederland. In de
rivieren worden ze steeds vaker gevangen en ook in
plassengebieden komen ze meer en meer voor. Tot
voor kort mocht je niet op meerval vissen, omdat de
soort beschermd was. Nu mag je er officieel op vissen.
Je moet een gevangen vis na de vangst wel onbeschadigd terugzetten in hetzelfde water, maar dat zijn we
als sportvissers wel gewend. Houd rekening met de
gesloten tijd voor aassoorten: van 1 april tot de laatste
zaterdag van mei is het verboden om te vissen met
kunstaas of dode aasvissen.

Als aas gebruik je dan
wormen, boilies of
pellets. Hiermee
zijn al heel veel
meervallen gevangen. In de bekende Spaanse meerval-rivier de Ebro
vissen ze vrijwel alleen nog maar met pellets!

SCHEMERING

De beste tijd om op meerval te gaan vissen is tijdens
de avond- en ochtendschemering. Dit zijn de momenten dat hij zijn schuilplaats verlaat en op jacht
gaat. Overdag maak je een goede kans in de diepe
delen van het water of in de buurt van obstakels, zoals takken of grote stenen. De meerval is het meest
actief in warm water, dus juni, juli en augustus zijn
hele goede maanden om een poging te wagen!

AASSOORTEN

Je kunt heel goed met een plug op meerval vissen.
Bij een aanbeet krijg je meestal een dreun op je
hengel, waarna een spectaculaire dril volgt. Natuurlijk gebruik je hiervoor geen lichte spinhengel,
maar een sterke plughengel waarmee je voldoende
kracht kunt uitoefenen. Je kunt ook met een dode
aasvis vissen, dus eigenlijk gebruik je dezelfde
methoden als bij het vissen op snoek. Een verschil
met snoekvissen is dat je in de gesloten tijd voor
aassoorten prima kunt doorvissen op meerval.
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Damian een echte meerval! Geen
gigant, maar wel een vette vis.
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Dit keer kunnen TIEN Stekkie lezers een echte Stekkie hengelset winnen, bestaande uit een vaste hengel
van vier meter lang en een Stekkie ‘leren en vissen’
set. Deze set bestaat uit een kant-en-klaar tuigje,
keycord met hakensteker, peillood, extra haakjes,
een doosje lood, een onthaak shad (om het onthaken
te oefenen), het Stekkie boekje ‘Leer vissen met
de vaste hengel’ en allerlei reservemateriaal. Meer
informatie over Stekkie producten vind
je op www.joyoffishing.nl
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:
Wanneer is een dobber goed
uitgelood?
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Als de watertemperatuur in het voorjaar
stijgt, zie je steeds meer karpers de ondiepe
delen van het water opzoeken. Na een paar
weken mooi weer gaan de vissen zich in deze ondiepten
voortplanten, oftewel ‘paaien’.

BUIK VOL KUIT
In het voorjaar dragen de vrouwtjeskarpers honderdduizenden eieren (dat noem je kuit) bij zich, waardoor
ze een dikke buik hebben en kilo’s zwaarder zijn

bevruchten. Hierbij letten ze nauwelijks op hun omgeving en schuren ze soms langs scherpe rietstengels
en stenen. Dit kan lelijke wonden opleveren, maar bij
een gezonde karper helen deze vaak snel. Maak je dus
geen zorgen als je na de paai een beschadigde karper
vangt.

GA KIJKEN!
Tijdens de paai laten de karpers zich vaak heel goed
zien. De paaitijd is dus een goed moment om te kijken
hoeveel karpers er in jouw water zwemmen en hoe
groot ze zijn. Houd de komende tijd het water goed in
de gaten, misschien kun je dan genieten van dit mooie
schouwspel!

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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Vissen hebben net zoals mensen en vele andere
dieren een skelet. Of ze nu botten heten zoals bij
een mens, of graten zoals bij een vis, allebei dienen
ze ervoor dat het lichaam stevigheid krijgt en dat
tere delen van het lichaam beschermd worden.

LICHT EN LOS
Het skelet van een vis is heel licht en bestaat onder
meer uit een wervelkolom, graten, vinstralen,
schedel en kieuwdeksels. Het skelet is niet helemaal
met elkaar verbonden, zoals bij de mens. De meeste
hoeft dus geen zware en stevige
botten te hebben. Als je gaat vissen moet je daar rekening mee
houden, want een vis is buiten
het water vrij kwetsbaar. Als je
een vangst wilt fotograferen, ga
er dan zittend mee op de foto
boven een onthaakmat of het
water. Mocht de vis vallen, dan
maakt hij een zachte landing.

geworden. Bij een watertemperatuur van ongeveer
18 graden zijn de vrouwtjes klaar om het kuit af te
zetten. Dit doen ze in de ondiepe en plantenrijke delen
van het water. Het meest ideaal zijn ondergelopen
weilanden (bijvoorbeeld langs een rivier), maar ook
rietkragen, takkenbossen of zelfs stenen worden
gebruikt.

RUW PAAISPEL
De paai van karpers gaat er vaak ruw aan toe. Een dik
vrouwtje wordt gevolgd door meerdere mannetjes die
met hun kop tegen de buik van het vrouwtje drukken.
Hierdoor laat het vrouwtje haar eitjes los, waarna
de mannetjes er als eerste bij willen zijn om deze te

14

N
A
V
I
A
A
P
E
D
KARPER

vinnen zijn alleen bevestigd aan een paar losse
stukjes been of kraakbeen. Dat is voldoende, want de
vinnen dienen alleen voor de voortbeweging. En niet
om het gewicht van het lichaam te dragen, zoals onze
benen dat doen.

KWETSBAAR
Het skelet van een vis is veel minder sterk dan ons
geraamte. Een vis weegt in het water bijna niets en

GROENE GRAAT
Vrijwel alle vissen hebben witte graten, maar de
graat van de geep is knalgroen. Dit wordt veroorzaakt door een stofje in het bloed van de vis. Ook
wij hebben dit stofje in ons bloed. Je kunt het zien
wanneer een bloeduitstorting (blauwe plek) na een
paar dagen groen van kleur wordt. Door de groene
graat denken veel mensen dat de geep giftig is, maar
dat is hij absoluut niet.
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