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Ha die Stekkies,
Fijn hè, die zomer? Mooi weer en lekker veel vrije tijd om te vissen.
Pas je wel op dat je in de klas niet teveel droomt over mooie vangsten?
Met een beetje pech moet je dan in de vakantie extra lessen volgen of
huiswerk maken. Dat zou zonde zijn!

Dit Stekkie Magazine zit weer vol met leuke en
interessante artikelen. Wat denk je van wedstrijdvissen, graskarper, exotische grondels en
het beste supermarktaas? Want dat karpers en
witvissen veel meer lusten dan alleen boilies en
maden, wist je natuurlijk allang. Vaak is dat aas
behalve in de hengelsportwinkel ook gewoon in de
supermarkt te koop. Zo word ik steeds enthousiaster over het vissen op karper met drijvende
hondenbrokken. Het is waanzinnig spannend om
karpers de brokken te zien opslurpen! Voor mij
absoluut de mooiste manier van karpervissen. Je
moet natuurlijk wel heel goed opletten dat watervogels jouw aas met haakje niet pakken. Dus als je
drijvend vist: nooit weglopen bij je hengel!
Wat ook steeds populairder wordt, is snoeken in
de zomer. Deed je dat voorheen vooral in najaar en
winter omdat dan de waterplanten zijn verdwenen, nu zoek je de planten juist op. Snoeken liggen
daar immers te
wachten op een
prooi. Dat kan een
vis zijn, maar ook
een jonge eend.
Best zielig, maar
zo is de natuur

nu eenmaal. Gaan jullie ook naar het WK Junioren
Zoetwatervissen in Assen? Ik ben van de partij, op
het Stekkie-plein. Ik zie jullie daar!
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Tips van Ed
HONDENBROKKEN

Zoals ik al in mijn voorwoord schreef, is
Check op
Stekkie.nl de
drijvend vissen op karper waanzinnig
filmpjes over het
spannend. Met een landingsnet, ondrijvend vissen
thaakmat, stevige hengel, werpmolen met
op karper!
28/00 of 30/00 nylon, een haak en een zak
hondenbrokken kun je aan de slag. Zorg dat
je drijvende brokken hebt! Vaak zijn de goedkope huismerken
nog het beste. Eerst voer je een aantal brokken en kijk je of de vissen interesse tonen. Soms moet je al een aantal dagen van te voren beginnen met voeren
om de karpers te laten wennen aan het aas. Om jouw brokje gaat een baitband
(mini-elastiekje) dat aan de haak is bevestigd. Is het brokje rond, dan kun je met
een mesje of schaartje aan weerskanten een inkeping maken, zodat het elastiekje niet wegschiet. Werp je aas heel secuur in de buurt van de gevoerde
brokken en wacht rustig af. Spanning verzekerd!

VISSEN OP ZOMERSNOEK
In de zomer kan een snoek veel meer prooien in en op
het water vinden dan ’s winters. En dat zijn niet alleen
vissen; ook kikkers, waterratten en kuikens van watervogels zijn geliefde snacks. Omdat snoeken ’s zomers
veel eten, zijn ze extra actief. Vooral in helder water
met veel waterplanten. Daarin kun je lastig vissen met
kunstaas dat naar beneden duikt, want dat zit snel
vast in de planten. Kies in zulke wateren voor oppervlakte kunstaas zoals poppers, jerkbaits, kikkerimitaties en namaakratten. Die vis je over de planten heen.
Liefst een beetje onhandig en onregelmatig, zoals een jonge eend of kikker zwemt.
Dus inwerpen en met korte rukken weer binnen draaien, waarbij je de hengeltop
van links naar recht en van boven naar beneden tikt. Het kunstaas maakt dan rare
schokkende en huppelende bewegingen, die een snoek niet
kan weerstaan. Vis vanwege de planten niet te licht. Kies
30 of 35/00 nylon of nog liever 20/00 gevlochten lijn.

Colofon
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Iedere sportvisser vindt het leuk om
vis te vangen. Veel sportvissers
doen ook graag mee aan
een viswedstrijd. Dat
is niet alleen leuk en
gezellig, maar ook
nog eens ontzettend
spannend!

WEDSTRIJDVISSEN
WAAROM WEDSTRIJDVISSEN?

VASTE HENGEL

De meeste wedstrijden worden met de vaste hengel gevist. Bij het wedstrijdvissen worden nooit
telescoop hengels gebruikt, omdat je die niet
gemakkelijk kunt afsteken (inkorten).
Daarom worden insteek- of over-

WERPHENGEL

steekhengels
gebruikt, waarbij de langste
hengels altijd oversteekhengels
zijn. Het kopen van een geschikte
vaste hengel is best lastig. In de hengelsportzaak kunnen ze je goed vertellen
welke hengel voor jou het meest geschikt is.
Door gebruik te maken van topelastiek, kun je
tijdens een wedstrijd zelfs de dikste brasems met
een dunne lijn en klein haakje vangen.

OVERIGE MATERIALEN
Om een echte
wedstrijdvisser te worden
moet je lid zijn van een hengelsportvereniging. Je doet mee aan clubwedstrijden en
misschien wel een competitie. Ben je er goed in, dan kun
je meedoen aan federatieve wedstrijden. En wie weet word je
ooit wel Nederlands Kampioen of zelfs Wereldkampioen!

VOOR IEDEREEN
Je kunt al op jonge leeftijd beginnen met wedstrijdvissen.
Jongen of meisje, dat maakt niet uit. De meeste hengelsportverenigingen bieden hun jeugdleden de mogelijkheid
om een wedstrijd te vissen, in het zoete of het zoute water.
Vaak is er een jeugdviscompetitie, waarbij ’s avonds na
het eten of in het weekend wordt gevist. Daarbij zijn altijd
ervaren wedstrijdvissers aanwezig, die je de fijne kneepjes
leren. De beste vissers van de jeugdviscompetitie worden
geselecteerd om mee te doen aan selectiewedstrijden die
leiden naar het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd.
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Feedersteun.
Roller.
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Elk jaar liggen er weer allerlei nieuwe aassoorten in de
hengelsportwinkel. Je zou bijna denken dat je zonder dat
nieuwe aas niets kunt vangen. Niets is echter minder waar.
Wist je dat er in de supermarkt ook heel veel aassoorten
liggen waarmee je geweldig goed kunt vangen?

ook de in rivieren zwemmende
barbeel is er gek op. Voor witvis
en karper kun je een stukje
jonge kaas op je haak prikken,
voor barbeel gebruik je een klein
blokje oude kaas aan een hair.

LUNCHWORST
Alle aassoorten die we hier bespreken hebben als
voordeel dat vissen er niet of nauwelijks aan hoeven
te wennen en het zonder schroom opeten. Gewoon
omdat het er lekker uit ziet, heerlijk smaakt of een
onweerstaanbare geur heeft. Het is daarom een
goed idee om eens met deze aassoorten aan de
slag te gaan. Je kunt het in vrijwel elke supermarkt
kopen, het is niet duur en de vissen zijn er gek op!

BROOD
Je zult er niet snel roofvis mee vangen, maar verder
is vrijwel elke vissoort gek op brood. Het meest
gebruikt is witbrood, omdat je daar mooie plukjes
of korsten van aan je haak kunt doen. De smaak is
goed, de geur is goed en dankzij de witte kleur valt

het in het water ook goed op.
Vers witbrood is een ideaal
haakaas, oud brood (wit en
bruin) kun je nat maken en als
lokvoer gebruiken.

MAIS
Ingeblikte zoete mais
is super voor grote
voorns, zeelt, brasem
en karper. Je legt er snel
een voerplekje mee aan, waarna
je het zowel op de haak als op
een hair kunt vissen. Volgens
veel karpervissers is blikmais
het allerbeste, meest geliefde,
makkelijkst verkrijgbare en best
vangende karperaas ter wereld.

KAAS
Niet heel goedkoop, maar
zolang je het
alleen als haakaas gebruikt
heb je maar
weinig nodig.
Een goed aas
voor witvis en
karper, maar

Lunchworst is te koop in blik,
waardoor het lang houdbaar
is. Het geurt sterk, is in ieder
formaat te snijden en het
wordt snel door vissen gegeten. Het is een topaas voor
karper, zeelt en brasem, maar
er zijn nog meer vissoorten die er
niet vanaf kunnen blijven. Vis het op je haak of aan een
hair. In de winkel vaak te koop onder de Engelse naam,
“luncheon meat”.

HONDEN- EN KATTENVOER
Honden- en kattenvoer kun je in droge
en in vochtige vorm kopen. Droogvoer is
meestal drijvend, maar soms ook zinkend.
Drijvende brokken maak je met behulp van
een elastiekje aan je haak vast, zinkende
brokken vis je op de bodem aan
een hair. Zacht voer uit blik
kun je aan je haak vissen.
Voorn, brasem, giebel,
(kruis)karper, zeelt
en nog veel meer vissoorten zijn er heel goed
mee te vangen.

Het is goed, goedkoop en je kunt
er grote vissen mee vangen;
vooral brasem en karper.
Beide bonen kun je zowel op de
haak als aan de hair vissen.

KRENTEN EN
ROZIJNEN
Vissen zijn er - net
als jullie - gek
op. Je kunt ze
gemakkelijk op
de haak te zetten
en ze zijn ideaal om
snel een voerplek mee
op te bouwen. Eventueel kun je ze eerst
even weken in water, zodat ze zich
vol zuigen en wat zachter worden.
Je kunt ze goed op de haak
prikken, maar ook als rits
van 3 of 4 stuks op de hair
zetten.

EINDELOZE
VOORRAAD!
Naast de genoemde
aassoorten kun je ook
aan de slag met ontbijtkoek, roggebrood, gekookte aardappelen, pinda’s,
aardbeien, kersen, pruimen, mosselen, garnalen
en slakken. Allemaal te koop in de supermarkt. Kijk
maar eens goed rond of er nog meer bruikbare aassoorten liggen en probeer het gewoon!

BONEN
Met kapucijners, bruine bonen, witte
bonen en kidneybonen kun je snel een voerplek
opbouwen. Het vocht kun je gebruiken om je grondvoer,
bijvoorbeeld voor de method feeder, mee aan te maken.

SUPERVANGSTEN MET SUPERMARKTAAS
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GRASKARPER
KENNISMAKING
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LEEFOMGEVING

De graskarper komt oorspronkelijk uit China, waar
hij leeft in grote rivieren en de hiermee verbonden
meren. Omdat het voedsel vooral uit waterplanten
bestaat, is hij vanaf 1977 in Nederland uitgezet om
overmatige plantengroei tegen te gaan. Vanuit de
kleinere
wateren
waar de
uitzettingen
plaatsvonden,
zijn
soms
graskarpers
ontsnapt of over overgezet naar andere wateren.
Daardoor komt de soort ook voor in rivieren,
kanalen en meren.

VOEDSEL

Op het menu staan vooral zachte waterplanten als
draadalg, waterpest en hoornblad. Als deze planten
niet beschikbaar zijn, eten ze hardere soorten zoals
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Vissen met Ed
Als je een beetje zoekt, kun je in jouw omgeving vast wel een
water vinden waar graskarpers zwemmen. Ik vind het een
schitterende vissoort, die echter behoorlijk schuw kan zijn.
Toch kun je ze met broodkorsten goed vangen.
met een elastiekje (baitband) een korst aan de haak
en werp ik die voorzichtig in de buurt van de vis. Als
ik geen activiteit zie, voer ik hier en daar wat broodkorsten om de vissen te verleiden om te gaan azen.
Ik maak de korsten iets nat, dan zijn ze zwaarder en
verder weg te werpen.

ZOEK ZE OP

riet, lisdodde en zelfs kroos. Ook eten ze gras dat vanaf
de oevers in het water hangt. Planten met drijvende
bladeren, zoals waterlelie en gele plomp, worden niet
gegeten. In de zomer kunnen graskarpers dagelijks
meer dan het eigen lichaamsgewicht aan planten eten.

VOORTPLANTING

De soort kan zich in Nederland niet op een natuurlijke
manier voortplanten. De vissen paaien wel, maar voor
de ontwikkeling van de eitjes is warm, stromend water
nodig. Het Nederlandse rivierwater is te koud om de
eitjes goed te laten ontwikkelen. De voortplanting
kan alleen bij sommige viskwekerijen. Hier worden
de eitjes en zaadjes samen gebracht en worden de
bevruchte eitjes opgekweekt in warm en zuurstofrijk
stromend water.

Graskarpers zwemmen vooral op plaatsen waar ze zijn
uitgezet. Door een beetje rond te vragen en te luisteren
naar andere vissers, kun je er achter komen waar ze bij
jou in de buurt 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. Mooie zomerdagen zijn
daar het meest geschikt voor, omdat de vissen dan
hoog in het water zwemmen en interesse hebben in de
broodkorsten die je voert.

KORSTEN VOEREN

Aan de waterkant kijk ik eerst of ik graskarpers zie
zwemmen. Soms zie ik golven of kolkjes op de plek waar
een vis
aan het
eten is van
waterplanten of in
het water
hangend
gras. Dan
bevestig ik

MATERIAAL

Voor het korstvissen gebruik ik een langere spinhengel of een lichte karperhengel, met daarop een molen
met 22/00
tot 25/00
nylonlijn. Ik
zet hierop
een haak
maat 4.
Naast een
schepnet
en een
onthaakmat,
neem ik ook
een polaroidbril mee om goed in het water te kunnen
kijken. Tot slot nog een belangrijk advies: let heel
goed op dat je korst niet door een eend wordt gepakt!

Op Stekkie.nl
vind je een
leerzame film
over het
vissen op gras
karper!
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Roan

Dit keer komen er uit de viskist een paar hele
leuke evenementen: het Wereldkampioenschap
Zoetwatervissen voor junioren in Assen en de
Hengelsport Outdoor Fair bij het Eiland van Maurik.
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Amber
Samen met haar vader viste Amber
in een visvijver op karper en steur.
Het geheime super-aas bestond uit
rolmops (zure haring), waarmee
ze een karper en maar liefst vier
steuren wist te vangen. Deze kanjer
was langer dan een meter!
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Stuur ook jouw visverhaal
in via www.stekkie.nl
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Prijsvraag
In het kader van het WK Junioren Zoetwatervissen
kun je bij deze prijsvraag een echte wedstrijdhengel
winnen. Het is de LFT Formula Sensitive 820, compleet
met extra top, topelastiek set, voercup set en foudraal,
beschikbaar gesteld door de firma Leonard Sports. Met
deze superstrakke hengel kun je heel wat wedstrijden
winnen!
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:
Waarom gebruiken wedstrijdvissers bij voorkeur een
insteek- of oversteekhengel?

WK JUNIOREN ZOET

Het WK Junioren
2014 zal plaatsvinden van zondag 21
t/m zaterdag 26 juli
in Assen. Er doen
ruim 180 wedstrijdvissers van 14 tot 23
jaar mee. De jongste
deelnemers vissen in
het Havenkanaal, beide andere categorieën vissen in
het Noord-Willemskanaal tussen het Havenkanaal
en het viaduct van de snelweg A28. De eerste dagen
wordt er getraind, vrijdag en zaterdag zijn wedstrijddagen. De toegang is gratis en het Nederlands
team kan jullie aanmoedigingen goed gebruiken,
dus kom kijken! Speciaal voor jullie is bovendien
een Stekkie-Jeugdparcours georganiseerd aan het
Havenkanaal bij het Enkeerpad. Hier maak je kennis
met alle takken van de sportvisserij en kun je leuke
prijzen verdienen. Bovendien kun je op de foto met
Vis TV-presentatoren Ed en Marco en kun je op twee
vis-drilsimulatoren sterke vissen drillen.

Datum: 6 en
7 september
2014
Locatie: Rec
reatiepark Ei
la
nd van Mauri
4021 GG Mau
k,
rik
Openingstij
den:
eide dagen 10
:00 - 17:00 uu
r
Prijs: Toegan
gskaart €10,0
0,
voorverkoop
online: €7,50
, parkeren €5
Gratis toegan
,00
g voor kinder
en t/m 12 jaar
begeleiding va
, onder
n een volwas
sene.

HENGELSPORT OUTDOOR
FAIR 2014

Op dit grootste Hengelsport Outdoor evenement
van de Benelux kun je alles leren over witvissen,
karpervissen, roofvissen, vliegvissen en zeevissen
en de nieuwste hengelsport producten kopen. Ook
kun je meevaren met boten en op snoek, baars en
snoekbaars vissen. Op het jeugdplein van Sportvisserij Nederland zijn drilsimulatoren aanwezig, kun je
Ed & Marco begroeten en starten met het jeugdparcours over de beurs, dat boordevol leuke activiteiten
zit. Kijk snel op www.hs-outdoorfair.nl, want dit
evenement wil je echt niet missen!

lledige
Kijk voor het vo
programma op
.nl
renzoet2014
www.wkjunio
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Door de aanleg van het Main-Donaukanaal in 1992 komen steeds meer vissen uit
Oost-Europa via de Rijn in de Nederlandse wateren
terecht. Vooral grondelsoorten zijn sterk in opmars; op
sommige plekken vang je de ene na de andere grondel!

VIJF NIEUWE SOORTEN
Je kunt in Nederland op dit moment vijf nieuwe
grondelsoorten vangen. Ze leven graag tussen stenen
op de bodem, waar ze voedsel en schuilplaatsen
vinden. Vier van de vijf soorten hebben op de buik een
zuignap, waarmee ze zich kunnen vastzuigen aan de
stenen. Zo spoelen ze niet weg bij sterke stroming.

De Kesslers grondel, die voor het eerst in 2007 is
gevangen, lijkt wel op een zwartbekgrondel. Hij mist
echter de zwarte vlek in de rugvin.

HERKENNING
De marmergrondel is voor het eerst in 2002 in
Nederland gevangen. Je kunt hem goed herkennen
aan de twee uitstekende neusbuizen boven de bek.

De witvingrondel lijkt erg op een ‘gewone’ riviergrondel. Hij heeft twee bekdraden, één in elke hoek
van de bek. Hij heeft geen zuignap onder zijn buik
maar twee gewone buikvinnen.

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.

ZOUT EN ZOET
De woorden zout en zoet schelen maar een
letter, maar voor vissen is zout of zoet water een
wereld van verschil. Een echte zoetwatervis is in
zeewater ten dode opgeschreven, andersom leggen
zeevissen het loodje in zoetwater.

dan een zeevis, maar die plas is wel een stuk minder
zout! In brak water (dat is water dat een beetje
zout is) kunnen de meeste zoetwatervissen goed
overleven. De ene soort kan daarbij een wat hoger
zoutgehalte verdragen dan de ander.

ZOUTWATERVISSEN

TREKVISSEN

Het probleem waar vissen mee te maken hebben is
dat zout water aantrekt. Het vocht in het lichaam van
een zeevis (zoals bloed) is minder zout dan zeewater.
Hierdoor dreigt er water uit het lichaam van de zeevis te worden getrokken. Om niet te verschrompelen,
houdt een zeevis zoveel mogelijk water binnen. Hij
drinkt veel water en scheidt zoveel mogelijk zout uit
via zijn kieuwen, plas en poep.

Trekvissoorten als de aal, zalm, bot, driedoornige
stekelbaars en fint kunnen zowel in zout als zoet
water leven. Dankzij aanpassingen van het lichaam
kunnen zij vanuit een rivier de zee op zwemmen en
andersom. De overgang naar een ander zoutgehalte
is wel even wennen. Daarom is de brakke overgangszone tussen het zoete rivierwater en het zoute
zeewater erg belangrijk. Als de vissen heel abrupt
van zoet naar zout water zouden zwemmen (of
andersom), dan zouden ze dat niet overleven.

ZOETWATERVISSEN
De zwartbekgrondel is in 2004 voor het eerst
aangetroffen. Hij is herkenbaar aan de zwarte vlek in
de voorste rugvin. Het is een agressief visje dat tijdens
het vissen fel aanbijt.
De Pontische stroomgrondel is sinds 2009 in ons
land. Hij is slank gebouwd en heeft licht blauwgrijze
zijkanten, met donkere vlekken. Tussen het oog en
de bovenlip loopt een donkere lijn.

Bij een zoetwatervis werkt het net andersom. Zo’n
vis is van binnen zouter dan het water waarin hij
leeft. Hij moet zoveel mogelijk water buiten houden
en uitscheiden, om niet als een ballon uit elkaar te
klappen. Een zoetwatervis plast daarom veel meer

Brakke overgangszone bij
de Haringvlietsluizen.

Op Stekkie.nl kun je onder Spreekbeurtservice > Vissoorten de ‘Zoekkaart exotische
vissen’ downloaden. Hierop staan alle nieuwe
soorten die je momenteel kunt aantreffen,
waaronder de grondels.

TEN
R
O
O
S
L
E
D
N
O
R
G
E
NIEUW
14

15

