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Hoi Stekkies,
Weer een zomer voorbij en heerlijk gevist. Ik hoop jullie ook! Gelukkig
hadden we een zomer met prima weer, hoewel dat niet altijd een
garantie is om veel te vangen. Veel vissen gaan bij warm weer namelijk
liever zonnebaden dan eten.

Nu de herfst eraan komt, gaat er weer veel
veranderen. Het goede nieuws is dat september
en oktober echte top-vismaanden zijn. De vis gaat
nu veel eten om een dikke vetlaag op te bouwen
voor de winter. Ook snoeken hebben nu grote
trek en dat houden ze eigenlijk de hele winter
door. In oktober trekken de snoeken naar water
waar ’s winters grote scholen voorns en andere
witvis overwinteren. Eerst dacht ik altijd dat die
snoeken de scholen witvis volgen, maar inmiddels weet ik beter. Net als krokodillen die
in Afrika op kuddes gnoes en zebra’s
liggen te wachten die de rivier gaan
oversteken, zo wachten de
snoeken de voorns op. In
de delen van het water
waar de snoeken liggen, kun je in het
najaar en de winter
ook goed op grote
blankvoorn
vissen.
Niet met
een made,
want dan
vang je
alleen de
kleintjes en
minibaarsjes.
Voor dikke
voorns zijn
madepoppen
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(casters), gekiemde hennep of een zachte maiskorrel goede aassoorten.
Er komt nu ook een fantastische periode aan
om te gaan zeevissen op bijvoorbeeld schar en
kabeljauw. Vissen doe ik het hele jaar met plezier,
maar nu komen de maanden waarop ik me echt
heel erg verheug!
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Tips van Ed
GROTE SNOEKEN EN DODE AASVIS

Che

ck op
Weet je dat je aan dood aas de grootste snoeken kunt vanStekkie.n
l
gen? Zoek deze kanjers op plekken waar scholen blankvoorns
het filmp
je
overwinteren, zoals havens en diepere stadswateren. Mijn
over doo
d aas
ervaring is dat je een dode aasvis het beste zo’n 20 tot 30
vissen!
centimeter boven de bodem kunt aanbieden.
Daarvoor gebruik je een flinke snoekdobber
met 10 tot 20 gram lood boven het staaldraadje.
Zelf gebruik ik altijd zelfgemaakte stalen onderlijnen van zo’n
40 centimeter lengte met daaraan een flinke dreg, die ik door
de rug van de dode vis prik. Dat kan een dode blankvoorn
zijn, maar ook een zeevis zoals een
sardine. Natuurlijk kun je ook op de ‘karpermanier’ vissen, met een aasvis op de bodem. Ik gebruik dan meestal
twee kleinere dreggen, waarvan ik er eentje door de neus
van de aasvis en de ander halverwege in de zij prik. En je
weet: snoekvissen doe je altijd met een JeugdVISpas!

NAJAARSKARPER
Zolang het water niet te koud is, kun je in de herfst goed karper vangen. Je
kunt dan best nog flink (voor)voeren. Wordt het water echt koud, dan zul je
merken dat de vissen maar een korte periode van de dag eten. Vaak wat later in
de ochtend, tussen 9.00 en 11.00 uur en ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Als
je de juiste stekken kiest, wil het op die tijden nog wel eens lukken.
Karpers hebben duidelijk een voorkeur voor bepaalde plaatsen om te
overwinteren. Vaak is dat onder bruggen en in of vlakbij duikers.
Maar ook afgestorven riet en bedden van waterlelies en plompenbladen zijn gewilde overwinteringsplekken. Hier kun je ze dus vangen, maar dan moet je heel weinig voer en het juiste aas gebruiken.
Bijvoorbeeld boilies met een sterke geur en smaak. Sommige karpervissers zweren bij een boilie met lever-extract. Die stinken de deur
uit, dus je moeder zal niet blij zijn als je ze thuis gaat fabriceren!
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ZEEHENGELS

De herfstmaanden zijn hét moment
om naar zee te gaan. De
zomervissen zijn in de
regel nog aanwezig en
tegelijkertijd arriveren
ook de eerste winter
gasten al. Je kunt dus
echt alle kanten op.

VOORBEREIDING

ZOETWATER MATERIAAL

ZEEVISSEN
STEKKEN

www.

Net als in het zoete water zijn in zee de structuren in en onder water
echte hotspots. Havenhoofden, pieren, strekdammen en steen
storten zijn aan de kust dus de plekken om te bevissen. Rondom
deze stekken is vaak diep(er) water aanwezig, lopen er grillige
stroomnaden, houdt zich veel voedsel op en bevinden zich talloze
schuilplaatsen
voor vis. Waar je
ook gaat vissen,
let altijd goed op
waar je loopt. De
met algen en wier
bedekte stenen
zijn vaak spek
glad en een flinke
smakkerd heb je
zo gemaakt.

KALENDER
Afhankelijk van de watertemperatuur in de herfst is september de maand waarin
je nog zomergasten kunt vangen. In oktober zie je de eerste overwinteraars
alweer arriveren. De komende maanden kun je deze vissen goed vangen:
September: makreel, geep, harder, fint, bot, tong, zeebaars. Oktober: bot, tong,
zeebaars, schar, wijting, gul. Wintermaanden: wijting, gul, steenbolk, bot, schar.
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Platvispaternoster.

Gulonderlijn.

SPINHENGEL + KUNSTAAS

Op Stekkie.nl
kun je
onder ‘Vissen
do
je zo’ meer leze e
n en
filmpjes bekijk
en
over zeevissen.
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Of je nu met de pen, drijvend aas of
met een loodsysteem op karper vist;
je moet het altijd op een visveilige
manier doen. Door goed na te
denken over je aanpak, materiaal
en systemen, ben je verantwoord
bezig.

STEKKEUZE
Karpers liggen graag bij obstakels zoals takken van
een omgevallen boom, een rietkraag of steigerpalen.
Als je hier strak tegenaan vist kan de karper het
obstakel in duiken, waarna de lijn breekt. Het vissen
op zulke plekken is alleen voor echte specialisten, die
hun materiaal en aanpak daarop hebben afgestemd.
Zonder deze expertise en aanpassingen moet je niet
bij obstakels vissen.

AANBEET EN DRIL
Maak na de aanbeet direct contact met de vis. Niet
wegdromen of weglopen bij je hengels, want voor

je het weet zwemt een gehaakte karper zich vast in een
obstakel. Zet beheerst de haak en houd de hengel schuin
omhoog, om de klappen van de wegzwemmende karper
op te vangen. Zo profiteer je optimaal van de buiging
van je hengel. Dril de vis rustig uit. Is de vis bij de kant,
zet de slip dan wat losser om losschieters en lijnbreuk te
voorkomen.

Alleen de onderlijn blijft in de bek zitten en
die raakt de vis vrijwel altijd snel kwijt.
Gebruik bij voorkeur een loodvervanger als
gewicht. In de hengelsportzaak hebben
ze goede alternatieven voor lood,
zoals stenen gewichten. Lood
hoort niet in het milieu.

Een mat met opstaande randen is ideaal,
omdat een vis hier niet vanaf kan glijden
of spartelen. Het meten, wegen en
fotograferen van de vis doe je altijd boven
de mat.

TERUGZETTEN
Laat het onthaken, wegen en fotograferen
niet te lang duren en houd de vis goed
nat. Hiervoor zijn opvouwbare emmertjes te koop, die
je eenvoudig kunt meenemen. Zet de karper terug met
behulp van de onthaakmat en ondersteun hem tot hij

Chod rig.

LANDEN
Leg je landingsnet al tijdens de dril in het water, zodat
het klaar ligt als de vis bij de kant komt. Is de vis uitgevochten, manoeuvreer hem dan boven het net. Zodra de
vis er helemaal boven is, til je het net op en is je vangst
binnen. Check voor het op de kant tillen van het net of
alle vinnen van de vis
strak langs het lichaam
liggen, zodat deze niet
beschadigen.

ONTHAAKMAT
Op de oever leg je de
karper voorzichtig op
een onthaakmat. Deze
ligt bij voorkeur op een
vlakke ondergrond en
is van tevoren goed nat
gemaakt. Blijf steeds in
de buurt van de mat en
voorkom dat de vis van
de mat af spartelt.

GOEDE VOORBEELDEN
De ‘chod rig’ is een zeer visveilig loodsysteem, waarbij de onderlijn dankzij de speciale bevestiging op de
leader (voorslag) na lijnbreuk gemakkelijk vrij komt.
Bij het veilige Hit & Run systeem (van PB Products)
wordt de leader na lijnbreuk als een lus door de
speciale loodclip getrokken. Zo raakt de karper het
lood, de leader en hoofdlijn kwijt. Vraag naar deze en
andere visveilige systemen in de hengelsportzaak!

op eigen kracht wegzwemt. Zet geen vissen
over naar ander water, dit om verspreiding
van ziektes te voorkomen.

VISVEILIGE
LOODSYSTEMEN
Veel karpervissers vissen met loodsystemen waarbij de vis zichzelf haakt. Blijf ook
in dit geval altijd dicht bij de hengels, zodat je snel kunt reageren op een aanbeet.
Gebruik altijd een visveilig loodsysteem.
Zo’n systeem zorgt ervoor dat een karper
na lijnbreuk het lood en de lijn kwijt raakt.

Hit & run.

VISVEILIG KARPERVISSEN
6

Check op Stek
kie.nl
de filmpjes ov
er
verantwoord
karpervissen.
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GIEBEL
KENNISMAKING

De giebel is een hoog gebouwde vis, met
kenmerken van de karper en kroeskarper.
De kleur varieert van zilverachtig geelwit tot
bruingeel. Ze zijn goed te onderscheiden van
karpers door het ontbreken van bekdraden.
Kroeskarper heeft een bolle rugvin, terwijl de
giebel een holle rugvin heeft. Bij twijfel kun je
de schubben op de zijlijn tellen: kroeskarper
heeft er 33-36 en giebel heeft er 28-31. De
maximale lengte van de giebel is ongeveer
van de giebel, waardoor de giebel ook wel
45 centimeter. De gekweekte goudvis is een kleurvariant
‘wilde goudvis’ wordt genoemd.

Kijk op Stekki
e.nl naar
het filmpje van
Ed over
het vissen op gi
ebel.

Vissen met Ed

Werpend met de voerkorf maak ik een voerplek in
het open water of tegen de rand van een rietkraag
of lelieveld. Vervolgens vis ik met een korrel mais
op de haak of twee korrels mais aan een korte hair.

FEEDERHENGEL
LEEFOMGEVING

De soort heeft een voorkeur voor stilstaand tot
langzaam stromend water met waterplanten.
In Nederland wordt giebel vaak aangetroffen in
(stads)vijvers, maar soms ook in sloten, vaarten en
plassen. Het voorkomen van giebel hangt sterk af
van het voorkomen van roofvis. Is er weinig snoek,
dan kunnen er veel giebels in een water voorkomen.

VOORTPLANTING

De voortplanting van giebel is bijzonder. De vrouwtjes
paaien mee met andere karperachtigen, waarbij de
zaadjes van de andere vissoort ervoor zorgen dat de
eitjes zich ontwikkelen. De eitjes worden echter niet
‘echt’ door de andere vissoort bevrucht. Hierdoor
ontstaan er alleen maar vrouwelijke giebel nakomelingen. Zo kan één giebel voor veel nakomelingen zorgen,
als er maar andere karperachtigen in het water
aanwezig zijn.

VOEDSEL

Giebels zijn alleseters. Naast dierlijk voedsel als
watervlooien, insectenlarven en kleine kreeftachtigen, eten ze ook algen, delen van planten
en uiteraard allerlei aas van sportvissers. Aan
het eind van het eerste groeiseizoen bedraagt
de lengte gemiddeld 8 tot 10 centimeter. Na
twee jaar zijn de vissen al 18 tot 20 centimeter
lang.
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Op giebel vis ik bij voorkeur met een lichte tot medium
heavy feederhengel. Op de molen spoel ik voor worpen
tot circa 25 meter een nylon lijn van 18 tot 22/00
dikte. Voor verre worpen kies ik liever een gevlochten
lijn met een trekkracht van circa 5 kg, met daaraan een
voorslag van nylon. Aan de voerkorf van maximaal
40 gram knoop ik een onderlijn van circa 50 centimeter 14/00 nylon met een haakje nummer 14.

GEMAKKELIJKE ETERS

Gewoon feedervoer vinden
ze heerlijk, maar de ervaring
heeft me geleerd dat giebels
sterk worden aangetrokken
door groen, bruin en vooral
stinkend lokvoer met
vismeel. Daarom maak ik
graag een mix van feederen vismeelvoer. Daar
meng ik wat geknipte
blikmais doorheen.

TRUKENDOOS

Soms kunnen de giebels enorm kieskeurig zijn en
moet je van alles proberen om ze tot aanbijten te
verleiden. In dat geval kunnen zachte pellets of
kattenvoer goed werken. Of probeer een worm als
haakaas en geknipte wormen door je voer. Ook het
dopen van je haakaas in een sterk geurende ‘dip’
kan wonderen doen. Mijn favoriet is scopex, die ik
koop bij de witvisafdeling van mijn hengelsportzaak.
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Woute

Uit de viskist komen dit keer een megahengelsportbeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht
en de nieuwe quiz-pagina op Stekkie.nl. Hier
kun je testen hoeveel je van vis, waterplanten en
waterdiertjes weet.
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Rens
Rens vist de laatste jaren op karper.
Tijdens een sessie met een buurjongen ving hij deze prachtvis, die na
het landen keurig werd neergelegd
op een natgemaakte onthaakmat.
Goed bezig Rens!

Stuur ook jouw visverhaal
in via www.stekkie.nl

Joris

Nunz
io
topvo heeft een
er
ontde voor zeel
t
kt
kast m . Vanuit d
e
et kru
nam h
iden
ij
poede wat paprik
r
a
dat do en mengde o
voer. r zijn lokM
als ha et een mad
ak
e
hij ve aas wist
rvolg
e
n
kanje
r te va s deze
ngen.

Prijsvraag
Dit keer kunnen TIEN Stekkie lezers een onthaakmat
winnen om een gevangen vis op te leggen. Deze Rookie
onthaakmat is compact opvouwbaar, waardoor hij onder
andere ideaal is voor het struinend vissen op karper. De
tien matten zijn beschikbaar gesteld door Joy of Fishing
(www.joyoffishing.nl).

HENGELSPORT EN
BOTENBEURS

Omdat dit al weer het laatste Stekkie Magazine van
2014 is, wijzen we je alvast op de Hengelsport en
Botenbeurs op vrijdag 28 t/m zondag 30 november

Datum: 28, 29 en 30 nov
ember 2014
Locatie: Jaarbeurs, Jaa
rbeursplein 6,
3521 AL te Utrecht.
Openingstijden:
dagelijks van 10:00 - 17:
00 uur
Prijs: Toegangskaart €12
,00, voorverkoop
online: € 9,50, parkeerka
art € 7,50
Gratis toegang voor kin
deren t/m 12 jaar,
onder begeleiding van een
volwassene.

in Utrecht. Hier kun je bij 150 standhouders terecht
voor de nieuwste producten, aanbiedingen en heel
veel informatie. Ook zijn er lezingen van bekende
vissers en is er een “Carp Square”, waar je als
karpervisser volledig aan je trekken komt. Sportvisserij Nederland heeft een groot jeugdplein en Vis TV
presentatoren Ed & Marco zijn van de partij. Jeugd
t/m 12 jaar mag gratis naar binnen en bovendien
krijgen elke dag de eerste 250 jeugdige bezoekers
een gratis vaste hengel!

NIEUWE QUIZ OP STEKKIE.NL

Om kans te maken op een mat 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:
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Wat kun je naast het gebruik van een onthaakmat nog
meer doen om een gevangen vis zo goed mogelijk te
behandelen?

13
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Als je vraagt wat de grootste zoetwatervis
van Nederland is, noemt bijna iedereen de meerval.
Wat de meeste vissers echter niet weten, is dat er
in Nederland wel vier meervalsoorten rondzwemmen!
Hieronder bespreken we ze alle vier.

EUROPESE MEERVAL

AFRIKAANSE MEERVAL

Dit is de kanjer die jullie het beste kennen. Hij kan
meer dan 2,5 meter lang en 100 kilo zwaar worden.
Hij heeft een langgerekt lichaam en een grote kop
met kleine ogen en zes voelsprieten. De vlekkerige

De Afrikaanse meerval wordt in ons land gekweekt
voor de consumptie. Als je in een supermarkt of
viswinkel meervalfilet ziet, dan is het altijd van deze
soort. Heel soms komt een Afrikaanse meerval
vanuit een aquarium of tuinvijver in het buitenwater terecht. Ook is de soort uitgezet in enkele

‘marmertekening’ op het lichaam geeft een goede
camouflage. De rugvin is opvallend klein en ver naar
voren geplaatst. Aan de onderzijde heeft het lichaam
een lange anaalvin (vinzoom). De Europese meerval
komt in steeds meer Nederlandse wateren voor.

Misschien is je het wel eens opgevallen dat bij alle
vissen een soort stippellijn over de zijkant van hun
lichaam loopt. Deze lijn, die bij de ene vissoort
beter zichtbaar is dan bij de andere, noem je de
zijlijn van de vis. Met deze zijlijn is de vis in staat
om trillingen in het water te voelen.

vindt en weet een forel waar een insect in het water
is gevallen. Ook voelen vissen in het pikkedonker
precies aan waar stenen en takken in het water liggen, zodat ze hun kop niet stoten.

PORIËN

visvijvers. Hij kan maximaal 170 centimeter lang en
60 kilo zwaar worden. De afgeplatte kop heeft acht
bekdraden.

AMERIKAANSE KANAALMEERVAL

Deze meervalsoort komt oorspronkelijk uit NoordAmerika en is ooit als consumptievis naar Nederland
gebracht. De maximale lengte is 55 centimeter. Hij
heeft acht bekdraden, waarvan vier op de onderkaak,

De vangst van een Amerikaanse kanaalmeerval is in
Nederland heel bijzonder. Het betreft dan altijd een
vanuit een aquarium of tuinvijver overgezet exemplaar. In Noord-Amerika is deze ‘channel catfish’
de meest voorkomende meervalsoort. Hij kan 130
centimeter lang en meer dan 20 kilo zwaar worden.
Hij heeft acht bekdraden en kleinere exemplaren lijken op de Amerikaanse dwergmeerval. Een duidelijk
verschil zie je aan de staart: bij de dwergmeerval is
die aan de achterzijde recht, bij de kanaalmeerval
gevorkt.

LAND
ER
ED
N
IN
N
TE
R
O
O
LS
A
V
R
EE
M
14

DE ZIJLIJN

De zijlijn begint bij de kieuwen en loopt meestal
helemaal door tot aan de staart. Als je met een
vergrootglas kijkt, dan zie je dat de lijn bestaat
uit een hele rij gaatjes of ‘poriën’. Vroeger werd

AMERIKAANSE DWERGMEERVAL

twee in de hoeken van de bek en twee op de kop.
Hij heeft aan de borstvinnen vrij scherpe stekels en
tussen de rugvin en de staartvin zit een opvallende
vetvin. De soort komt vooral voor in vijvers in NoordBrabant en Limburg.

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.

VOORZICHTIG
Als je gaat vissen moet je voorzichtig langs de
waterkant lopen, anders voelen de vissen jouw voetstappen als trillingen in het water en weten ze dat
ze op hun hoede moeten zijn. Ook hard praten zorgt
voor trillingen in het water, dus schreeuwen langs de
waterkant zal je vangsten niet ten goede komen!
gedacht dat in de gaatjes slijm werd gemaakt om de
slijmhuid van de vis te vormen. Nu is bekend dat de
onderhuids met elkaar verbonden gaatjes samen een
zintuig vormen. Niet om mee te horen of te ruiken,
maar om waterbewegingen en trillingen te voelen.

GEVOELIGE ZENUW
Onder de rij gaatjes ligt een hele gevoelige
zenuwbaan, die de trillingen opvangt en doorgeeft
aan de hersenen. Op de tekening is die zenuw roze
getekend. Dankzij het zijlijnsysteem weet een snoek
precies waar zich een voorbij zwemmend visje be-

baar.

Bij zeebaars is de zijlijn heel goed zicht
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