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Hoi beste Stekkies,
Welkom bij deze nieuwe uitgave van jullie lijfblad. Dat staat weer vol
met leuke tips, verhalen en vangstmeldingen. Zo is er het vangstverslag
van een reusachtig grote snoek van 122 centimeter, geschreven door
Stekkie-lezer Robert. Gewoon midden in een woonwijk gevangen!
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In mijn leven heb ik al een aantal grote snoeken
gevangen, maar een superdame als deze staat
toch hoog op mijn verlanglijstje. Als ik er eentje wil
vangen moet ik niet te lang wachten, want vanaf
1 maart tot de laatste zaterdag in mei is het de
gesloten tijd voor snoek. De snoeken zijn dan druk
met de voortplanting (paai), dus dan gaan we ze
niet storen. In maart mag je met de jeugdVISpas
nog wel op baars en snoekbaars vissen, maar ook
die laten we vervolgens van 1 april tot eind mei met
rust. Gelukkig zijn er genoeg andere vissoorten om
op te vissen, zoals de zeelt! Die heeft de hele winter
in een soort winterslaap in de modder en tussen
oude rietstoppels gelegen. Daar krijg je vanzelfsprekend honger van, dus je maakt dikke kans om in de
komende weken zeelt te vangen. Met wormen of maden, maar ook aan mais, mini-boilies of pellets. Als
je liever gaat zeevissen, dan kun je vanaf
maart tot half mei in ons kustwater leuk
bot kunt vangen. Vanaf het strand, maar
ook in zoute kanalen en riviermondingen.
Fantastisch om een keer te proberen met

je winkle picker of feederhengel. Ook kun je binnenkort kijken naar gloednieuwe afleveringen van Vis
TV. Marco en ik hebben weer mooie vis-avonturen
beleefd, die vanaf 28 februari elke zondag om 09:30
uur op RTL7 worden uitgezonden. Een aanrader!
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Tips van Ed
VAN DIEP NAAR ONDIEP

Zodra de voorjaarszon zich vaker laat zien zal het
viswater langzaam maar zeker gaan opwarmen. De
ondiep delen van het water warmen veel sneller
op dan de diepere delen. Vooral soorten als
brasem, karper en zeelt vinden dat warme water
heerlijk. Daarom vang je deze vissen de komende
tijd vooral op plekken die maar een halve meter
diep zijn. Niet voor niets werpen veel feedervissers hun voerkorf nu dichtbij de tegenoverliggende oever om daar dikke vissen
te vangen. Ook in de ondiepe delen tussen kribben van rivieren en in de
oeverzones van vijvers en plassen kun je nu steeds beter vis vangen. Zeker
als daar riet gaat groeien, waartussen veel vissen in het voorjaar graag paaien.
Maar ook als ze daarmee nog niet bezig zijn, zullen de vissen graag in het
ondiepe en warme water rondscharrelen. Werp je aas in de komende periode
dus niet meer in diep water, maar ga op zoek naar stekken in het ondiepe.

ACTIEF ZEEVISSEN
Als je op een bepaald moment aan de kust of op zee niets vangt, dan wil
dat niet meteen zeggen dat er geen vis zit. Zeevis gaat vaak azen als de
getijdenstromen beginnen te lopen; dus als het eb of vloed wordt. Garnaaltjes
en babyvisjes beginnen dan te scharrelen op de
bodem en die trekken weer grotere rovers aan. Vis
je met een onderlijn (paternoster) met twee of drie
haken en zagers of zeepieren als aas, dan is het
handig om in sterke stroming ankerlood te gebruiken.
Stroomt het niet of nauwelijks, neem dan lood
zonder ankers en vis actief. Draai na het inwerpen
af en toe heel langzaam een stukje binnen en
wacht dan even. Geen aanbeet? Dan weer een
stukje indraaien en wachten. Vaak lok je door die
beweging de aanval van een dikke bot of een
andere platvis uit.

Colofon
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Tijmen van der Sande is een fanatiek karpervisser
die sinds enkele jaren vrijwel altijd stenen
werpgewichten in plaats van lood
gebruikt. Hij legt hier uit waarom en
hoe hij dat doet!

SAFETY CLIP
heli-chod
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OP DE RIVIER

safety clip
systeem

OVERAL INZETBAAR

Alleen voor het
vissen op stromend
water gebruikte ik
vaak nog lood in
plaats van steen. Een
stuk lood van 150
gram is namelijk een
stuk kleiner dan een
steen van hetzelfde
gewicht, waardoor
het beter werpt en
sneller naar de bodem zinkt. Gelukkig
zijn er tegenwoordig
ook stalen werpgewichten, die voor
deze extreme manier
van vissen goed
bruikbaar zijn.

WIST JE DAT…

MIJN FAVORIET
Het meest gebruik ik stenen in combinatie met een zogenaamd ‘heli-chod’ systeem. Dit is bijna niet in de war te
gooien en je kunt er perfect mee op een modderige bodem of
een laagje wier vissen. Ook heb je bij dit systeem een minder
zwaar werpgewicht nodig om de haakpunt te laten prikken
in de bek van de vis. Een perfecte methode dus om de eerste
stap richting het vissen met stenen te maken. De eerste
keer dat ik met dit systeem viste was tijdens een vakantie in
Frankrijk. Ik ving al snel een reusachtige karper, dus je snapt
wel dat ik meteen verkocht was!
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Gelukkig heb ik geoefend met de kieuwgreep, dus toen
de vis bij de kant was kon ik hem goed vastpakken.
“Zwaar man”, zei ik. Eenmaal op de jas konden we de vis
meten. “1.22 Jelle, één meter tweeëntwintig!!”. “Dat
meen je niet!” zei hij.
Na het fotograferen lieten we de vis rustig bijkomen in
het water, waarna ze wegzwom. Ik was super blij en kon
niet geloven dat ik zo’n grote snoek had gevangen!

Dat je met dood aas heel goed snoek kunt vangen weten
we al enkele jaren. Dat je met dood aas zelfs midden in
je eigen woonwijk een mega-grote snoek kunt vangen,
bewees Robert Mastbergen in de afgelopen winter. Hij
ving een exemplaar van maar liefst 122 centimeter!

ROBERT VERTELT:
Op een zaterdag gingen mijn vriend Jelle en ik vissen
in een vrij smalle singel, die in verbinding staat met
een grote plas. Die dag waaide het best hard, met af en
toe een regenbui. Goed weer om een snoek te vangen!
We hadden al vroeg afgesproken, zodat we lekker veel
vistijd zouden hebben. Meteen na aankomst pakte Jelle
zijn kunstaashengel en wierp een keer uit. Toen zijn
shad vlakbij de kant was, zagen we er een snoek van
zeker 90 centimeter achteraan zwemmen. Hij hapte
niet toe, maar wat een begin van onze visdag!

DOBBER EN DREG
Voor het vissen met dood aas gebruik
ik een dobber die tien gram kan dragen,
met daaronder een loodje van vijf gram.
Aan mijn lijn knoop ik een soepele stalen
onderlijn van 40 centimeter met daaraan één dreg. De hengel is een vrij zware
spinhengel van 2.70 meter lang. Deze
lengte heb je naar mijn idee minimaal
nodig om goed aan te kunnen slaan. Op
de molen kun je nylon of gevlochten lijn spoelen.
Zelf gebruik ik

graag gevlochten lijn, omdat daar geen rek in zit waardoor je na een aanbeet goed de haak kunt zetten.

TIPS VAN ROBERT

AASVISSEN
Voordat je met dood aas gaat vissen, moet je naar de
viswinkel of een viskraam op de markt om aasvissen te
kopen. Vraag naar sardienes, haring, makreel of grote
spiering; dat zijn prima aasvissen. Er zijn ook zoetwatervissen die je goed kunt gebruiken, zoals blankvoorn.
Ik rol de vissen thuis stuk voor stuk in plastic folie en
stop ze dan in een diepvrieszak in de vriezer. Zo heb ik
een mooie voorraad voor een aantal sessies en kan ik elke
keer een paar vissen meenemen.

DE REUZENSNOEK
Na het inwerpen hielden we de dobbers goed in de gaten.
Mijn dobber dreef door de wind rustig langs een klein
bootje en ineens was hij weg. “Jelle, m’n dobber is weg!”
riep ik. Na vijf seconden sloeg ik aan. Het bleef even rustig,
maar daarna werd de hengel bijna uit mijn handen getrokken. De vis nam meters lijn en zwom bijna een rietkraag in.
Eenmaal bij de kant zagen we de snoek met zijn kop schudden, waarbij de kieuwen wijd open stonden. “Zooooo!”
riepen we tegelijkertijd, en weer zwom de snoek met volle
kracht weg. “Minstens één meter tien!” zei Jelle.

KIEUWGREEP
“Zal ik hem landen of jij?” vroeg Jelle. “Dat doe ik wel”, zei
ik, waarna Jelle zijn jas als onthaakmat op de grond legde.
De hengel gaf ik aan Jelle en die trok de snoek dichterbij.
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1 Vis met de wind in je rug. Zo kun je de dobber door de wind laten meevoeren.
2 Vis regelmatig op andere stekken. Zo kom
je er achter waar de snoeken liggen.
3 Ook in kleine wateren zwemmen soms
grote snoeken. Gewoon proberen!
4 Vis met z’n tweëen. Dat is handig bij het
landen, onthaken en fotograferen.
5 Neem een onthaak- en kniptang mee. Krijg
je de haak niet los, knip hem dan door.
6 Van 1 maart tot eind mei mag je niet op
snoek vissen (gesloten tijd).
7 Vergeet je jeugdVISpas niet! Die heb je
nodig als je op roofvis vist.
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BAARS
KENNISMAKING
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LEEFOMGEVING

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de
baars loopt van Noord- en Midden-Europa tot in
Siberië. In Nederland kun je in bijna alle wateren
baars vangen. Hij voelt zich vooral thuis in meren en

rivieren, maar ook in stads- en polderwateren zul
je baars vinden. Kleine baarsjes leven vooral in de
ondiepe oeverzone van het water. Grote baarzen vind
je in de diepere delen van het water.

VOORTPLANTING

Baarzen paaien in april of mei als de watertemperatuur boven de 10 graden komt. Ondiepe, plantenrijke
oevers zijn in trek als paaiplaats. De eieren worden
gelegd in lange, brede strengen die zich vasthechten
aan rietstengels en waterplanten. Jonge baarsjes leven in scholen. Zo zijn ze beter beschermd
tegen vijanden als snoek én oudere soortgenoten.
De baarsjes zijn na de eerste zomer ongeveer 10
centimeter lang. Twee jaar later zijn ze volwassen en
kunnen ze zich voortplanten.

VOEDSEL

Jonge baarzen eten watervlooien, insectenlarven en
kreeftachtigen zoals vlokreeften en waterpissebedden. Oudere baars eet vooral vis. In de keuze van de
soort prooivis is de baars weinig kieskeurig, zolang
ze maar maximaal een vierde van de eigen lichaamslengte groot zijn.
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Vissen met Ed

EENVOUDIG MATERIAAL

Baars zwemt vaak dicht langs de oever, dus je hebt
geen lange hengel nodig. Een vaste hengel van drie of
vier meter of een lichte werphengel zijn prima geschikt.
Een nylon lijn van 18/00 dikte is meestal toereikend.
Een dobbertje met daaronder een paar loodhagels en
een haak maatje 10 of 12 maken het geheel compleet.
Omdat de baars een echte roofvis is, kun je ze ook goed
met kunstaas vangen. Hiervoor gebruik je een lichte
spinhengel en een niet te grote werpmolen. En natuurlijk moet je ook de jeugdVISpas bij je hebben.

GOEDE STEKKEN

Zoek de baars bij structuren boven en onder water, zoals
bruggen, steigers,
rietkragen en oevers met steenstort.
In stromend water
kun je altijd baars

vinden bij een gemaal of aan de randen van snel
stromende stukken. Hier jagen ze op kleine visjes
die in het stromende water de kluts kwijtraken. Bij
warm weer zijn de baarzen het meest actief in de
ochtend- en avonduren. Als het water kouder is, zijn
ze overdag ook goed vangbaar. Als er ergens baarzen
zwemmen, dan vang je ze meestal snel. Heb je binnen vijf minuten geen beet gehad? Verkas dan naar
een volgende plek.

WELK AAS?

Baars is gek op wormen.
Deze mag je gerust actief vissen,
door de dobber steeds iets omhoog
of binnen te trekken. Dat prikkelt de
baarzen tot aanbijten. Wil je kunstaas gebruiken, dan heb je veel keuze.
In ondiep water gebruik ik graag een
onverzwaarde spinner, in iets dieper water een
verzwaarde spinner. Ook met plugjes en rubber
kunstaas zijn ze goed vangbaar. Baarzen kunnen
snel zwemmen, dus draai je kunstaas gerust in een
redelijk tempo binnen. Ook het afwisselend sneller
en langzamer binnendraaien kan goed werken.

Bekijk op Stek
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In elk Stekkie Magazine nemen we een kijkje in de
viskist. Uit de kist kunnen nieuwe vismaterialen
tevoorschijn komen of tips voor leuke activiteiten.
Dit keer kijken we naar de hengelsportbeurs Visma
en de nieuwe afleveringen van Vis TV.
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Aart
Aart stapte al vroeg op de fiets
om in de haven te gaan snoeken
met zijn vismaat. Ze visten
beiden met een dood voorntje als
aas. De eerste aanbeet leverde
hem deze gigantische snoek van
117 centimeter op.

Stuur ook jouw visverhaal
in via www.stekkie.nl
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Prijsvraag
Dit keer kunnen vijf Stekkie lezers een visveilig karpersysteem winnen, bestaande uit twee voorslagen, twee
Hit & Run lood clips en twee onderlijnen (allemaal van
PB-products). Als werpgewicht doen we er twee echte
Stonze-werpstenen bij.
Met dank aan Karper XL (www.karperxl.nl).
Om kans te maken op deze hengelset 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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Waarom kun je beter stenen werpgewichten gebruiken in
plaats van lood?

Vis TV 2016

s t a d & l a n d
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r
Vis TV op Stek van
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VIS TV SEIZOEN 2016

Op zondag 28 februari start het nieuwe seizoen
van Vis TV. Dit keer is het thema ‘Stad en land’,
waarbij Ed en Marco zowel in de natuur als midden in
de stad vissen. Het wordt spectaculairder dan ooit,
met bijzondere visstekken en mooie vangsten. Ed en
Marco vissen dit seizoen onder meer op het strand
van Texel, aan de rivier de IJssel en in hartje Den
Haag. Maar ook in de polder van de Lopikerwaard,
op een eilandje in de Vinkeveense Plassen en midden in de industrie op de Maasvlakte. Ze beginnen
de serie in het centrum van Utrecht, aan de Oude
Gracht. Zorg dat je geen uitzending mist!

VISMA

De geheel vernieuwde VISMA
wordt dit jaar op
4, 5 en 6 maart
gehouden in Ahoy
Rotterdam. Maar liefst vier hallen zijn gevuld met
hengelsportmaterialen en activiteiten die je een
onvergetelijke dag bezorgen. Voor jonge vissers is
de Visma 2016 extra interessant. Zo is er de Stekkie
Kids Route met als beloning een goodiebag van
Sportvisserij Nederland. Op onze stand kun je meteen Vis TV-presentatoren Ed en Marco begroeten!
En wat dacht je hiervan: de eerste 300 jeugdige
bezoekers t/m 13 jaar krijgen dagelijks een gesloten
envelop met hierin een waarde-cheque die kan
variëren van 5 tot 20 euro! Kijk voor meer info en het
voordelig bestellen van kaarten op www.visma.nl

Openingstijden:
Vrijdag 4 maart 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 5 en zondag 6 maart 10.00 tot 17.00 uur
Entree: jeugd t/m 13 jaar gratis!
Locatie: Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10
Rotterdam
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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.

In het voorjaar voel je de warmte van de zon steeds
beter. De meeste mensen vinden het heerlijk dat de
winter voorbij is en het mooie weer er aankomt. Zouden vissen
er ook zo over denken?

Mensen hebben een lichaamstemperatuur van
ongeveer 37 graden. Om die temperatuur op peil te
houden moeten we regelmatig eten, ons warm inpakken in de winter en luchtig kleden in de zomer. Vissen
zijn koudbloedig en kunnen niet - zoals de mens - hun
eigen temperatuur regelen. De lichaamstemperatuur
van vissen is altijd gelijk aan de temperatuur van het
water waarin ze leven. Die kan in de winter of zomer
meer dan 20 graden verschillen!

Dat vogels een nest bouwen is algemeen bekend.
Maar er zijn ook twee Nederlandse vissoorten die
een nest maken om de eieren in te leggen! Dat zijn
de stekelbaars en de snoekbaars. De stekelbaars
bouwt een nest van plantentakjes, maar de
snoekbaars heeft een heel andere aanpak.
giebel kunnen in de winter zelfs tijdelijke bevriezing
overleven! De stofwisseling neemt dan zeer sterk af
en de vissen maken in de lichaamscellen een soort
anti-vriesmiddel aan.

VOORJAAR

WINTERSLAAP?
De meeste vissen zijn in de winter een stuk
rustiger dan in de zomer. In koud water hebben ze
minder voedsel nodig, waardoor ze ook minder goed
vangbaar zijn. Sommige vissen gaan in een soort
winterslaap. De zeelt ligt in de winter graag half in de
modder en ademt dan bijna niet meer. Kroeskarper en

Roofvissen zoals snoek, snoekbaars, baars blijven ook
in koud water actief. Ze vreten de hele winter door en
blijven dus ook goed vangbaar met de hengel. Andere
vissen worden pas actief als het water weer boven de
10 of 15 graden komt. Dus hoe beter de voorjaarszon
zijn best doet, hoe meer kans je maakt op een goede
vangst!
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VISSEN ZIJN
KOUDBLOEDIG
14

DE SNOEKBAARS
BOUWT EEN NEST

SCHOON WAPPEREN
Snoekbaarzen planten zich voort (paaien) bij een
watertemperatuur tussen de 12 en 15 graden. In
Nederland is dat meestal eind april, begin mei. De
paaiplaatsen bevinden zich in wat ondieper water. De
snoekbaars heeft daarbij een voorkeur voor een harde
bodem van zand of steen. Door te wapperen met de
vinnen zorgen de mannetjes dat er een schoon plekje
ontstaat met een doorsnee van een halve meter. Dat
is het nest voor de eitjes.

Snoekbaarsjes met een
bijna lege dooierzak.

AGRESSIEF
Als het vrouwtje de eieren heeft gelegd, bevrucht
het mannetje ze. Daarna zorgt het mannetje voor
het nest. Hij voorkomt dat vissen zoals de pos, aal
en blankvoorn de eieren opeten. Ook voorziet hij de
eitjes van vers water door te wapperen met zijn vinnen. Mannetjes die een nest bewaken zijn agressief
en vallen alles aan wat te dicht in de buurt komt.
Zelfs een duiker die te dichtbij een snoekbaarsnest
komt, kan een forse kopstoot verwachten.

VAN KLEIN TOT GROOT
Als na een week de eitjes uitkomen, zit de taak van
pa er op. De net uitgekomen snoekbaarsjes leven
gedurende een week op de inhoud van de dooierzak. Daarna beginnen ze zich te voeden met kleine
waterdiertjes zoals watervlooien. Aan het eind van
de zomer eten ze hoofdzakelijk vis. Als de snoekbaarsjes de eerste winter goed doorkomen, kunnen
ze daarna doorgroeien tot exemplaren van meer dan
90 centimeter!
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