Vier keer per jaar jouw eigen visblad! • maart 2017
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ZIN IN HET
VOORJAAR
Hoi Stekkies,
Ik weet niet hoe het met jullie vangsten was deze winter, maar ik heb
af en toe behoorlijk mijn best moeten doen om een visje te vangen.
Daarom heb ik extra veel zin in het voorjaar!

H

Het water is nu nog koud en
de vis is nog niet erg actief. Grote kans dat karpers
bijvoorbeeld nog een poosje bij elkaar onder bruggen
en in duikers liggen. Daar heb je de komende weken
een goede kans om iets te vangen, als je met een
dobbertje en één of twee maiskorrels op de haak zo
dicht mogelijk tegen de duiker aan vist. Vooral niet
te veel voeren, dat is niet nodig. Zodra de zon wat
meer kracht krijgt, gaan de vissen rondscharrelen
in ondiepe sloten en in ondiepe delen van grotere
wateren. Daar warmt het water namelijk snel op en
is voedsel te vinden. Op mooie dagen moet je dus die
plekken opzoeken!
Op roofvis mag je nog tot eind maart met kunstaas
- én een JeugdVISpas - vissen, daarna is het even
gesloten tijd. Omdat roofvissen van beschutting
houden, zoek ik graag naar plekjes waar (resten
van) planten of takken aanwezig zijn. Daar vis ik
mijn kunstaas zo dicht mogelijk langs. Om niet vast
te raken gebruik ik
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softbaits waarvan
de haak ‘verborgen’
zit in het rubber, of
kunstaas dat heel
ondiep of zelfs over
het water hobbelt.
Dat zijn jerkbaits,
maar ook kunstkikkers en imitaties van muizen en eendenkuikens.
Enorm spectaculair als er een vis op duikt!
Goed nieuws: de eerste zondag in maart begint de
nieuwe serie Vis TV. Twaalf weken lang visspektakel
op RTL 7. Je kunt dan op zondag niet heel vroeg gaan
vissen, omdat Vis TV pas om 09:30 uur is afgelopen.
Daarna zie ik je wel aan de waterkant verschijnen,
waar ik dan allang zit omdat ik elke uitzending al van
tevoren heb gezien!
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Tips van Ed
VAN DIEP NAAR ONDIEP

Zodra de voorjaarszon zich wat vaker laat zien zal
het viswater langzaam maar zeker gaan opwarmen. De
ondiepe delen van het water warmen veel sneller op
dan de diepere delen. Vooral soorten als brasem en
karper vinden dat warme water heerlijk. Vandaar dat
je deze vissen de komende tijd vooral zult vangen
op ondiepe plekken die aan diep water grenzen. Niet voor
niets werpen veel feedervissers hun voerkorf nu in het ondiepe water langs de
tegenoverliggende oever om daar dikke brasems te vangen. Ook in de ondiepe
delen tussen kribben van rivieren en in de ondiepe oeverzones van vijvers en
plassen kun je nu steeds beter vis vangen. Vooral als daar ook nog eens riet
begint te 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 rond scharrelen. Werp je aas voor brasem en karper dus niet meer
in diep water, maar ga op zoek naar stekken in het ondiepe.

TUSSEN PLANTENRESTEN
Ook deze tip heeft min of meer te maken met het
vissen op karper, al kun je er als witvisser ook je
voordeel mee doen. Het gaat over waterplanten
en dan vooral over de drijfbladplanten gele plomp
en waterlelie. Die zie je over een paar maanden
weer overal boven komen in poldersloten, sierwater,
plassen en vaarten. In het najaar sterven de
planten af en als de lentezon het water opwarmt, gaan ze in april weer
groeien. In maart ligt er meestal een veld van half rotte plantenresten op de
bodem. De hele winter hebben daar karpers, zeelten en mogelijk ook brasems
tussen gelegen. Tussen de plantenresten is het namelijk vaak een graadje
warmer dan in het open water en bovendien is er altijd wel wat voedsel te
vinden. Als je weet waar die velden met drijfbladplanten groeien, dan zou ik
zeker de komende weken op die plek gaan vissen. Wie weet hoeveel vissen er
tussen de plantenresten op een lekker hapje liggen te wachten!
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In het voorjaar warmt het water langzaam op. Net als wij vinden de
karpers het heerlijk om van de eerste zonnestralen te genieten.
Hierdoor kun je de vissen vaak eenvoudig vinden in slootjes
en ondiepe delen van grotere wateren. Op zonnige dagen
kun je nu dus op karperjacht!
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MET EEN PENNETJE

Ga tijdens zonnige dagen op zoek naar karper en neem een
hengel, schepnet, onthaakmat en een rugzakje met aas en
reservematerialen mee. Kijk naar tekenen van leven in het
water, zoals bewegende rietstengels, aasbellen, modderwolkjes of zwemmende vissen. Zie je iets? Ga dan heel
rustig vissen, zonder de karpers te verstoren. Gebruik een
lichte karperhengel, een molen met 25/00 nylon, een klein
dobbertje en een haak maatje 8, met daarop een paar
korrels blikmais of een zacht brokje kattenvoer uit blik.
Werp voorzichtig een klein handje voer rondom je pen.

PAAIEN

AAN HET OPPERVLAKTE

Check op S
te
filmpjes ov kkie.nl de
er penviss
en
op karper!
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WEEDLES
Het water in Nederland wordt steeds helderder, waardoor
er meer en meer waterplanten gaan groeien. Baarzen
maken graag gebruik van deze planten om in te schuilen of
te jagen. Maar hoe vis je met kunstaas tussen de planten,
zonder steeds vast te zitten?

STRUCTUUR
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Niet alleen planten, maar ook andere
structuren zoals takken of een fiets
onder water zijn superstekken om op
baars te vissen. Kleine baarzen zitten in grote aantallen tussen de structuren of planten, omdat ze daar
goed kunnen schuilen voor grotere roofvissen. De
grote baarzen weten dat en jagen dus graag tussen
de planten op hun kleine soortgenoten, maar ook op
andere kleine visjes en kreeftjes. Grote kans dus dat
je ze op dit soort stekken tegen komt!

is natuurlijk zonde als je je mooie stukjes kunstaas
kwijtraakt. Gelukkig hebben ze in Amerika hele
handige trucjes bedacht om te zorgen dat je de
vissen toch kunt vangen op dit soort begroeide
stekken. Het zogenaamde weedless vissen! In het
Nederlands vertaald betekent dit wiervrij vissen, dus
geen troep meer aan je haak.

VASTLOPEN

WEEDLESS VISSEN

Een probleem wat je hebt als je met je gewone
kunstaas tussen de planten en structuren gaat
vissen, is dat je regelmatig vast komt te zitten. Het

Het principe van weedless vissen is eigenlijk heel
simpel. Voor deze manier van vissen gebruik je
softbaits van rubber, met daarop een speciale haak.

SS OP BAARS!
De haak ‘verdwijnt’ eigenlijk in het rubber, maar
als een vis het aas grijpt komt de haak vrij en kun je
aanslaan! Op deze manier blijf je niet meer hangen
achter de obstakels onder water.

MATERIAAL
Wat heb je nodig voor het weedless vissen op baars?
Allereerst heb je shads nodig die kleine visjes,
kreeftjes of wormen imiteren. Baarzen zijn er gek
op! De speciale haken zijn de zogenaamde ‘offset’
haken, die je tegenwoordig in de meeste winkels kunt
kopen. Aan de haak komt de shad en voorop de haak
klik je een zogenaamde ‘Flexhead’ loodje of ‘Bottom
Jigging Sinker’ vast. Die zijn in allerlei gewichten
verkrijgbaar. Verder kun je voor baars het beste een
lichte spinhengel gebruiken, met een klein molentje
en het liefst een dunne, gevlochten lijn.

VISSEN MAAR!
Het vissen met de weedless techniek lijkt erg op het
vissen met een gewoon loodkopje. Als het op de bodem is beland, vis je het traag met kleine tikjes terug
naar je toe. Op deze manier
voel je ook goed hoe het
aas tussen de obstakels
Check op
door zwemt. Een aanbeet
Stekkie.nl d
voelt als een tik of wat
filmpjes ove e
weerstand. Even wachten
baarsvissen r
!
en dan aanslaan. De kans
is groot dat je zo een mooie
baars vangt!

ALTIJD DE VISPAS
MEE!
Als je alleen of met vrienden met kunstaas op roofvis
gaat vissen, heb je altijd een JeugdVISpas of - vanaf
je 14de - een VISpas nodig.
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ROOFBL
KENNISMAKING

De roofblei zwemt
van oorsprong in OostEuropese en Russische rivieren, maar
door een kanaalverbinding tussen de Donau en
de Rijn en uitzettingen in Duitsland komt de soort nu al
zo’n 30 jaar in Nederland voor. Het is een slank gebouwde
vis, met een zilverachtig lichaam. De kleur van de vinnen is
bij jonge vissen oranje, bij grotere exemplaren vaak grijs.
Verwarring met winde is mogelijk, maar het verschil zie je
duidelijk aan de bek. Deze is spitser dan die van de winde en
de punt van de onderkaak valt in een kuiltje van de bovenkaak. De roofblei groeit vrij snel. Na drie jaar zijn de
vissen al 40 centimeter en na vijf jaar kunnen ze 60 centimeter lang zijn.

LEEFOMGEVING

De roofblei leeft vooral in stromend water (rivieren)
en wateren die daarmee in verbinding staan. Dit
kunnen zijriviertjes zijn, maar ook stadsgrachten en
plassen. Voor de voortplanting is stromend water
nodig, maar als jonge visjes via een instroom of een
gemaal in stilstaand water terecht komen kunnen ze
ook daar prima overleven.

VOORTPLANTING

In de periode april tot juni paait de vis bij voorkeur op
een ondergrond van kiezels of zand met stenen met
stromend water erboven. Zulke plekken liggen vooral
in de bovenloop van rivieren. De eitjes kleven aan de
stenen vast en nadat ze zijn uitgekomen, laten de
visbroedjes zich expres door het stromende water
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meevoeren naar nieuwe leefgebieden. De jonge visjes
leven in scholen, maar volwassen vissen zwemmen
meestal alleen.

VOEDSEL

Jonge roofbleitjes voeden zich met dierlijk plankton
(zoals watervlooien), insectenlarven, insecten en
bodemdiertjes. Vanaf een lengte van 20-30 centimeter eten ze vooral kleine vis. In de rivieren waar hij
oorspronkelijk vandaan komt, jaagt de roofblei vooral
op alvers. Deze zwemmen vaak hoog in het water en bij
het jagen erop maakt de roofblei flinke klappen aan het
wateroppervlak.

LEI
Vissen met Ed
STEVIG MATERIAAL

RIVIEREN

Vissen op
een rivier
doe je voor
de veiligheid altijd met z’n tweeën.
De stenen langs de oever kunnen spekglad zijn en er is
altijd een kans dat je uitglijdt. De beste stekken voor
roofblei liggen in de harde stroming, bijvoorbeeld bij
kribben in de buitenbocht van de rivier. Soms zwemmen
ze ook langs de zandstrandjes tussen de kribben. Let
op jagende vissen en duikende vogels zoals sterns en
visdiefjes, die naar scholen kleine visjes duiken. Hier
jaagt de roofblei ook op, dus daar moet je wezen!

STILSTAAND WATER

In stilstaand water is een werkend gemaal een echte
hotspot, maar ook bruggen en duikers zijn goede plekken. De roofblei kan hier zijn prooi vanuit de schaduw
overrompelen. Goede tijdstippen om te vissen zijn de
ochtend- en avonduren, want dan is de roofblei het
meest actief. Klappen op het water kunnen duiden op
jagende vissen, werp daar dus meteen je kunstaas naartoe. Denk er aan dat je voor het vissen met kunstaas
altijd een (Jeugd)VISpas nodig hebt.

Gebruik een pittige spinhengel van zo’n 2,7 meter
lang en een niet te kleine werpmolen, met hierop een
dyneema lijn van 12 tot 16/00. Tussen de hoofdlijn
en het kunstaas knoop je 60-80 centimeter nylon of
fluorcarbon van 40/00 dik. Zo bijt een per ongeluk
gehaakte snoek je lijn niet zomaar door. Na het inwerpen kun je meteen gaan indraaien. De roofblei is een
pijlsnelle vis, dus te snel binnenhalen bestaat niet!

KUNSTAAS

Roofblei is te vangen met pluggen, spinners en
lepels. Een plug moet ver te werpen zijn; in de hengelsportzaak weten ze welke goed is. Je kunt ook een
oppervlakteplug of ‘popper’ gebruiken, die je met
rukjes binnen vist. Spinners en lepels kies je in de
kleuren zilver en blauw. Gebruik verzwaarde spinners
van 20 tot 40 gram met een slank blad en lepels of
pilkertjes in gewichten van 10 tot 35 gram. Succes!
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Dat je voor het vissen soms geduld
moet hebben, bewijst Benjamin
met de vangst van een schitteStuur ook jouw visverhaal
rende roofblei. Na een lange dag
in via www.stekkie.nl
vissen aan de Linge werd hij - vlak
voordat hij naar huis zou gaan beloond met een felle aanbeet van
deze krachtpatser.

Prijsvraag

Sem
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Dit keer verloten we maar liefst 30 dvd’s over het vissen
op roofblei, van de expert Willem Stolk. Je leert hoe je op
verschillende manieren met kunstaas roofblei kunt vangen
en je ziet mooie beelden van spectaculaire vangsten!
Om kans te maken op
deze dvd 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:
Op welke plekken
in een rivier kun je
het beste op roofblei
vissen?

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.

VISMA

VIS TV SEIZOEN 2017

Op zondag 5 maart start het nieuwe seizoen van
Vis TV. Het thema is ‘Stad en land’, waarbij Ed en
Marco zowel midden in de stad als in de natuur
vissen. Zo gaan ze onder meer vissen op snoek in
Almere, op winde en baars aan het Haringvliet, op
Tong in het Noordzeekanaal, op karper in Middelburg, op baars en snoekbaars op de Lek en op schar
aan de Groningse kust. Tot en met zondag 21 mei
kun je iedere
zondagochtend vanaf
9.00 uur een
half uur lang
genieten van
de visavonturen van
Ed & Marco.
Zorg dat
je niet
één van
de twaalf
uitzending
mist!

De hengelsportbeurs
Visma wordt op
3, 4 en 5 maart
gehouden in Ahoy
Rotterdam. Tijdens
deze dagen zijn vier hallen
gevuld met hengelsportmaterialen en spetterende
activiteiten. Voor jullie is de Visma extra interessant.
Ten eerste is de entree t/m 13 jaar gratis. Vervolgens
kun je de Stekkie Kids Route doen, met als beloning
een goodiebag van Sportvisserij Nederland. Daarbij
kun je op onze stand meteen Vis TV-presentatoren
Ed en Marco begroeten! Bovendien krijgen elke dag
de eerste 300 bezoekers t/m 13 jaar 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

Visma 2017
Openingstijden: Vrijdag 3 maart 10.00 tot
18.00 uur
Zaterdag 4 en zondag 5 maart 10.00 tot 17.00 uur
Entree: jeugd t/m 13 jaar gratis!
Locatie: Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10 Rotterdam

Vis TV 2017
Iedere zondag om 9.00 uur op RTL-7!
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Het voorjaar is de
periode waarin de meeste
vissoorten zich voortplanten. De roofvissen paaien
vroeg in het voorjaar, waarbij de snoek de spits afbijt.

BAARS
De baars paait over het algemeen in april, soms
in mei als het voorjaar erg koud is. In zeer ondiep
water legt het vrouwtje lange strengen met soms
wel 200.000 eieren, die door het mannetje worden
bevrucht. Zo’n streng kan meer dan twee meter lang
zijn. De baarseieren lijken een beetje op de strengen
met eieren die padden maken, of kikkerdril.

SNOEK
De snoek paait meestal in maart. Als de snoeken de
paaigebieden opzoeken ligt er soms nog ijs op het
water. Het vrouwtje plakt de eitjes in ondiep water
tegen de waterplanten aan, waarbij één of meerdere
kleinere mannetjes haar volgen om de eitjes te
bevruchten. Een snoekvrouwtje produceert wel
15.000 tot 20.000 eieren per kilo lichaamsgewicht.

SNOEKBAARS
De snoekbaars paait in april-mei. Het mannetje
maakt een nest van een halve meter doorsnede in
ondiep water, door de bodem met zijn vinnen goed
schoon te wapperen. Het vrouwtje komt later op het
nest en legt de eieren, dan bevrucht het mannetje
ze en bewaakt hij het nest. Daarbij wappert hij
regelmatig zuurstofrijk water over de eitjes en jaagt
hij alles weg dat in de buurt komt, zelfs duikers!

  PAAITIJD VAN ROOFVIS
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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.

DE GRAZENDE
GRASKARPER
Waterplanten zijn belangrijk voor een gevarieerde
visstand. Maar soms kan een water zo dichtgroeien
dat het vissen onmogelijk wordt. In dat geval
kunnen graskarpers worden uitgezet, want die
lusten wel een plantje!

VOORKEURSVOEDSEL
De graskarper komt oorspronkelijk uit China en wordt
in veel landen uitgezet voor het beheer van waterplanten. Hij eet het liefst zachte onderwaterplanten
(zoals waterpest), kroos en draadalg. In de zomermaanden kan hij per dag net zo veel eten als hij zelf
weegt. Dus een graskarper van vijf kilo lust dan per
dag wel vijf kilo planten. Dat is meer dan de meesten
van jullie in een maand tijd aan groenten eten!
Bovenwaterplanten zoals riet eet hij alleen als er geen
zachte planten te eten zijn. Waterlelies en gele plomp
eet hij liever niet.

KEEL
TANDEN
Er zijn maar weinig
vissen die planten
als voedsel gebruiken. De graskarper
heeft hiervoor speciaal gereedschap in de vorm van
sterke keeltanden. Hiermee snijdt hij de stengels en
bladeren in kleine stukjes en met de ribbels op de
tanden worden de planten fijngekauwd. De plantenvezels blijven daarbij grotendeels intact en omdat de
graskarper geen echte maag en een vrij korte darm
heeft, verteert hij maar de helft van de planten die hij
eet. Hij moet dus veel planten eten, om voldoende
voedingsstoffen binnen te krijgen.

WEER BEVISBAAR
Voor sportvissers is belangrijk dat woekeringen van
een aantal plantensoorten zich door het uitzetten
van graskarpers goed laat terugdringen. Zo worden
onbevisbare wateren weer bevisbaar en dat is natuurlijk fijn! Omdat graskarper zich in
Bekijk op
Nederland niet voortplant, komen
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graskarper!
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Een sloot vóór en na
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uitzetten van graska
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