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LEKKER VEEL VISSEN!
Beste Stekkies,
 Aan alles komt een eind. Zo ook aan mijn werk bij Sportvisserij 
Nederland: ik heb namelijk de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ bereikt. 

Dit is dus mijn laatste bijdrage aan Stekkie Magazine, in het vervolg zal 
een ander mijn plek innemen.

Denk nu niet dat ik stop met vissen, in tegendeel 
zelfs! Zometeen kan ik zeven dagen in de week naar 
de waterkant en daar zie ik naar uit. Doordeweeks 
zal ik vaak met de vaste stok of de feederhengel op 
brasem en blankvoorn gaan vissen, in het weekend 
ga ik meedoen aan viswedstrijden. In april ga ik 
de polder in om te gaan penvissen op karper. En 
natuurlijk ga ik zeevissen! In de zomer een dag op 
de tong, een dag met de dobber op harder en ook 
beslist een dag op zeebaars. Op de rivieren ga ik 

met drijvende broodkosten 
en grote broodvlokken op 

winde vissen en bij mij 
in de buurt ga ik in de 

singels en vijvers met 
kunstaas achter 

de snoek aan. In 
het najaar wil 
ik minstens één 

dag per week 
vissen met een 
dode aasvis, in 
de hoop mijn 

persoonlijk 
snoekrecord 
te verbete-

ren. Dus die zeven 
dagen in een 

week ga ik 
goed benutten! 

Natuurlijk moet ik 
ook keuzes maken 
en bepaalde vis-

serijen op het 
juiste moment 
doen. Maar zo 
blijft vissen 
ook lekker 
afwisselend en 
altijd leuk. Ik 
denk dat jullie 
er goed aan doen om niet te veel visserijen 
tegelijk te proberen. Dat is tijdrovend en als je op 
school zit heb je eigenlijk steeds tijd tekort. Dus 
beperk je tot een paar leuke manieren van vissen en 
zorg dat je daar goed in wordt. Ik hoop dat jullie er 
net zoveel plezier aan zullen beleven als ik en wens 
jullie een hele goede vangst! 

Ed Stoop
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ZEEVISSEN MET DE FEEDERHENGEL
Vissen op platvis, wijting en gul wordt meestal gedaan met 
een lange zware zeewerphengel. Dat is niet omdat de vis-
sen zo extreem sterk zijn, maar omdat je een heel zwaar 
werpgewicht moet gebruiken om in de stroming en golven de 
onderlijn op z’n plek te houden. Maar er zijn ook plekken 
waar je prima kunt zeevissen met veel lichtere hengels. Zo 
heb ik de afgelopen tijd regelmatig met feederhengels en 
werpgewichten van 50-60 gram gevist bij de Scheveningse 
haven. Daar is het in de vaargeul wel acht meter diep en je hebt er weinig 
last van stroming. Daar ving ik met een feederhengel op 40 meter uit de kant 
heel veel wijting, schar en bot, maar ook kleine zeebaars. Op dezelfde manier kun 
je ook vissen aan de binnenkant van de pieren van IJmuiden, aan de Waddenzee 
en bij rustig weer vanaf de stranden. Door de dunne top van een feederhengel 
zijn de beten van een klein visje vaak al spectaculair! Spoel na het vissen altijd 
je materiaal goed af, want zand en zout zijn niet goed voor hengels en molens.

Tips van Ed

KARPER AAN DE VASTE HENGEL
Er komen steeds meer visvijvers in Nederland waarin karpers zijn uitgezet. Vaak 
krijg ik vragen over welke hengel en welk tuigje je daar nodig hebt. Kies om te be-
ginnen voor een kleine sterke dobber die 0,5 tot 1 gram gewicht kan dragen, met 
onderaan de antenne een stevige spiraal waar de lijn doorheen gaat of een buisje 
dat door het drijflichaam gaat. Dat is veel sterker dan zo’n piepklein oogje van metaal 
dat aan het drijflichaam zit vastgelijmd. Zoiets is prima geschikt voor het vissen op 
voorn en brasem, maar niet voor karper. Gebruik een nylon lijn van 18/00 tot 20/00 dik 
en knoop daaraan een klein, sterk karperhaakje. De vaste hengels die zijn gemaakt 
voor het vissen op voorn en brasem zijn vaak niet sterk genoeg voor het karper-ge-
weld. De hengelsportwinkelier kan je vertellen welke hengel 
geschikt is. Heel belangrijk en onmisbaar is topelastiek. 
Het liefst wat dikker elastiek (nummer 14,16 of 18), dat 
de kracht van de karpers goed kan opvangen. Bekijk op 
Stekkie.nl maar eens de filmpjes over het vissen met 
topelastiek, dan kun je zien hoe het werkt en hoe 
leuk deze manier van vissen is!
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Ieder jaar worden op honderden scholen in Nederland vislessen 
georganiseerd. Bij een visles leert een echte vismeester je van 

alles over vis en vissen en ga je ’s middags ook nog eens 
met de hele klas naar de waterkant!

DE VISLES
VISSEN = LEUK

VASTE HENGEL

 

DE VISLES IN HET KORT

DE VISEXCURSIE

GOODIEBAG
WIL JIJ OOK EEN VISLES 

OP JOUW SCHOOL?

 Geef dan één van de bij 

dit Stekkie Magazine 

gevoegde folders ‘Visles 

op de basisschool’ aan 

de leerkracht van groep 

7 en 8. De juf of meester 

kan op de website www.

vissenschool.nl alle 

informatie vinden die 

de school nodig heeft én 

het aanvraagformulier 

invullen.



Marit Blomjous deed in 2017 mee met de Jeugd Streetfishing 
wedstrijd in Elburg en is sindsdien verslingerd aan deze 
manier van vissen. Ze kocht van haar spaargeld een 
dropshothengel en vangt nu regelmatig dikke baarzen in de 
havens bij haar in de buurt.

Volgens Marit is het vissen op baars eigenlijk niet 
zo moeilijk, omdat er in Nederland heel veel baarzen 
rondzwemmen. Voor het vangen van een grote baars 
heb je echter wel wat geduld nodig. Marit geeft in dit 
artikel vijf tips die je goed op weg helpen!

TIP 1: DIT HEB JE NODIG

Gebruik een dropshothengel of spinhengel met een 
soepele top, zodat je de aanbeten goed kunt voelen. 
De kleine werpmolen vul je met gevlochten lijn van 
ongeveer 10/00 dik in een opvallende kleur, zodat 
je goed kunt zien waar je vist. Aan de lijn knoop je 
een 60 tot 80 centimeter lang stuk fluorcarbon 
lijn van circa 25/00 dik. Dat is onder water vrijwel 
onzichtbaar en redelijk goed bestand tegen de 
scherpe tandjes van een eventueel gehaakte 
snoekbaars of snoek. Als aas gebruik je een 
rubberen shad aan een jigkopje of een dropshot 
montage. Neem tot slot altijd een schepnet met 
uitschuifbare steel en een onthaakmatje mee.

TIP 2: HET BESTE KUNSTAAS
Het liefst gebruik ik zacht rubber kunstaas van 
vijf tot tien centimeter lang. Het beste kun je wat 
‘natuurlijke’ kleuren (wit, groen, bruin) en wat felle 
kleuren zoals roze, geel en paars kopen. De ene dag 
werkt een natuurlijke kleur goed, de andere dag 
vang je meer op een felle kleur. Vaak begin ik met het 
kunstaas waarmee ik al vaker vis heb gevangen en 
als ik dan een tijdje weinig of niets vang, probeer ik 
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een heel 
andere kleur. Op 
die manier vang ik 
bijna altijd vis! Het is 
belangrijk dat de staart van het 
aas goed heen en weer kan wiebelen, want die beweging 
vinden baarzen onweerstaanbaar.

TIP 3: GOEDE VISPLEKKEN
In de koudere maanden kun je de baarzen vooral in die-
per water vinden, in de buurt van scholen met prooivis. 

Van oktober tot april vis ik vooral in de jachthavens 
in Elburg en Harderwijk, dichtbij huis. Hier kun je de 
baarzen eigenlijk overal vinden, maar de meeste aanbe-

ten krijg ik in de buurt van steigers, boten, bruggen of 
andere onderbrekingen in het water. Ga dus in de buurt 
van jouw huis op zoek naar wat dieper water zoals een 
haven of een wat diepere vaart, singel of kanaal. Hier 
moet je dus vooral vissen bij de door mij genoemde 
‘hotspots’.

BAARSVISSEN IN HAVENS

Dropshot

– naar binnen vis. Je kunt bij deze methode het 
aas ook vlak voor je voeten langs de kademuur of 
steiger laten zakken, totdat het gewichtje net op 
de bodem staat. Wacht een paar seconden en geef 
dan een klein tikje, zodat het aas even beweegt. Het 
moment dat je voelt dat er een vis aan je aas knab-
belt is heel spannend! Soms sla ik wel eens te vroeg 
aan en dan baal ik even, maar vaak volgt er daarna 
snel weer een aanbeet.

TIP 5: WARME KLEDING
Omdat het in de winter vaak koud en nat is, kleed 
ik me altijd goed en warm aan. Zo draag ik altijd 
thermo ondergoed onder mijn kleren, want met 
twee lagen kleding blijf je een stuk warmer. Als 
het heel erg koud is, kun je ook nog een regen-

broek over je broek aantrekken. Dan blijven 
je benen nog wat langer warm. Een niet te 

korte, warme jas en een sjaal en muts houden 
je bovenlijf en hoofd lekker warm. In de bin-
nenzak van mijn jas heb ik altijd 
mijn JeugdVISpas, want 
die is verplicht als je met 

kunstaas vist! Een laatste 
belangrijke tip: ga in de 
havens altijd met een vis-
maat vissen. Mocht je een 
keer uitglijden, dan kan de 
ander altijd helpen of hulp halen.

TIP 4: DE BESTE VISMETHODEN
Als de shad aan een jigkopje is bevestigd laat je het na 
de worp tot op de bodem zinken. Dan draai je het met 
kleine tikjes binnen, waarbij het aas over de bodem 
huppelt. Zelf gebruik ik graag een dropshot montage, 
die ik na de worp heel rustig - met af en toe een stootje 

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje over het vissen met de dropshot methode!



LEEFOMGEVING
De winde leeft vooral in grote, open wateren en de 
zijtakken daarvan. De soort kan na uitzetting prima 
in stilstaand water leven, maar voor de voortplanting 
is stromend water vereist. In de herfst verzamelen de 
vissen zich in de benedenloop van kleine rivieren en 
beken die in grote wateren uitmonden. Aan het eind 

KENNISMAKING
De winde heeft een hoge rug en is aan de zijkanten afgeplat. De kop is in 

verhouding klein, de oogkleur is geel. De schubben zijn klein en zilverachtig, 
soms met een bruine gloed. De kleur van de vinnen varieert van rood tot grijs-bruin. De 

winde lijkt qua uiterlijk een 
beetje op blankvoorn en wordt nog 
wel eens met deze vissoort verward. 
Een winde heeft echter een andere 
oogkleur, veel kleinere schubben 
en kan veel groter worden dan een 
blankvoorn. Grote windes zijn vaak 
vrij donker van kleur en worden dan 
snel voor kopvoorns aangezien, maar 
een kopvoorn heeft veel grotere 
schubben. De winde kan zeker 15 jaar 
oud en meer dan 60 centimeter lang 
worden.

Winde
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WAAR EN WANNEER?
Windes leven vooral in rivieren en de zijwateren 
daarvan. Soms zwemmen ze ook in visvijvers of stads-
wateren, waar ze zijn uitgezet. Je kunt ze vangen aan 
allerlei aassoorten, variërend van brood tot kunstaas en 
kunstvliegen. Je kunt een spinhengel gebruiken, maar 
ook een matchhengel, feederhengel of vliegenhengel. 
De beste tijd om windes te vangen is van maart tot 
november.

BROOD
Met een soepele hengel, vlokdobber met centraal gat 
en een grote, witte broodvlok op een haak 4 of 6 kun je 
goed windes vangen. Voer wat korsten om de vissen tot 
azen aan te zetten. Zie je activiteit bij de korsten, werp 
daar dan je vlok in de buurt. Vis je vlok op maximaal 

50 centimeter diepte. Voor het vissen met een 
drijvende korst is een verzwaarde werpdobber (float 
controller) ideaal. De afstand tussen de dobber en het 
klauwhaakje maatje 6 of 8 moet ongeveer 80 centime-

ter zijn. Met een mini-elastiekje (baitband) zet je de 
korst stevig vast op de haak.

VLIEGEN EN KUNSTAAS
Met de vliegenhengel en kunstvlie-
gen kun je ook goed windes 
vangen. Bevis in het 
voorjaar de hele ondiepe 
plekken, waar het 
water snel opwarmt. 
Goed vangende kunst-
vliegen zijn goudkopnimfen en 
droge vliegen zoals Palmers 
en Red tags. Wil je gericht op 
grote windes vissen, probeer het 
dan eens met plugjes of een ASP spinner. 
LET OP: tot de laatste zaterdag van mei is het ver-
boden om met kunstaas 
groter dan 2.5 cm 
te vissen. Nog even 
geduld dus.

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje over windevissen met Ed 
Stoop.

van de winter vormen de windes grote scholen en trek-
ken dan de rivieren en beken op om te gaan paaien.

VOORTPLANTING
De paaitijd is in de periode maart tot begin mei en de fa-
voriete paaiplekken liggen in langzaam stromend water. 
De eieren worden afgezet op een harde bodem, stenen 
of waterplanten. De broed komt na 10 tot 20 dagen 
uit. De jonge visjes blijven eerst op hun geboortewater, 
maar trekken in de loop van het eerste levensjaar ze 
stroomafwaarts. Aan het eind van hun tweede zomer 
zwemmen ze naar het grote, open water.

VOEDSEL
Jonge windes voeden zich in eerste instantie met klein 
voedsel zoals watervlooien. Later eten ze ook bodem-
diertjes zoals insectenlarven en kreeftachtigen. Een 
volwassen winde eet vooral slakjes, insecten en kleine 
vissen. 

Windes van enkele dagen oud

Vissen met Ed

Baitband

Float controller

Asp spinner
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Eind januari was Corne met dood aas 

aan het vissen op snoek. Juist toen 

hij even naar de oude molen aan de 

overkant van het water keek, dook zijn 

dobber weg. Een slimme truc van de 

snoek, maar Corne ving hem toch! Met 

116 centimeter echt een monster.

Harmen

Prijsvraag
Dit keer verloten we maar liefst tien kunstaaspakketten, 
waarmee je perfect op baars in havens (en andere wateren) 
kunt vissen. Met dank aan Leonard Sports 
(www.leonardsports.nl).

Om kans te maken op dit kunstaaspakket 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:

Waar bevestig je bij het 
dropshotvissen je aas: boven 
of onder het werpgewicht?

Corne

Een karper op 

een shad van-

gen is wel heel 

bijzonder. 

Toch lukte het 

Milan en zijn 

vader al een 

paar keer op 

het Noordhol-

landsch Kanaal. Afgelopen winter probeerden 

ze het opnieuw en ondanks de kou en sneeuw 

vingen ze er weer eentje. Bizar!

Milan

Samen met zijn broer viste Mauricius in het najaar op snoek. Nadat zijn broer een snoek had gevangen, be-sloot Mauricius 

zijn kunstaas te wisselen. Al bij de tweede worp knalde er 

deze prachtige snoek op! Af en toe van kunstaas wisselen 

kan dus heel slim zijn.

Mauricius

Harmen viste samen met zijn vader en 
een vriend vanuit de boot op roofvis. 
Hij sleepte een stuk kunstaas dat hij had 
gewonnen op een jeugdvisavond van 
Sportvisserij Fryslan en ving maar liefst 
twee baarzen en vier snoeken, waaron-
der deze gigant van 110 centimeter!
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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 hebben we een mededeling over de Stekkie app.

Stuur ook jouw visverhaal 
in via www.stekkie.nl
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VISMA 
De hengel-
sportbeurs 
VISMA wordt 
dit jaar op 23, 
24 en 25 maart 
gehouden in 
Ahoy Rotterdam. Vier grote hallen zijn gevuld met 
hengelsportmaterialen en activiteiten die je een 
onvergetelijke dag bezorgen. Voor jonge vissers 
is de Visma 2018 extra interessant. Zo is er de 
Stekkie Kids Route met als beloning een goodiebag 
van Sportvisserij Nederland. Op onze stand kun 
je onder meer een onderlijntje knopen, drillen op 
de visdrilsimulator én Vis TV presentatoren Ed en 
Marco begroeten. Dit is de laatste kans om Ed te 
zien voordat hij met pensioen gaat. En wat dacht je 
hiervan: tot je 13de jaar mag je gratis naar binnen! 
(zie de voorwaarden op de website). 
Kijk voor meer info en het voordelig bestellen van 
kaarten op www.visma.nl

EINDE STEKKIE APP 
Twee jaar geleden hebben 
we de Stekkie app gelan-
ceerd. Met deze gratis 
app kon je het Stekkie 
Magazine online lezen op 
je tablet of mobiel, waarbij 
je eenvoudig kon doorklik-
ken naar filmpjes en 
achtergrondinformatie. Helaas is het bedrijf dat deze 
app heeft gemaakt onlangs gestopt, waardoor de 
app niet meer goed werkt. Heel jammer natuurlijk, 
maar we zijn al weer druk bezig met iets nieuws te 
bedenken. Zodra dat er is horen jullie het meteen!
Gelukkig heeft Sportvisserij Nederland nog enkele 
andere apps voor jullie, zoals MijnVISmaat, VISplan-
ner en de Vissengids app. Download ze gratis via de 
App Store of Play Store!

Openingstijden: 
Vrijdag en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 10.00 tot 16.00 uur 
Entree: jeugd t/m 13 jaar gratis!
Locatie: Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10, 
Rotterdam



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.

Veel vissen krijgen in 
deze tijd de kriebels in hun buik. 

De dagen worden langer en het water warmt op door 
de toenemende instraling van zonlicht. Voor de vissen 

wordt het dan tijd om te paaien, ofwel voor jonkies te zorgen.

ANDERE SOORTEN
Naast de echte karper hebben we nog een aantal 
andere vissoorten die in meer of mindere mate op 
een karper lijken. Daarom hebben die vissen ooit het 
woord ‘karper’ in hun naam gekregen. Dit zijn de 
kroeskarper, graskarper, zilverkarper en grootkop
karper. De kroeskarper zwemt vooral in begroeide pol
derwateren, de graskarper is uitgezet om waterplan
ten weg te eten. Sinds een aantal jaar kennen we ook 
de kruiskarper: een kruising tussen giebel en karper 
die in visvijvers wordt uitgezet. De uit Azië afkom
stige zilver en grootkopkarper zeven hun voedsel als 
walvissen uit het water. Op die manier kunnen ze wel 
1.30 meter lang en meer dan 30 kilo zwaar worden! 

IS DIE KARPER WEL EEN 

KARPER?

Zodra het water opwarmt gaan de vrouwtjesvissen 
veel eitjes aanmaken. Dat kunnen er 10.000 tot wel 
500.000 zijn! Veel vrouwtjesvissen zijn daarom in 
het voorjaar kogelrond en hebben dan moeite met 
eten, door de druk van de eitjes op de darmen. De 
visseneitjes worden ook kuit genoemd. Als het kuit 
rijp is en de vissen zich gaan voortplanten, noem je dat 
kuitschieten of paaien.

KUITSCHIETEN
Vrouwtjesvissen zoeken voor het paaien meestal on
diep water op, dat is opgewarmd door de voorjaarszon. 

VISLARVEN
Als de doorzichtige 
eitjes bevrucht zijn, 
zie je na een aantal 
dagen de vorm van 
een visje. Als de 
visjes uit het ei 
komen dragen ze een 
dooierzak bij zich, 
waarin voedsel zit 
om de eerste dagen 
door te komen. Als 
de dooierzak leeg is, 
gaan ze op zoek naar klein voedsel 
zoals watervlooien. Daarbij ko
men ze allerlei gevaren tegen 
(zoals roofvissen), waardoor 
er van alle jonge visjes 
maar weinig exemplaren 
uitgroeien tot echte kanjers.
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DE PAAI VAN VISSEN

Nou, ja en nee. Ze behoren allemaal tot de familie van 
de karpers, maar daar behoren bijvoorbeeld ook de 
brasem, kolblei en blankvoorn toe. Er zwemt eigenlijk 
maar één vissoort rond die officieel de naam karper 
mag dragen, maar binnen die soort kunnen de vissen 
er heel verschillend uitzien. Lastig hoor!

DE KARPER
De enige echte karper in Nederland is de ‘Cyprinus 
carpio’. Deze soort leeft al vele honderden jaren in ons 
land. De wilde of boerenkarper is de oervorm van de 
karper: deze is langgerekt en slank gebouwd. De ge
kweekte vorm van de karper heeft vaak een wat hogere 
lichaamsvorm, en kennen we onder de naam schub
karper of edelschub. Naast de schubkarper zijn van de 

gekweekte karper 
ook andere 
beschubbingspa
tronen bekend: 
spiegelkarper, 
rijenkarper en 
de naakt of 
lederkarper. 
Bovendien zijn 
er hele mooie 
kleurvarianten: 
de vijvervissen 
goudkarper en 
koikarper. 

In Nederland zwemmen veel vissoorten 
rond die ‘karper’ in hun naam dragen, zoals 
spiegelkarper, kroeskarper, graskarper en 
grootkopkarper. Maar zijn dat allemaal wel 
echte karpers? 

De plakkerige eitjes worden afgezet op waterplanten, 
takken of stenen, waar ze aan vastkleven. Vaak zwem
men meerdere mannetjes achter een vrouwtje aan, 
waarbij ze allemaal proberen om als eerste de eitjes te 
bevruchten met hun hom (de zaadjes). Meestal geeft 
dat een enorm gespetter! Niet alle vissoorten paaien 
tegelijkertijd. Zo paait snoek al in februarimaart, de 
karper in meijuni en de zeelt meestal pas in juli.

Kijk op Stekkie.nl voor een spectaculair filmpje over de paai van karpers!

Goudkarper

Schubkarper

Spiegelkarper

▲

▼

Grootkopkarper

Kroeskarper Kruiskarper

Graskarper Zilverkarper

▲ ▲

▲ ▲

▲




