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VVaak liggen er dichtbij huis al hele goede vis-
stekken. Soms zijn het watertjes waar je elke dag 
gewoon aan voorbij loopt of fietst. Maar juist in 
deze wateren barst het vaak van de vis! Ook nieuwe 
sloten, vaarten en plasjes trekken al snel vissen aan, 
vooral als ze in verbinding staan met polderwater. Er 
zwemmen dan mooie vissoorten zoals blankvoorn, 
ruisvoorn, baars, zeelt, karper en snoek. Met je 
vaste hengel of werphengel kun je al deze soorten 
proberen te vangen. Door dingen te proberen en 
hulp te vragen aan ervaren vissers leer je steeds 
beter vissen. Je gaat dan meer en misschien ook 
wel hele grote vissen vangen. Voor je het weet sta je 
te poseren met een mooie karper of  snoek en zie je 
jezelf terug in Stekkie Magazine! 
Jarenlang heeft Ed Stoop - bekend van VIS-TV – op 

deze plek zijn voorwoord 
en tips geschreven. 

Gelukkig zijn 
er nog veel 
meer bekende 
vissers die 
staan te 
popelen om 
jullie goede 
tips voor het 
vissen te ge-
ven. Dit keer 
zijn de tips 
van Robert 
de Wilt van Sportvisserij Nederland, die onder meer 
bekend is van VISblad TV. Robert leert je om zak-
geld te besparen door superaasjes in de supermarkt 
te kopen en hij legt uit hoe je na het avondeten een 
paar mooie snoekbaarzen kunt vangen. 
Veel lees- en visplezier!
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KARPERAASJES UIT DE SUPERMARKT
Het voorjaar is voor mij dé tijd om met de penhengel 
op karper te vissen. Ik speur de ondiepe hoekjes van 
het water af tot ik de karpers heb gevonden, waar-

na ik mijn aas er heel voorzichtig dichtbij werp. 
Daarbij gebruik ik geen duur karperaas uit 
de hengelsportzaak, maar gewoon iets uit 
de supermarkt. De schappen van de Albert 
Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, Plus barsten van de leuke, goedkope 
en goed vangende superaasjes! Mijn top 10 supermarktgeheimpjes: 1. mais, 

2. kikkererwten, 3. Frolic hondenbrokken, 4. black eyed beans (zie foto), 5. brood, 
6. Smac lunchworst, 7. Bonzo menubrokken, 8. kapucijners, 9. kaasblokjes 
en 10. nat kattenvoer. Reken maar dat de karper al deze aas-
jes pakt zodra die ze tegenkomt. En reken maar dat het super 
spannend is om te zien hoe een karper je broodkorst of hon-
denbrokje van het wateroppervlak snoept! Vette shizzle hoor!

Tips van Robert

SNOEKBAARZEN IN DE AVONDUURTJES
Bij het vissen op roofvis denken veel vissers als eerste aan de win-
ter, maar juist nu het wat warmer wordt vis ik graag op snoekbaars. In april 

en mei is het roofvisseizoen even gesloten, maar vanaf 
de laatste zaterdag in mei mag het gelukkig weer. Mét je 
JeugdVISpas uiteraard, want die heb je nodig als je op 
roofvis gaat vissen! Vanaf 26 mei tot eind juni moet je 
eens na het avondeten gaan snoekbaarzen. De avond 
is echt de beste periode hiervoor, want dan neemt de 
lichtintensiteit af en wordt de snoekbaars actief. Richt 
je op de troebele wateren zoals vaarten en kanalen 
en loop daar met je vismaatjes de kanten af. Laat een 

klein shadje aan een jigkopje van 7 tot 10 gram op een hengel-lengte 
afstand uit de kant over de bodem huppelen. Tik je shad telkens met korte, felle 
tikjes een stukje van de bodem omhoog en laat hem dan weer langzaam naar be-
neden zweven. Je krijgt 99% van de aanbeten tijdens het zakken van de shad en 
neem van mij aan dat die knal op je hengeltop super verslavend is!
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Dag Stekkie lezers,
Na een koud voorjaar is het eindelijk lekker weer. De vis is nu actief en 
overal zie je mensen aan de waterkant. Zijn jullie er ook al opuit geweest? 
Pak je visspullen ga lekker genieten. Het visseizoen is begonnen!

DE HOOGSTE 
TIJD

Kijk op Stekkie.nl naar 
het filmpje van Robert over het vissen met 

hondenbrokken!

@robertdewilt
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Veel mensen denken dat je bij het vissen stil moet zitten en veel 
geduld moet hebben. Bij streetfishing is dat echter niet het 

geval! Het is een actieve manier van vissen, waarbij je 
lopend of met de fiets veel verschillende visplekken 

bezoekt, dichtbij huis.

GOEDE STEKKEN

DROPSHOTKNOOP EN AAS

LEKKER SNEL

VISMETHODE

MATERIAAL

STREETFISHING

DROPSHOTTEN

ROOFVIS = JEUGDVISPAS
Ga je gericht op roofvis vissen, dan heb 

je altijd de JeugdVISpas nodig. Deze kost 

gemiddeld tussen de € 10,00 en € 17,50. 

Vanaf 14 jaar heb je de ‘gewone’ VISpas 

nodig. Let op: voor kunstaas en dood aas 

geldt een gesloten tijd van 1 april tot de 

laatste zaterdag 

van mei. In die 

periode mag 

je dus niet op 

roofvis vissen.

Check op Stekkie.nl de filmpjes over streetfishing!



Er zijn steeds meer vijvers en 
singels waarin kleine karpers 
worden uitgezet. Het vissen in 
deze wateren is spectaculair, want met 
de vaste hengel of werphengel kun je 
er meerdere loeisterke vissen vangen.

VASTE HENGEL
In vijvers waar de karpertjes zijn uitgezet, moet je 
stevig materiaal gebruiken. Vis je met een vaste 
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elastiek eindigt met een clip of wartel, waaraan je een 10 
centimeter lange onderlijn knoopt van gevlochten lijn of 

20/00 nylon.

VIJVERVISSEN OP KARPER

METHODVOER
Bij het vissen met de methodfeeder kneed je lokvoer 
rondom de speciale voerkorf. Dit plakkerige lokvoer 

kun je het beste kant-en-klaar kopen in de hen-
gelsportwinkel. Na het inwerpen ligt je haakaas 
via een kort onderlijntje op of vlakbij je lokvoer. 
Bij een aanbeet haakt de vis zichzelf, net als bij 
het karpervissen met een zelfhaaksysteem. De 
aanbeten zijn vaak keihard, dus blijf goed oplet-
ten! Houd de hengel in je hand of leg hem stevig 
in de hengelsteunen, zodat hij niet in het water 
wordt getrokken. 

PELLET OF MINIBOILIE
Bij het methodfeederen gebruik je een stevig wit-
vishaakje maatje 10, waaraan je een hair knoopt 
van maximaal 1,5 centimeter lang. Als aas ge-
bruik je blikmais, een pellet of een miniboilie van 
8 of 10 mm, in de kleur rood, oranje, geel of wit. 
Je kunt je haakaas een beetje 
in het voer drukken, 
voordat je inwerpt. 
Als de vissen van 
het lokvoer eten 
komen ze vanzelf 
je pellet of boilie 
tegen. Wedden dat je 
gaat vangen?

Check Stekkie.nl voor filmpjes over vissen met topelastiek én de methodfeeder

hengel, gebruik dan altijd topelastiek. Zo kun je met 
een dunnere nylon lijn vissen, zonder dat deze 
breekt. In de hengelsportzaak weten ze 
precies hoe dit werkt, dus vraag daar om 
advies. Aan het 
elastiek knoop je een 
nylon lijn van 18/00 
of 20/00 dikte en 
daarop zet je een 
dobbertje dat 0,5 tot 
1 gram kan dragen. 
Op een haakje maat 10 
knoop je een hair, waar-
aan je aas komt.

METHOD-
FEEDER
In plaats van een vaste 
hengel kun je ook met een 
werphengel en ‘method-
feeder’ gaan vissen. Als 
hengel kun je een winkle 
picker of feederhengel 
gebruiken, met daarop 
een werpmolen met nylon 
lijn van 20/00 of 22/00 
dikte. Hieraan knoop je 
de methodfeeder, waarin 
een elastiek zit dat bij 
de aanbeet en dril als 
schokdemper werkt. Dit 

ZO MAAK JE EEN HAIR
1  Maak een klein lusje aan het uiteinde van 

je onderlijn. 
2  Haal de onderlijn door het haakoog zodat 

de lus aan de ‘buitenkant’ van de haak uit 
het oog steekt.

   Laat de lus zo’n 1,5 cm onder de haak-
bocht uitsteken en sla de lijn zes keer om 
de haaksteel.

  Schuif de wikkelingen tegen elkaar aan 
en steek het uiteinde van de onderlijn in 
tegengestelde richting door het haakoog.

  Bevochtig de wikkelingen met wat speek-
sel en trek het geheel voorzichtig aan.



LEEFOMGEVING
De ruisvoorn komt voor in Europa en het westelijk 
deel van Azië. In Nederland zwemt hij vooral in 
heldere wateren met waterplanten en niet teveel 
stroming. De ruisvoorn zoekt zijn voedsel vooral 
in de bovenste waterlaag, net onder of aan het 
wateroppervlak. Het is een specialist in het eten van 
drijvende insecten. De soort kan goed tegen hoge 

KENNISMAKING
De ruisvoorn valt direct op door zijn dieprode vinnen en 

bovenstandige bek. De flanken van deze vissoort zijn goud- tot 
zilverkleurig. De ruisvoorn wordt vaak verward met de blankvoorn, maar als je goed 

kijkt naar de stand van de vinnen en de 
kleur van de ogen, zie je duidelijk het verschil. Zo 
staat de voorkant van de rugvin van de blankvoorn 
recht boven de voorkant van de buikvinnen. Bij 
de ruisvoorn staat de voorkant van de rugvin 
duidelijk achter de voorkant van de buikvinnen. 
Verder heeft de blankvoorn een oranjerood vlekje 
in het oog en de ruisvoorn niet. De soort kan 
wel 45 centimeter lang worden en de maximale 
leeftijd is 20 jaar.

RUISVOORN
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vlokdobber, gevolgd door een paar 
knijpgewichtjes en 30 centimeter daaronder 
een haakje 8 of 10. Met het stuitje stel je de dobber 
ondiep af en om de haak vouw je een vlok witbrood. 
Werp in de buurt van waterplanten of vlakbij de vissen 
die je ziet zwemmen.

BROOD VOEREN
Als je wilt weten of er ruisvoorns in een water 
zwemmen, kun je daar snel achter komen door een 
paar sneetjes brood of broodkorsten op het water 
te gooien. Soms duiken ze er met tientallen tegelijk 

op en is het brood binnen een paar 
minuten verdwenen. Als je ziet 

dat de vissen aan het brood 
knabbelen, werp je daar na-
tuurlijk je vlok naast. Meestal 

heb je dan meteen beet!

Check op Stekkie.nl het filmpje over het vissen op ruisvoorn

watertemperaturen en lage zuurstofgehalten. Dit zijn 
omstandigheden die in ondiep, plantenrijk water veel 
voorkomen.

VOORTPLANTING
Ruisvoorns paaien tussen mei tot en met juli, als de 
watertemperatuur minimaal 15 °C is. Ze paaien in scho-
len en de paaiplaatsen liggen in ondiep water dichtbij 

de oever. Hier worden de eieren aan waterplanten 
afgezet. Deze planten zijn ook erg belangrijk als 
schuilplaats voor de opgroeiende jonge vissen. 

VOEDSEL
Jonge ruisvoorn leeft voornamelijk van water-
vlooien. Naarmate de vis groter wordt, gaat hij 
geleidelijk grotere voedseldiertjes - zoals slakjes en 
kreeftachtigen - eten. Daarnaast is hij een specialist 
in het eten van in het water gevallen insecten. Deze 
worden met de bovenstandige bek van het water-
oppervlak gehapt. Ook eet de ruisvoorn verschil-
lende soorten zachte waterplanten en draadalg.

NAAR DE WATERKANT!

STRUINEN
Ruisvoorns 
zijn vrij 
gemakkelijk 
vangbaar. Ze 
reageren snel op iets dat in het water valt, dus ook op het 
aas dat jij er in werpt! Het enige dat je nodig hebt is een 
soepel werphengeltje en een tasje met wat reservespul-
letjes en aas. Vaak zie je kringetjes als de vissen iets van 
het wateroppervlak pakken, dus dan weet je meteen waar 
ze zwemmen. Met een polaroidbril op je neus zie je alles 
nog veel beter, dus als je er eentje hebt moet je die zeker 
meenemen.

BROODVLOK
Met een lichte spinhengel of een nog soe-
pelere ‘vlokhengel’ kun je perfect met 
een dobber en een vlok brood vissen. 
Om ver te kunnen werpen gebruik 
je 18/00 nylon en een zoge-
naamde vlokdobber. Op de lijn 
komt een stuitje, daaronder de 
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Gerco en zijn visvriend visten in een 

vijver in een nieuwbouwwijk met een 

voerkorf en speciaal karper grond-

voer. Na een harde aanbeet en een 

dril van een kwartier kon hij poseren 

met deze bak van een schubkarper. 

Check hun filmpjes op YouTube: De 

VisVrienden.

Rafaël

Prijsvraag
Dit keer verloten we vijf speciale Stekkie hengels, waar-
mee je op karpertjes kunt vissen. In de top zit namelijk 
speciaal elastiek, waarmee je met een vrij dunne lijn in 
een karpervijver sterke vissen kunt vangen zonder dat je 
lijn breekt. 

Om kans te maken op deze hengel 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:
  
Wie zijn de presentatoren van de Nickelodeon 
serie Bart gaat vissen?

Gerco

Annemarie 

deed mee aan 

een snoek 

visdag van de 

hengelsport-

vereniging. 

Ze kreeg 

weinig beet, 

maar toen 

ze op het einde van de dag nog één keer haar 

kunstaas wisselde, knalde meteen deze snoek 

erop. Haar eerste ooit!

Annemarie

Toen Mees na schooltijd met haar neef Wesley ging vissen vingen 
ze samen maar liefst tien karpers en vier brasems! Deze goudkleu-rige spiegelkarper 

vond ze de mooiste van alle vissen die ze die dag vingen. 

Hij is prachtig!

Mees

Op een ijskoude voorjaarsdag wilde 
Rafaël met zijn vismaat op snoek vissen. 
Er lag veel ijs en alleen onder bruggen en 
duikers was nog open water te vinden. 
Pas bij de laatste brug die ze probeerden 
klapte een snoek van 86 centimeter op de 
plug. Knap gevist.
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Stuur ook jouw visverhaal 
in via www.stekkie.nl
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VISLES OP SCHOOL
Ieder jaar worden op honderden scholen vislessen 
gegeven. Een visles bestaat uit een biologieles over 
vissen, gevolgd door een paar uur vissen in een 
water dicht bij school. Je leert van alles over vissen 
en de hele klas krijgt een leuk lespakket en het 
boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’. De visles 
is speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 en in het 
vorige Stekkie Magazine zaten twee folders ‘Visles 
op de basisschool’ om aan de leerkrachten van deze 
groepen te geven. Heb je dat nog niet gedaan? Doe 
het dan alsnog en laat je mede-leerlingen ervaren 
hoe leuk het vissen is! Wil je een (extra) folder 
ontvangen? Mail dan je vraag en adresgegevens naar 
info@stekkie.nl.

BART GAAT VISSEN
Nickelodeon-presentator Bart Boonstra heeft vorig 
jaar leren vissen van Viskid Boaz, bekend van zijn eigen 
YouTubekanaal. Of het Bart dit jaar lukt om meer vissen 
te vangen dan Boaz zien we in juni drie weken lang op 
zondagochtend bij Nickelodeon, met een herhaling 
op woensdagmiddag. In de aanloop naar de nieuwe 
serie worden alle afleveringen van vorig jaar herhaald 
vanaf zondag 27 mei, dus mocht je het vorig jaar heb-
ben gemist dan krijg je een herkansing. In de nieuwe 
afleveringen gaan ze met de vlok vissen op ruisvoorn, op 
karper vissen met een feederhengel en een streetfishing 
wedstrijdje houden. Op www.viskampioen2018.nl 
kun je je eigen vangstfoto’s uploaden en kans maken 
op de titel ‘Viskampioen van Nederland’. Alle inzenders 
krijgen een uitnodiging voor een mega groot Visevent, 
waarbij ook Bart en Boaz aanwezig zijn. Houd Stekkie.nl 
in de gaten voor meer details!Wil jij ook 

een visles op 
jouw school? 
Vraag dan je juf of 
meester om op 
www.vissenschool.nl 
te kijken. Daar staat 
alle informatie die de 
school nodig heeft. 

Het uitzendschema op
Afl. 1 – Zondag 10 juni om 10.00 uur 
Herhaling woensdag 13 juni om 12.10 uur
Afl. 2 – Zondag 17 juni om 10.00 uur 
Herhaling woensdag 20 juni om 14.05 uur
Afl. 3 – Zondag 24 juni om 10.00 uur 
Herhaling woensdag 27 juni om 14.05 uur
De afleveringen zijn na uitzending ook te zien via 
http://www.nickelodeon.nl/ 



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.

Ons land barst van de 
mooie viswateren. Ieder jaar 

gaan bijna twee miljoen mensen in Nederland vissen 
en een flink deel daarvan is jonger dan 14 jaar. Logisch 

natuurlijk, want vissen is een supergave hobby. Je bent 
lekker buiten, hebt geen gezeur aan je hoofd en je kunt elk moment de 
vis van je leven vangen.

VISSEN IS COOL!
Vissen kan op allerlei manieren: alleen of met je vrien-
den sluipend langs het riet op de voorn, ’s avonds op 
jacht naar een monsterkarper of met kunstaas achter 
de baars en snoek aan. Woon je aan zee? Dan kun je 

vanaf het strand 
platvis, kabeljauw 
en zeebaars 
vangen. Overal 
zijn goede stekken 
te vinden, zowel 
dicht bij huis als 
verder weg. En 
voor alle manie-
ren van vissen 
kun je al voor 
een leuke prijs 
een hengelset 
kopen, dus 

vissen hoeft ook niet duur te zijn. Sportvissen 
is een geweldige hobby en voor sommigen zelfs een 
echte sport. Maar net als bij zoveel hobby’s en sporten 
zijn er ook bij het sportvissen regels, waaraan je je 
moet houden.

DE SPORTVISREGELS
Tot je 14de jaar mag je onder bege-

leiding van een volwassene die in 
het bezit is van de juiste VISpas, 
met één hengel zonder vergunning 

vissen. Zo kun je lekker eenvoudig 
kennis maken met sportvissen! Als je 
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DE JEUGDVISPAS

Meer informatie 

over de 

sportvisregels en 

de JeugdVISpas 

vind je op 

Stekkie.nl!

vissen écht leuk vindt en je ook in je eentje of met een 
paar vismaatjes vist, dan kun je het beste de Jeugd-
VISpas aanschaffen. Daarmee mag je namelijk ook 
vissen met twee hengels tegelijkertijd - bijvoorbeeld op 
karper - én met kunstaas vissen op roofvis. De Jeugd-
VISpas schaf je eenvoudig aan via www.vispas.nl. Je 
wordt dan automatisch lid van de plaatselijke hengel-
sportvereniging en je krijgt vier keer per jaar gratis het 
Stekkie Magazine thuis gestuurd. De JeugdVISpas 
kost gemiddeld tussen de € 10,00 en € 17,50 per jaar. 
Vanaf 14 jaar heb je de echte VISpas nodig. 

DE SPREEKBEURTSERVICE

VISSENSCHOOL
Als vissen je hobby is, dan is het natuurlijk erg leuk 
om daar een spreekbeurt over te houden. Er is veel 
te vertellen over de biologie van vissen, het water 
waarin ze leven en de manieren om ze te vangen. 
Op Stekkie.nl kun je onder de kop ‘Vis en school’ de 
Spreekbeurtservice vinden. Hier vind je alle infor-
matie die je nodig hebt bij de voorbereiding van je 
spreekbeurt. Bij de meeste onderwerpen vind je ook 
afbeeldingen, die je bijvoorbeeld in een PowerPoint 
presentatie kunt gebruiken om je spreekbeurt nóg 

leuker te maken!

De informatie die ik in elk Stekkie Magazine 
geef over de Nederlandse vissoorten kun je 
goed gebruiken bij een spreekbeurt over vissen. 
Maar wist je ook dat je heel veel leuke en 
interessante dingen over vissen kunt vinden bij 
de Spreekbeurtservice op Stekkie.nl?

VISSEN EN BIOLOGIE
Als je iets over een bepaalde vissoort wilt vertel-
len, dan kun je onder ‘Vissoorten’ veel vinden 
over verschillende Nederlandse vissen. Klik je op 
‘Soortprofiel’ dan lees je daar informatie over de 

 leefomgeving, 
voortplanting, 
het voedsel en de 
groei van de vis. Wist 
je dat een karper wel 
120 centimeter lang 
kan worden en een snoek 
nog 20 centimeter langer? De grootste vis van 
Nederland is echter de meerval, die meer dan twee 

meter kan worden!

SPORTVISSEN
Bij het onderwerp ‘Over sportvissen’ kun 

je van alles lezen over het vissen 
op de belangrijkste sportvis-
soorten die in het zoete en zoute 

water zwemmen. Verschillende tech-
nieken komen aan bod, van forelvissen in forel-

lenvijvers tot karpervissen met 
zelfhaaksystemen. Er is 
aandacht voor het vissen 
met de vaste hengel, 
werphengel en 
vliegenhengel, het 
vissen met kunstaas 
en het vissen op zee. 
Alle info om een vol-

leerd visser te worden!

Ga naar Stekkie.nl en ontdek alle leuke onderwerpen!




