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STEKKIE
Stekkie Magazine wordt verstuurd naar alle JeugdVISpashouders • Mei 2010
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Hoi Stekkies,
Zometeen hebben jullie lekker schoolvakantie. Even geen lange dagen in
het klaslokaal en huiswerk mee naar huis, dus volop tijd om te vissen. De
meesten van jullie zullen regelmatig aan de waterkant te vinden zijn, en
of jullie daar nu kleine of grote vissen vangen maakt niet uit: als je maar
geniet!

Het is slim om eerst de wateren in de buurt te
verkennen door er langs te fietsen en hier en daar
te stoppen. Kijk goed of je vissen ziet zwemmen
en probeer te zien welke soorten het zijn. Zo kun je
plannen maken voor de komende vissessies. Naar
de sloot met blankvoorns neem je een vaste hengel
en een snee brood of maden mee, en naar de vijver
met karpers neem je een werphengel en bijvoorbeeld
een blikje mais mee. In helder water zie je soms snoeken in het water liggen of een schooltje baarzen jagen.
Daar ga je naartoe met een spinhengel en een doosje
kunstaas (denk aan je JeugdVISpas!). Lees altijd
eerst hoe je op een bepaalde vissoort moet vissen –
bijvoorbeeld op Stekkie.nl – en zorg dat je de juiste
materialen en aassoorten bij je hebt. Ga je op vakantie
naar het buitenland? In de auto is altijd wel plek voor
een paar hengels en een tasje met visspullen!

De tips op de volgende pagina zijn dit keer van
fanatieke sportvisser Daniël Weyers, bekend van
onder andere VIS TV XL. Daniël leert je hoe je heel
eenvoudig een prima lokvoertje kunt maken en legt
uit dat dit de perfecte tijd is om met spinners op
baars te vissen.

Tips van Daniël
BROOD ALS LOKVOER

Je kent het wel: je wilt lekker gaan vissen, maar
hebt geen maden en lokvoer in huis. Geen paniek: met een paar boterhammen is je probleem
opgelost! Brood is een prima aas voor voorn, brasem, winde en karper. Dat is niet zo gek, want
elke dag wordt er brood in het water gegooid om
eenden te voeren. De eenden slobberen van
het brood en daarbij zinken er kleine stukjes naar de bodem.
Vissen weten dat en zijn er razendsnel bij om die stukjes op te eten. Wist je
dat je van brood ook een goed lokvoer kunt maken? Zet een laagje water in een
emmertje, pak wat oud brood en dompel de boterhammen helemaal onder. Knijp alle
luchtbelletjes eruit en kneed het brood tot het zompig en plakkerig is. Vervolgens
werp je kleine beetjes in het water om een voerplekje te maken. Zinkt het niet?
Dan is je brood niet nat genoeg. Gebruik als haakaas een broodvlok en je gaat
zeker vis vangen. Neem een schepnet mee, want je maakt ook kans op grote vis!
Extra tip: ga vissen op plekken waar de eenden vaak worden gevoerd.

BAARS EN SPINNERS
De zomer is begonnen en alle vissen hebben gepaaid.
In de meeste slootjes barst het van de jonge vis en dit
is natuurlijk een makkelijke prooi voor onze gestekelde
vriend de baars. Baarzen zwemmen meestal in scholen
om als wolven te jagen op al dat kleine grut. De perfecte kans om ze te vangen! Een goede imitatie
van een klein visje is een verzwaard spinnertje met spinnerblad
maat 1 of 2. Werp deze met een lichte spinhengel onder bruggetjes, langs brugpijlers of velden met waterplanten en je hebt
gegarandeerd succes! Gebruik wel een dun staaldraadje en
neem een tangetje mee, want je maakt ook kans op snoek
en die hebben scherpe tanden. Denk er ook aan dat je
voor het vissen met kunstaas altijd een JeugdVISpas
of VISpas nodig hebt.
@daniel weyers

Colofon
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Veel Stekkie-lezers gaan in de zomervakantie lekker met hun
ouders op vakantie. Zo ook Senna en Iris, die vorig jaar met
hun ouders twee weken op een Franse camping aan een
riviertje stonden. Natuurlijk moest er worden gevist
en de vangsten waren super!
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DE MASCOTTE
DE EERSTE VANGSTEN
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De zomer is een
fantastische tijd
om op baars te
vissen. Dat kan
prima met de
vaste hengel en
een worm als aas, maar het is nog leuker om actief met een
werphengel en een spinner in de weer te zijn!

Spinners zijn toppers voor baars.
Bijna alle spinners hebben een metalen blad dat aan een stangetje is
gemonteerd. Bij het inhalen maakt
het blad een draaiende beweging, wat
trillingen en glinsteringen in het water veroorzaakt. Voor baars
is dat onweerstaanbaar!
Door de glinsteringen
worden spinners ook wel
‘blinkers’ genoemd.

of stromend water. Een voordeel is dat je er lekker
ver mee kunt gooien. Onverzwaarde spinners hebben
geen extra verzwaring, waardoor je ze ondiep kunt
vissen. In sloten, singels en plasjes (tot ongeveer een
meter diep) kun je het beste een onverzwaarde spinner gebruiken.

DREG OF ENKELE HAAK?

VERZWAARD OF
ONVERZWAARD

Bij verzwaarde spinners is op de as van de spinner
een metalen verzwaring aangebracht. Deze spinners gebruik je vooral bij het vissen in wat dieper
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De meeste spinners zijn voorzien van een dregje. Bij
een aanbeet haakt vrijwel altijd één van de drie haakpunten in de bek, waardoor je weinig missers hebt.
Het nadeel van een dreg is dat je deze soms moeilijk
uit de vissenbek kunt verwijderen.
Zeker als
beginnende
kunstaasvisser kun je
beter spinners met een enkele haak
gebruiken of anders de weerhaakjes van
de dreg met een tangetje platknijpen. Met
een goede onthaaktang is het eenvoudig en snel
onthaken dan een makkie!

WELKE KLEUR?

In de hengelsportzaak zie je spinners in
allerlei kleuren, wat de keuze niet gemakkelijk maakt. De kleur van een spinner kan
wel uitmaken, maar het is van tevoren
moeilijk te zeggen welke spinner voor
dat moment de beste is. Een paar tips:
gebruik bij zonnig weer en helder water
lichte kleuren en bij bewolkt en donker
weer donkere kleuren. In troebel water
gebruik je felle kleuren. Kies dus als je
spinners aanschaft voor lichte en donkere
spinners in een paar verschillende kleuren.

WERPEN EN DRAAIEN

Als je de spinner uitwerpt, volg je hem met je ogen tot
hij het water raakt. Als de spinner te ver door dreigt te
vliegen, kun je de lijn met je vinger iets afremmen. Wil
je ondiep vissen, start dan direct na de worp met binnendraaien. Wil je dieper vissen? Laat de spinner dan
na de worp even afzakken voordat je begint te draaien.
Draai rustig binnen en let op of je de trillingen voelt van
het draaiende spinnerblad. Voel je deze niet, dan zit er
meestal vuil zoals waterplanten of een boomblad
aan de spinner.

ONDIEP EN DIEP

Houd je hengel bij het binnendraaien
altijd in een hoek ten opzichte van je
lijn. Zo kan je een aanbeet goed zien en
voelen. In ondiep water houd je de hengeltop
wat hoger en draai je wat
sneller binnen. In dieper water
kun je de je de hengeltop laag
bij het water houden en draai
je rustig binnen. Vis je diep en
nadert de spinner het talud of
de oever, laat de spinner dan
omhoog komen door de hengel
hoger te houden.

MATERIALEN

 Spinhengel van 2,10 tot 2,70 meter lang en
een werpvermogen van 5 tot 25 gram.
 Werpmolen van medium formaat uit de 2000
tot 3000 serie.
 Nylon lijn met een dikte van 20 tot 25/00 of
gevlochten lijn van 12 tot 16/00.
 Stalen onderlijntjes i.v.m. de scherpe tanden
van een eventuele snoek.
 Onthaaktang om snel en eenvoudig te kunnen
onthaken.
 Doosje om een aantal spinners en onderlijntjes
in op te bergen.
 Schoudertas of rugzak om je materiaal in te
vervoeren.
 JeugdVISpas: altijd nodig als je op roofvis
gaat vissen.

Bekijk op
Stekkie.nl d
e
filmpjes over
het vissen m
et
spinners.
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KARPER
KENNISMAKING

De karper is een forse vis met een goudgele tot bruine kleur. De
vinnen zijn geeloranje tot bruin, waarbij de lange en hol ingesneden
rugvin het donkerst is. De voorste vinstraal van de rugvin is stevig en getand. De bek
is uitstulpbaar met vier bekdraden: twee
in de hoeken van de bek en twee op de bovenlip.
Achter in de keel zitten keeltanden, waarmee de
vis hard voedsel zoals mosseltjes kan kraken. Er
zijn vier beschubbingstypen: de schubkarper is
volledig beschubd, de spiegel- en rijenkarper zijn
gedeeltelijk beschubd en bij de lederkarper (of
naaktkarper) ontbreken de schubben.
De maximale lengte is 120 centimeter.

LEEFOMGEVING

De karper is een algemene vissoort in stilstaand en
langzaam stromend water. Van oorsprong komt
de soort uit het gebied rond de Kaspische Zee, van
waaruit hij zich naar het oosten en westen heeft
verspreid. Omdat de voortplanting in Nederland
maar zelden succesvol is, wordt de karperstand in
veel wateren door uitzettingen op peil gehouden. De
karper komt in vrijwel alle watertypen voor.

VOORTPLANTING

De paaitijd valt in april tot juli, bij een watertemperatuur van 18 graden. De paai vindt plaats op ondergelopen weilanden of tussen de waterplanten in
ondiep water,
waar de eieren
aan de planten
blijven plakken.
Bij gebrek aan
planten paait
de karper
op stenen of
takken. Tijdens
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het paaien wordt een vrouwtje omringd door een
aantal mannetjes, die de afgezette eieren bevruchten.
De eieren komen na enkele dagen uit. Jonge karpertjes
worden vaak massaal door snoek weggevreten.

VOEDSEL

De karper is een
alleseter. Jonge
visjes eten watervlooien en algen,
maar vanaf een
lengte van twee
centimeter
schakelen ze
al over op een
gevarieerder menu. Volwassen karpers
eten vooral bodemvoedsel zoals insectenlarven,
wormen, kreeftachtigen en mosseltjes. De duizenden
smaakknopjes op de lippen en bekdraden worden
gebruikt om het voedsel te vinden. In de bek en keel
kunnen eetbare delen (zoals een slakje) feilloos van
niet-eetbare delen (zoals steentjes en takjes) worden
gescheiden.

NAAR DE WATERKANT!
je naar de volgende plek. Ook na de vangst van een
karper ga ja een plekje verderop vissen en kom je pas
terug als de plek weer helemaal tot rust is gekomen.

MATERIAAL

SLUIPEN

Bij jou in de buurt zijn vast wel sloten, singels of vijvers
waarin flink veel karpers rondzwemmen. Dit zijn ideale
wateren om met een penhengel, schepnet, onthaakmat
en rugzakje langs te sluipen, op zoek naar tekenen van
leven. Bewegende rietstengels, aasbelletjes of langs
zwemmende karpers vertellen je wat een goed plekje
is om je aas te laten zakken. Een handje voer rondom
je pennetje en je bent aan het vissen. Eenvoudig, maar
super spannend!

Voor het penvissen is een soepele karperhengel
van 3.3 tot 3.8 meter heel geschikt. Zet hierop een
molentje met een hele goede slip en een nylon lijn
van 22 tot 26/00 dik, waarbij de lijndikte afhankelijk
is van de hoeveelheid waterplanten of takken in het
water. In ondiep water kun je een vast dobbertje
gebruiken, in dieper water is een schuifpen ideaal.
Op je lijn knijp je net genoeg hageltjes om de pen te
laten zinken. Als de pen op de juiste diepte is afgesteld, staat het puntje net boven water en ligt je aas
op de bodem. Met een beetje geluk schuift de pen al
snel weg!

VOERPLEKJES

Op sommige dagen zie je niet zo
snel waar de karpers zich ophouden. Dan maak je op veelbelovende
plekken kleine voerplekjes door een
paar handjes blikmais te voeren.
Dat doe je bijvoorbeeld naast een
rietkraag, een veldje met waterlelies
en een overhangende struik. Zo maak
je meerdere voerplekjes, die je daarna
één voor één afvist. Als je na een
kwartiertje geen beet hebt gehad, sluip

Check op Stekkie.
het filmpje over henl
penvissen op karp t
er!
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Siem

Uit de viskist komt dit keer het evenement
VISkampioen van Nederland 2018. Deze
spectaculaire dag vindt in augustus plaats in het
recreatiegebied Spaarnwoude.
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Dion
Samen met zijn
broer viste Dion
met kunstaas
op snoek. De
eerste vis die
op de jerkbait
van Dion dook
was echter geen
snoek, maar een
goud-meerval
van 1,27 meter!
Zo’n bizarre
vangst zie je
niet vaak.
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Stuur ook jouw visverhaal
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Prijsvraag
Dit keer verloten we vijf spinhengels, waarmee je perfect
op baars (en andere roofvissen) kunt vissen. Deze LFT
Terminator Spin heeft een werpvermogen van 5 tot 25
gram. Samen met de LFT Mission molen en 300 meter
20/00 nylon is het een supergave set! Met dank aan Joy
of Fishing (www.joyoffishing.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:
Waarom worden spinners
ook wel blinkers genoemd?

Als jij binnenkort een mooie vis vangt, meld die
dan aan op www.viskampioen2018.nl. Elke
jeugdige visser die dit doet maakt namelijk kans
op de titel Viskampioen van Nederland 2018!
Als je één of meerdere vangsten hebt aangemeld,
ontvang je een uitnodiging voor het coolste
visevent van 2018 dat op zaterdag 18 augustus
plaatsvindt in het recreatiegebied Spaarnwoude,
dichtbij Haarlem en Amsterdam. Hier zal
Nickelodeon-presentator Bart Boonstra de
Viskampioen van Nederland 2018 huldigen.

VISEVENT
Het event VISkampioen van Nederland 2018 wordt
georganiseerd als vervolg op de Nickelodeon-serie
Bart gaat vissen. Op het event kun je de hele
dag leuke dingen doen op het gebied van
sportvissen. Er zijn visclinics waarbij je onder
deskundige begeleiding zelf kunt vissen en
specialisten geven uitleg over items die in de
Nickelodeon-serie aan bod zijn gekomen. Zo
word jij een (nog) betere sportvisser! Ook
kun je kayakvissen, plaatsnemen in een bellyboat, varen met voerboten en sterke vissen
drillen op de drilsimulator.

voormalig VIS TV-presentator Ed Stoop en diverse
bekende gezichten van VIS TV XL. Stel hen de visvragen waar je antwoord op wilt hebben, scoor een
handtekening of maak een selfie met de mannen.
Natuurlijk zijn je ouders, verzorgers, vismaatjes,
broertjes en zusjes ook van harte welkom en
iedereen kan genieten van leuke kids-activiteiten en
lekker eten & drinken.

GRATIS TOEGANG
Doe je niet mee aan de wedstrijd VISkampioen van
Nederland 2018, maar wil je op 18 augustus toch bij
de happening in recreatiegebied Spaarnwoude zijn?
Meld je dan aan op www.viskampioen2018.nl om
je te registreren en gratis toegang te krijgen tot het
evenemententerrein. Wacht niet te lang, want
vol = vol!

PROMINENTEN
Naast Nickelodeon-presentator Bart Boonstra zijn ook andere prominente sportvissers van de partij, zoals Viskid Boaz,
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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 meeval komt in
Nederland steeds talrijker voor.
Deze roofvis leeft vooral in grote plassen en rivieren
zoals de Waal en de Maas, waar al exemplaren van
meer dan twee meter lang zijn gevangen door sportvissers!

VISDUIVEL

Vroeger werd de meerval ook wel ‘visduivel’
genoemd, omdat de mensen het een monsterlijke vis
vonden. Hij zou wel vijf meter lang kunnen worden
en met het grootste gemak vissen, maar ook zwemmende hondjes en kinderen, naar binnen schrokken. Ondanks zijn imposante uiterlijk is de meerval
echter niet zo roofzuchtig als men ooit dacht. Hij
kan in Nederland ongeveer tweeëneenhalve meter
lang worden en eet eigenlijk hetzelfde als een flinke
snoek.

OEDSEL

NATUURLIJK VISV

kreeften, kikkers, waterratten of watervogels. Bij
een onderzoek van Sportvisserij Nederland spuugde
een meerval eens een flinke meeuw uit en in Italië
hebben sommige meervallen zelfs geleerd om duiven
te vangen!

VOEDSEL

Door onderzoek naar de maaginhoud van meervallen
weten we dat het voedsel van de meerval voor 90%
uit vis bestaat. De overige 10% bestaat uit slakken,

WATERVLOOIEN
Een visje dat net uit het ei komt, heeft nog een
heel klein bekje. Daarom eten ze eerst hele kleine
diertjes. Dit noem je dierlijk plankton
of zoöplankton. Voorbeelden
hiervan zijn watervlooien en
roeipootkreeftjes. Die kun
je maar net met het blote
oog zien, maar vaak leven
er duizenden in een sloot
of vijver. Voor jonge vis is
dat perfect voedsel om snel
groot te groeien.

Keeltanden van
bare bek zelfs
een karper
in een dikke
modderlaag
vinden. Sommige vissen
hebben keeltanden om
harde slakjes
en mosseltjes
te kraken,
waarna ze het opeten. Voorbeelden hiervan zijn de
blankvoorn, winde, zeelt en karper.

GROTERE
WATERDIERTJES

NACHTJAGER

Overdag houden meervallen zich schuil op donkere,
beschutte plaatsen. Pas in de schemering worden ze
actief en gaan ze op zoek naar een prooi. In de grote
bek zit een soort ‘raspplaat’, die aanvoelt als grof
schuurpapier. Daarmee kan hij zijn
prooi goed vasthouden, voordat
hij die in één keer doorslikt.
Kijk
Stekkie.nop
Een meerval kan geen hele
het filmp l naar
grote prooien doorslikken,
meervall je van
en
dus je kunt deze zomer met
op duivendie
een gerust hart gaan zwemjagen!
men in de Nederlandse wateren.

L

OPKOMST VAN DE MEERVA
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Als sportvisser weet je natuurlijk heel goed met
welk aas je een vis kunt vangen. Maar wat is
eigenlijk het natuurlijke voedsel van vissen?

Sommige vissen blijven hun hele leven lang dierlijk
plankton eten. De meeste vissen gaan echter als
ze groter worden ook groter voedsel eten, zoals
insectenlarven, slakjes en mosseltjes. Dit noem je
macrofauna. De vissen vinden dit vooral tussen de
planten en op de bodem. Vissoorten zoals brasem en
karper kunnen het macrofauna dankzij hun uitstulp-

KUIT EN VIS
Het is misschien een raar idee, maar alle vissoorten
eten graag visseneieren en visbroed. Dat ze daarbij
soms zelfs hun eigen nakomelingen opeten, lijkt ze
weinig uit te maken – zo lekker vinden ze het! Visseneieren en visbroed zijn heel eiwitrijk en vormen
een welkome aanvulling op het dagelijkse voedsel
van vis. De roofvissoorten snoek, baars en snoekbaars voeden zich hun hele volwassen leven met vis.
Baars en snoekbaars eten vooral kleinere vissen,
maar snoeken kunnen vissen eten die meer dan half
zo lang zijn als zijzelf!
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