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Tips van Daniël 
Hoi Stekkie lezers,

Hebben jullie weer zin om naar de waterkant te gaan? Je kunt elk vrij uurtje perfect 
benutten door leuke viswateren bij jou in de buurt te bezoeken en daar heerlijke 

avonturen te beleven. Dat is het mooie van sportvissen: je maakt dichtbij huis in korte tijd 
kans om prachtige vissen te vangen!
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OBSERVEREN
Weet jij welke vissen er in het water vlakbij je 
huis leven? Loop er maar eens naartoe en geef je 
ogen goed de kost. Wat zie je allemaal? Een fuut 
die jaagt op kleine baarsjes? Of misschien wel een 
school grote brasems? Er is veel te zien in en 
rondom het water, en met een paar tips en eigen 
ervaringen leer je om nog beter te kijken en een 
betere visser te worden. Goed kijken, ook wel ob-
serveren genoemd, is iets voor echte spionnen én 
hele slimme sportvissers. Een goed hulpmiddel hier-
bij is een zonnebril met gepolariseerde glazen. Zo’n 
bril houdt de schitteringen van het zonlicht tegen, 
waardoor je beter in het water kunt kijken. Zet zo’n 
bril op, sluip voorzichtig naar het water en kijk goed. 
Zie je een strook fijne luchtbelletjes? Dat kan duiden op een brasem, karper of zeelt die in de bodem naar 
voedsel zoekt. Kijk nog even wat langer en je ziet misschien een vissenstaart of een donkere schim die de 
vis verraadt. Als je nu een broodvlok of een beweeglijke worm op de bodem laat zakken, dan maak je kans op 
een mooie vangst. Staan er veel planten in het water? Kijk dan goed in de open plekken of je ruisvoorn ziet 
zwemmen. Van observeren word je wijzer en als je genoeg oefent kun je net zo’n goede visser worden als 
de reiger die je langs de sloot ziet staan!

Als jij een vis was, waar zou jij dan het liefst zwemmen? Als sportvisser moet je eigenlijk proberen om in de 
huid van de vis te kruipen. Onthoud dat vissen vrijwel altijd bezig zijn met het zoeken van voedsel én het 
voorkomen dat ze zelf worden opgegeten. Zou jij als hongerige snoek op een kale zandbodem naar prooivis 
zoeken of zou je tussen de waterplanten wachten op vissen die daar naar insecten komen zoeken? Ik zou 
voor de tweede optie kiezen. En als jij als blankvoorn in een water leeft waar regelmatig visetende aalschol-
vers komen, zou je dan opvallend in het open water zwemmen of zou je de beschutte plekken opzoeken? 
Dat laatste natuurlijk! Deze kennis kun je gebruiken als je goede stekken zoekt, bijvoorbeeld bij street-

fishing. Hierbij vis je op roofvissen zoals 
baars, snoek en snoekbaars. Hotspots voor 
baars zijn bruggen, steigers, overhangende 
takken en rietkragen. Een snoek valt 
dankzij zijn schutkleur nauwelijks op tussen 
de waterplanten. Wil je snoek vangen, vis 
dan vooral op plekken waar planten groeien. 
Hier wacht de snoek op zijn prooi. De 
snoekbaars is een lichtschuwe vis die heel 
goed kan zien in het donker. Dan weet je 
eigenlijk al waar je moet zijn om snoekbaars 
te vangen: op schaduwrijke plekken of in 
troebel water! Gebruik deze kennis in je 
eigen visserij en de kans is groot dat je 
meer gaat vangen.

STREETFISHING STEKKEN

NAAR DE 
WATERKANT!

@danielweyers

De meest eenvoudige manier van 
vissen is eigenlijk wel met de vaste 
hengel. Met brood of maden als aas 
kun je hier heel goed vissen zoals 
blankvoorn en ruisvoorn mee vangen. 
Het is erg spannend om verschil-
lende plekjes af te vissen en je dobber 
steeds goed in de gaten te houden. 
Het is elke keer de vraag welke vis er 
nu weer aanbijt! Als je een tijd met de 
vaste hengel hebt gevist en dat goed 
onder de knie hebt, dan wil je mis-
schien wel eens iets anders proberen. 
Er zijn mogelijkheden genoeg: van 
actief kunstaasvissen tot karpervis-
sen vanuit een tentje of zeevissen 
vanaf het strand. Vooral het vissen 
met kunstaas is de laatste jaren heel 
erg populair -  en dat is natuurlijk 
niet zo vreemd. Het is een actieve 
manier van vissen, waarbij je bij elke 
worp een roofvis zoals baars, snoek 
of snoekbaars kunt haken. Als aas 
kun je kunstaas in allerlei soorten, 

maten en kleuren gebruiken, 
afhankelijk van de vissoort die 
je wilt vangen. Op YouTube, in 
hengelsportbladen én in het 
Stekkie Magazine kun je veel 
leren over het juiste kunstaas en 
de juiste hengels, molens, lijnen 
en vistechnieken voor baars, 
snoek en snoekbaars. Ook 
voor het vissen op karper zijn 
heel veel filmpjes en artikelen 
te vinden. Karpervissers zijn 
altijd bezig met aas: iedereen 
heeft het over het voeren met 
boilies, mais of tijgernoten 
en het gebruik van haakaas 
in de mooiste kleuren. Welke 
manier van vissen jou ook het meeste 
aanspreekt, er is altijd wel informatie 
te vinden over de beste methoden en 
de beste materialen. En mocht je nog 
vragen hebben, dan kun je altijd terecht 
bij je hengelsportvereniging of andere 
vissers aan de waterkant. De beste tips 

vind je natuurlijk in dit magazine en 
dat begint al op de pagina hiernaast! 
Daniël Weijers, bekend van VIS TV, 
beschrijft hoe je goed kunt obser-
veren langs de waterkant en wat de 
beste stekken voor streetfishing zijn. 
Doe er je voordeel mee! 
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Er zijn honderden aassoorten om vis te vangen, waardoor de keuze 
soms lastig lijkt. Er zijn echter een aantal top-aasjes die in het 
zoete water bijna altijd en overal vis opleveren. Met de aassoorten 

op deze pagina’s in je vistas, kom je zeker goed voorbereid 
aan de waterkant.

BROOD

WORMEN

DEEG EN BROODKORST

MAIS

MADEN

KUNSTAAS

DE BESTE 

AASSOORTEN

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje over de beste aassoorten!
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VISSERSKNOPEN
Op welke manier je ook gaat vissen, je zult altijd knopen moeten 
leggen. Want hoe bevestig je een haak aan de lijn en hoe verbind 
je twee stukken nylon aan elkaar? Met speciale vissersknopen 
natuurlijk! 
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TIPS VOOR HET LEGGEN VAN GOEDE KNOPEN:
  

  
  

  

DE KNOTLESS KNOT
De knotless-knot oftewel knooploze 
knoop is erg handig om een karper-
haak aan je onderlijn te bevestigen, 
waarbij je meteen een ‘hair’ maakt.
1.   Maak een klein lusje aan het 

uiteinde van een 30 tot 40 centi-
meter lange onderlijn.

2.   Haal de onderlijn door het 
haakoog zodat de lus aan de 
‘buitenkant’ van de haak uit het 
oog steekt.

3.   Laat de lus zo’n drie centimeter 
onder de haakbocht uitsteken en 
sla de lijn zes keer om de haak-
steel. Het uitstekende stukje lijn 
en lusje vormt de hair.

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

5.   Bevochtig de wikkelingen met 
wat speeksel en trek het geheel 
voorzichtig aan.

DE BLOEDKNOOP
Om twee stukken lijn van ongeveer dezelfde 
dikte aan elkaar te knopen, kun je het beste 
de bloedknoop gebruiken.
1.   Leg de twee lijnen naast elkaar en laat de 

uiteinden zeker 10 centimeter uitsteken.
2.   Draai het ene uiteinde vijf keer rond de 

lijn en steek het eind door de opening 
tussen de twee lijnstukken.

3.   Draai het andere uiteinde vijf keer rond 
de lijn en steek terug door het midden. 
Laat beide uiteinde een andere kant op 
wijzen.

4.   Bevochtig de knoop en trek de beide lij-
nen voorzichtig strak. Knip de uiteinden 
kort af.

HALVE BLOEDKNOOP
De halve bloedknoop is een perfecte knoop 
om een haak of een wartel mee aan je 
hoofdlijn te bevestigen. De knoop is een-
voudig te leggen en sterk. Zo leg je hem:
1.   Steek het uiteinde van de lijn door het oog 

van de haak of wartel en laat dit circa 10 
centimeter uitsteken.

2.  Wikkel het uiteinde van de lijn vijf keer 
om de hoofdlijn.

3.  Haal het uiteinde van de lijn door de lus 
boven het haakoog of de wartel.

4.  Bevochtig de knoop en trek hem aan. 
Knip het uiteinde af.

Op zonnige dagen kan ondiep 
water snel opwarmen. Vissen 
weten dat en zoeken in het 
voorjaar graag dit warmere water 
op. Bij mooi weer moet je nu gaan 
vissen in de ondiepe sloten bij jou 
in de buurt. De kans is groot dat 
je er karper, zeelt en grote brasem 
aantreft.

gewichtjes tot de pen langzaam zinkt. 
Tussen het onderste gewichtje en je haak 
(maatje 8) laat je een ruimte van on-
geveer 10 centimeter. Dit stukje lijn ligt 
mooi plat op de bodem zodat de vissen 
het aas gemakkelijk kunnen opzuigen.

KLEIN AAS
Voor deze manier van vissen is zacht aas 
het beste. Prik een paar korrels blikmais 

op je haak of gebruik 
een brokje kat-

tenvoer uit blik. 
Duw je haak 

GROTE VIS IN KLEINE SLOOTJES

OBSERVEREN
Als de zon goed zijn best doet, spring 
dan op de fiets met een hengel, schep-
net, onthaakmat en een rugzakje. Ga 
op zoek naar ondiepe wateren en zoek 
de rustige delen op die in de zon en uit 
de wind liggen. Sluip naar de waterkant 
en kijk goed naar tekenen van leven. 
Bewegende rietstengels, aasbellen, 
modderwolkjes of langs zwemmende 
vissen vertellen je snel wat een goede 
plek is om je aas te laten zakken. 

MATERIAAL
Je kunt een spinhengel gebruiken, maar 
als er grote vissen rondzwemmen is 
een matchhengel of lichte karperhengel 
beter geschikt. Een niet te grote molen 
met daarop 25/00 nylon is daarbij een 
goede keuze. Zet een klein pennetje op 
je lijn en knijp daaronder net zoveel 

Kijk op 
Stekkie.nl naar een filmpje van het penvissen op karper!

voorzichtig door het zachte brokje, 
draai de haak iets en duw hem weer 
terug. Leg voorzichtig in en voer wat 
korrels mais of kattenvoer rondom 
je pen. Omdat je ondiep vist, merk je 
snel of de vissen interesse hebben in 
je aas. Een schim, een wapperende 
staart, een tikje op je pen en dan een 
mooie aanbeet. Krijg je geen beet, 
zoek dan verder naar actieve vissen.
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KENNISMAKING
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LEEFOMGEVING
De barbeel leeft in kleine en grote 
rivieren met een bodem van zand, grind 
en keien. De grotere exemplaren leven 
vooral in de diepere delen van het wa-
ter, de kleinere vissen zwemmen in de 
ondiepere, snelstromende delen. Het is 
geen echte scholenvis, maar ze komen 
wel altijd voor in kleine groepen van 
enkele vissen. In Nederland tref je de 
barbeel vooral aan in de grote rivieren 
en de beken en riviertjes van Limburg.

VOORTPLANTING
De voortplanting loopt van mei tot 
juli, bij een watertemperatuur van 14 
tot 18 graden. Dit gebeurt in ondiep 

en snelstro-
mend water 
op een bodem 
van stenen 
en grind. De 
eieren zijn 
kleverig en 
blijven aan het 
grind en zand 
plakken. Na 
één tot twee 
weken komen 
de eieren uit. 
De kleine vis-
jes verbergen 
zich eerst tussen de kiezelstenen, waar 
ze zich voeden met het voedsel uit hun dooierzak (het restant van het eitje). 

Daarna gaan ze zwemmend op zoek naar 
voedsel.

VOEDSEL
De barbeel is een typische bodemvis die 
zijn voedsel zoekt tussen de stenen en 
het zand. Met de bekdraden en de dikke 
uitstulpbare lippen wordt het voedsel 
gevoeld en geproefd. Het is een 
alleseter met een voorkeur voor 
dierlijk voedsel. Dit bestaat uit 
insectenlarven, wormen, 
kreeftachtigen en soms 
ook kleine visjes. Ook 
eten ze wel delen 
van planten. Jonge 
barbelen voeden zich 
met dierlijk plankton, zoals 
watervlooien. 

Gebruik een karper 
onderlijntje met haakmaat 10, 
waaraan je een hair knoopt. 

AAS
Hoewel barbeel ook prima 
vangbaar is aan aassoorten als kaasboi-
lies, lunchworst, pellets en maden, is een 
blokje kaas vaak de beste keuze. Gebruik 
bij voorkeur een lekker hard blok oude 
kaas en snijd hier blokjes van in het for-
maat dobbelsteen. Zet met een boilie-
naald een blokje op de hair. Gebruik bij 
voorkeur een stukje kaas waar aan één 
kant een korstje zit en trek je stoppertje 
tegen dit harde stukje aan. Zo blijft het 
blokje goed op de hair zitten.

IN DE STROOMKOLK
Vis vanaf de kop van de krib, waarbij 

je schuin naar voren in 
stroomafwaartse richting werpt - 
ongeveer 25 tot 50 meter ver. Werp 
niet te dicht bij de krib, want de 
keien waaruit de krib is opgebouwd 
lopen in het diepe water vaak nog 
ver door, waardoor je werpgewicht 
snel vast kan komen. Wacht na het 
inwerpen tot het gewicht niet meer 
verplaatst en zet je hengel op een 
stevige hengelsteun. Een driepoot-
steun is ideaal. Let nu goed op je top. 
Barbelen bijten fel aan, dus je ziet 
goed wanneer je beet hebt!

NAAR DE WATERKANT!

BARBEEL

MATERIAAL
Een goede kans op barbeel maak je in de 
rivieren de Waal of IJssel. In dit stro-
mende water moet je niet te licht vissen. 
Kies voor een feederhengel of karper-

hengel, een stevige molen met 
25/00 nylon of 10 

ponds gevlochten 
lijn en werpge-

wichten van 
80 tot 150 
gram. Een 
afgeplat 
werpge-
wicht met 

ribbels 
erop blijft 

bij harde stro-
ming het beste 

op zijn plek liggen. 

Het leuke van barbeelvissen is dat je altijd op hele mooie plekken vist, 
zoals aan een grote rivier of een kronkelende beek. Bovendien is de 
felle aanbeet van een barbeel spectaculair!

Check op Stekkie.nl de filmpjes over barbeelvissen!
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Toen 
Bas zijn 

broertje 

Tom visles 

gaf, kreeg 

Tom al 

snel beet. 

Tijdens 

het bin-

nenhalen 

van de vis 

werd deze gegrepen door een grote snoek! De 

lijn brak af en Bas probeerde met zijn werp-

hengel de verspeelde dobber en lijn te haken. 

Na drie keer werpen haakte hij iets: niet de 

verspeelde lijn maar een andere snoek!

 Bas

Amos viste op een 

woensdagmiddag 

in een klein water 

dichtbij huis. Hij wil-

de graag wat vangen 

en het maakte hem 

niet uit wat. Nou, 

dat lukte! Binnen 

twee minuten werd 

zijn hengel bijna in 

het water getrokken 

en even later kon hij 

trots poseren met 

deze mooie karper.

Amos

Samen met zijn vader en oom viste 
Melvin in een vijver 

waar meervallen en 
steuren zwemmen. 

Als aas gebruikten 
ze stukjes zalm en 

haring, want daar 
zijn steuren gek op. 

Van alle steuren die 
ze vingen had Melvin 

de grootste! Knap 
gevist man.

Melvin
Lieuwe

Lieuwe ging eerder dit jaar naar Groningen 

om met een dropshothengeltje te vissen op 

roofvis. Hij had ook een zwaardere hengel 

mee, die hij inwierp met een dode vis als aas. 

Binnen vijf minuten ving hij daarop deze 

prachtig getekende snoek van 106 centimeter!

ZOMERVISKARAVAAN
Ben jij helemaal verzot op vissen en sta je het liefst met al je vriendjes en 

vriendinnetjes langs de waterkant? Kom dan deze zomer naar de Zomer-
VISkaravaan! Dit is een rondreizend evenement dat verschillende plaatsen 

in Nederland aandoet. Er is van alles te doen en te leren over vissen, en 
uiteraard kan je hier onder begeleiding nóg beter leren vissen. Er worden 
in totaal 30 ééndaagse evenementen georganiseerd in de eerste en 
laatste weken van jouw schoolvakantie. Houd goed de Stekkie website 
in de gaten of lees in het volgende Stekkie Magazine waar en wanneer 
de ZomerVISkaravaan bij jou in de buurt is. Dit mag je echt niet missen!

ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2019
Hou je van vissen, wil je er graag wat meer over leren of gewoon een leuke dag meemaken? Check dan de activiteitenkalender en kijk voor 
meer informatie op de websites van de verschillende hengelsportorganisaties!

Thomas
Dit voorjaar viste Tho-

mas met 
een mix van bollies en 

hennep op karper. Na 20 minuten kreeg hij 
beet op 
de hengel 
die tegen de overhangende takken lag en na een pittige 

dril kon hij deze bak van een schubkarper landen. Als 

toetje ving hij daarna nog een mooie spiegel. Goed bezig 

Thomas!

Op een koude dag 

probeerde Rafaël een 

roofvis te vangen. 

Hij reed langs ver-

schillende duikers 

om deze een voor een 

af te vissen. Bij de 

tweede duiker kreeg 

hij beet en tot zijn 

verbazing zag hij dat 

een grote snoekbaars zijn tweedelige plug had gegrepen! 

Met 76 centimeter een prachtige vangst.

Rafaël

Stuur ook jouw visverhaal in via 

www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

ZUIDWEST NEDERLAND
4 mei 2019, 10:00 uur: Jeugd Kijk & Doedag, 
HSV de Zeebaars, Tholen.
25 mei 2019, 10:00 uur: Jeugd Kijk & Doe-
dag, HSV Het Voornse Kanaal, Hellevoetsluis.
22 juni 2019, 10:00 uur: Jeugd Kijk & 
Doedag, SGO, Goeree Overflakkee.
Meer informatie: 
www.sportvisserijzwn.nl of via 
petra@sportvisserijzwn.nl 
(0162-687260).

MIDDEN NEDERLAND
15 juni 2019, 09.00-16.00 uur: Jeugddag 
Lochem.
16 augustus 2019 en 17-08-2019, van 
vrijdag 15.00 uur tot zaterdag 12.00 uur: ou-
der/ kind karper koppelwedstrijd, Nijmegen.
Meer informatie: 
www.hfmiddennederland.nl.

OOST NEDERLAND
11 mei 2019, 10.00-15.00 uur: Junior Fish 
Event (met Marco Kraal), Wilhelminapark 
Meppel. 
12 juni 2019, 13.00-16.00 uur: Straat-
speeldag centrum Marknesse.
15 juni 2019, 09.00-16.00 uur: Jeugddag 
Berkel, Lochem. 
Meer informatie: 

www.sportvisserijoostnederland.nl

MIDWEST NEDERLAND
19 mei 2019: Jeugdkarperdag, Spaarnwoude.
29 juni 2019: JeugdVISdag, Zaandam.
13 juli 2019: Jeugd witvis/baarsdag, Bergen.
31 augustus 2019: JeugdVISdag, Zeewolde.
Meer informatie: 
www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

LIMBURG
8 juni 2019, hele dag: Jeugdevenement in 
Wijnandsrade. 
Meer informatie: 
www.sportvisserijlimburg.nl

FRIESLAND
22 juni 2019, hele dag: Jeugdevenement, 
Grote Wielen, Leeuwarden.
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Professor Gerard is bioloog bij Sportvis-
serij 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 HENGELSPORTVERENIGING

VIS VRIENDELIJK

Iedere vis die je vangt, behandel je uiteraard zo voorzichtig 
mogelijk. Je geniet namelijk het meeste van je vangst als de vis 
weer gezond wegzwemt.

VISSEN VOOR 
IEDEREEN
Vissen kan op allerlei manieren. Je 
kunt met de vaste hengel of feeder-
hengel op voorn en brasem vissen, 
met de spinhengel actief achter de 
baars en snoek aan, vliegvissen op 

mooie ruisvoorns of met karperhen-
gels een gigantische karper vangen. 
Vanaf het strand kun je platvis, 
kabeljauw en zeebaars vangen en je 

14 15

Ieder jaar gaan een half miljoen kinderen in 
Nederland vissen. 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!

kunt een dagtocht 
met een sportvisboot 
maken. In Nederland 
kan het allemaal! En 
voor alle manieren van 
vissen kun je al voor 
een leuke prijs een 

hengelset 
kopen, 
dus vissen 
hoeft ook 
niet duur te 
zijn.

JEUGDVERGUNNING 
OF VISPAS
Nederland barst van het mooie 
viswater. In elke singel, vijver, 
kanaal, rivier of plas zwemmen 
schitterende vissen. Het is dus 

logisch dat heel veel kinderen graag vis-
sen! Om relaxed te kunnen vissen, word 
je lid van een hengelsportvereniging bij 
jou in de buurt. Die zorgt voor een goede 
visstand en organiseert toffe activitei-
ten. Je kunt er tot je 14de jaar vaak een 
gratis (online) jeugdvergun-
ning aanschaffen of een 
JeugdVISpas kopen. Met die 
laatste mag je in heel veel 
wateren met twee hengels en 
ook met kunstaas op roofvis 
vissen. Bekijk de mogelijk-
heden op de website van 
jouw plaatselijke hengel-
sportvereniging!

STEKKIE 
MAGAZINE
Als JeugdVISpas- of 
jeugdvergunninghouder krijg je vier 

keer per jaar GRATIS het Stekkie 
Magazine thuisgestuurd. Als je de 
tips uit het magazine toepast aan de 
waterkant, dan word je al snel een 
nóg betere sportvisser en vang je 
steeds meer en mooiere vissen. Je 
mooiste vangsten stuur je natuurlijk 
in via www.stekkie.nl (kijk onder 
de kop Stekkie Magazine), waarna je 
kans maakt om jezelf terug te zien in 
de rubriek Vette vissen!

NATTE HANDEN
Let altijd goed op tijdens het vissen. 
Sla op tijd aan om te voorkomen dat 
de haak wordt geslikt. Maak altijd 
eerst je handen nat voordat je een 
vis vastpakt. Hiermee houd je de 
slijmlaag intact en blijft de vis be-
schermt tegen bacteriën, schimmels 
en parasieten. Verwijder een haak 
heel voorzichtig. Zorg dat je altijd een 
hakensteker of tangetje bij je draagt, 
om een iets dieper of stevig vastzit-
tend haakje gemakkelijk te verwijde-
ren. Knip bij een eventueel geslikte 
haak de lijn zo kort mogelijk af.

ONTHAAKMAT
Het gebruik van een 

onthaakmat is een 
goede gewoonte als 
je op grotere vissen 
zoals karpers vist. 

Een mat voorkomt dat 
vissen zich verwonden of 

schubben verliezen. Plaats je 
mat op een vlakke ondergrond 
en maak hem nat voordat je 
er een vis op legt. Dat laatste is belangrijk 
voor de slijmlaag van de vis. Blijf bij de 
onthaakmat, zodat de vis er niet vanaf 
kan spartelen. Je kunt een vis ook terug-
zetten met behulp van je mat, dat is lekker 
veilig. Ondersteun de vis even na het 
terugzetten, zodat hij op adem kan komen 
voordat hij wegzwemt. Zet een vis altijd 
terug in het water waarin hij is gevangen. 
Het is verplicht en je voorkomt dat ziektes 
worden overgebracht van het ene naar het 
andere water.

VISSEN BEWAREN
Er zijn vissers die een gevangen vis tijde-
lijk bewaren in een leefnet of - bij karpers 

- een bewaarzak. Uit onderzoek blijkt 
dat dit niet nadelig hoeft te zijn voor 
de bewaarde vis. Maar elke handeling 
geeft een kleine kans op beschadiging 
van de slijmlaag. Bewaar een vis 
daarom alleen als het nodig is, anders 
liever niet. Maak liever een foto van 
je vangst! Als je de vis toch tijdelijk 
bewaart, gebruik dan een leefnet of 
bewaarzak van een groot formaat en 
zacht materiaal. Zorg dat de vis altijd  
in voldoende diep water en niet tussen 
de waterplanten ligt. Wil je een vis 
even in een emmer bewaren? Zorg 
dan steeds voor vers water.


