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HONGERIGE ROOFVISSEN
De zomer is een prachtige periode om te vissen. De paaitijd is voorbij 
en de sloten krioelen van het leven! Duizenden mini-visjes zwemmen 
in scholen rond, op zoek naar voedsel. Dat vinden ze in de vorm van wa-
tervlooien die nu massaal in het water voorkomen. Ondertussen moeten 
ze oppassen dat ze niet worden opgegeten door roofvissen, waarvan 
de jonge exemplaren al in maart en april uit het ei zijn gekomen en qua 
lengte een flinke voorsprong hebben. Door het enorme voedselaanbod 

in het water en de toenemende water-
temperatuur zijn alle vissen nu lekker actief. De voortplanting 
in het voorjaar heeft de vissen veel energie gekost en nu 
gaan ze hun reserves weer opbouwen door veel te eten. 
Het begin van de zomer is voor mij dé periode om te vissen 
op baars, snoek en snoekbaars. Het mooie is dat je deze 
drie vissoorten kunt vangen op dezelfde aasjes! Hierbij pas 
ik het aas aan op het voedsel dat op dit moment bij de roofvis-
sen op het menu staat. Omdat er nu zoveel kleine visjes in het 
water rondzwemmen, is dit ook het formaat prooivis waar de roofvissen zich 
op richten. Mijn favoriete aas in deze periode is dus klein kunstaas zoals 

kleine (verzwaarde) spinners in de maat 1 t/m 3, rubberen shads van 4 tot 10 centime-
ter en plugjes van dezelfde maat. En geloof me: juist met dit kleine aas vang ik nu de grootste roofvissen! 
Check maar eens even vlog #2486 van Enzo Knol, waarin ik samen met hem het roofvisseizoen heb geopend.

De snoek is een hele bekende roofvissoort. Als je vissers of niet-vissers 
vraagt wat een snoek is, dan weet iedereen direct om welke vis het gaat. 
Ook zijn er veel spannende verhalen over snoeken: dat ze wel eens 
zwemmende mensen bijten, jonge eendjes opeten of zelfs kleine hond-
jes onder water trekken! Veel verhalen zijn sterk overdreven, maar vaak 
zit er wel een kern van waarheid in. De snoek is in de meeste Neder-
landse wateren een top-predator. Dat betekent dat het een roofvis is 
die bovenaan de voedselketen staat en als volwassen vis geen vijanden 
heeft. Een snoek heeft wel 700 vlijmscherpe tanden. Daarmee kan hij 
flinke schade aanrichten aan zijn prooi, maar ook aan jouw vingers! Een 
snoek moet je om deze reden dus ook met enige voorzichtigheid be-
handelen. Snoekvissen doe je met een sterke hengel en hoofdlijn, met 
daaraan een stalen of titanium onderlijntje. Zo voorkom je dat de scherpe tanden 
de lijn doorsnijden. Als kunstaas kun je een spinner, shad of plug gebruiken. Een groot rubberen schepnet is 
een aanrader en natuurlijk gebruik je een extra lange onthaaktang om je vingers te beschermen tijdens het 
onthaken. Dit doe je bij voorkeur op een onthaakmat. Dat hoeft niet zo’n hele grote te zijn als karpervissers 
gebruiken; een oprolbare of opvouwbare mat is prima. Snoeken kunnen soms flink tekeer gaan op de kant en 
dan voorkomt een onthaakmat beschadigingen. Om de snoek stevig vast te houden kun je deze het beste 
met de kieuwgreep vastpakken. Zo kan je een snoek goed in bedwang houden en opent deze vanzelf zijn bek 
zodat je genoeg ruimte hebt om de haak te verwijderen. Zoek op YouTube naar: ‘Vraag het aan Ed – Kieuw-
greep’ voor meer uitleg over de kieuwgreep. Succes met vissen en pas op je vingers!

WAT HEB JE NODIG OM TE SNOEKEN?

LEKKER NAAR 
DE WATERKANT!

Hoi Stekkies,
Wat hebben we door het coronavirus een rare tijd achter de rug. Het gaat nu gelukkig 

weer de goede kant op, maar voorlopig zullen we nog wel wat afstand moeten houden 
en soms een mondkapje moeten dragen. Gelukkig kunnen we wel gewoon naar de 

waterkant toe om te vissen!

En vissen dat hebben jullie gedaan! 
Nog nooit zijn er zoveel vangstverhalen 
en foto’s ingestuurd als in de afgelopen 
twee maanden. In de rubriek ‘Vette 
vissen’ was daar lang niet genoeg plek 
voor, dus we hebben een groot aantal 

foto’s op de achterkant van dit magazine 
geplaatst. Dat er veel is gevist, konden 
we ook merken aan de verkoop van de 
VISpassen en alle krantenartikelen en tv-
reportages. Sportvissen is hot!
In dit magazine vind je natuurlijk de tips 
van Daniël, die blij is dat de gesloten tijd 
voor roofvis voorbij is en nu weer volop op 
baars, snoek en snoekbaars vist. Ook leren 
we je de beste knopen, de fijne kneepjes 
van het vissen met zelfhaaksystemen op 
karper en het vissen 
op graskarper en 
baars. In de rubriek 
‘Mijn mooiste 
visavontuur’ vangen 
twee broers hele 
mooie karpers en 
de vlogger van de 
maand heeft de 
bijzondere naam 
‘Amateurvisser’. Uit 
‘De viskist’ komt 
de unieke VISsen-
scanner, waarmee 
je smartphone 

automatisch de juiste vissoort herkent. 
Verder kijken we naar het natuurlijke 
voedsel van vissen en de verschillende 
karpersoorten in Nederland. Afijn, 
genoeg te lezen en te leren, maar het 
meeste leer je nog altijd door vaak te 
gaan vissen! Gelukkig komt de vakan-
tie eraan en kunnen jullie lekker veel 
tijd aan de waterkant doorbrengen. 
Heel veel plezier en denk aan je veilig-
heid en die van de mensen om je heen!

@danielweyers

Tips van Daniël Tips van Daniël 
Let op: voor het vissen met kunstaas heb je altijd een (Jeugd)VISpas nodig!
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Op welke manier je ook gaat vissen, je zult altijd knopen 
moeten leggen. Want hoe bevestig je een haak aan de 
lijn, hoe verbind je twee stukken nylon aan elkaar en 
hoe maak je een lusje? Met speciale vissersknopen 
natuurlijk! 

LUS-IN-LUS KNOOP

4

HALVE BLOEDKNOOP

DE BLEDKNOOP

DE KNOTLESS-KNOT

Let op: 

zorg dat je nooit 

stukken vislijn aan 

de waterkant of in 

het water achter laat. 

Vogels kunnen erin 

verstrikt raken en dat 

willen we niet!

VISSERSKNOPENVISSERSKNOPEN

1

2

3

4

DE BLOEDKNOOP

TIPS VOOR GOEDE KNOPEN:
 



 



Mooie knoop 
Daniël!

Om sterke vissen te vangen 

moet je goede knopen leggen
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GROTERE 
WATEREN
Het vissen met zelfhaaksystemen 
is zeer geschikt voor het vissen in 
grotere vijvers, kanalen, fortgrachten 
en plassen. Omdat je een wat zwaarder 
werpgewicht gebruikt, kun je heel ver 
uit de kant vissen – maar ook richting 
mooie plekken werpen zoals een riet-

DE AANBEET
Draai na het ingooien de lijn een 
beetje strak en leg je hengel op de steu-
nen. Hang een waker (swinger of hanger) 
in de lijn zodat je de aanbeet goed kunt 
zien. Heb je een baitrunner-molen? 
Zet die dan op de vrijloopstand. Bij een 
molen zonder baitrunner draai je de slip 
wat losser. Bij een harde aanbeet kan de 
karper lijn nemen en wordt de hengel niet 
het water in getrokken. Na een aanbeet 
pak je de hengel op en zet je de baitrun-
ner uit of draai je de molenslip strakker. 
Na de dril loods je de vis in het landings-
net en leg je hem op een natgemaakte 
onthaakmat.

MATERIAAL
Geschikte karperhengels hebben een 
lengte van 3,30 tot 3,60 meter en een 
testcurve van 2 tot 2,5 lb. De 
forse molen spoel je vol met 
25/00 tot 35/00 nylon. Vis je 
in de buurt van waterplanten of 
takken, gebruik dan minimaal 
30/00. De hengels leg je op 
hengelsteunen. Op de voor-
steun zit een beetmelder of een 
V-vormig kopje, op de achter-
steun zit een kopje waarin de 
hengel wordt vastgeklemd. 
Een werpgewicht van 80 tot 
100 gram zorgt dat de karper 

zichzelf haakt bij het oppakken van het 
aas. Bevestig het werpgewicht en de 
onderlijn altijd via een visveilig systeem. 
Vis met een gewicht van steen of staal 
en niet van lood, want lood is giftig voor 
mens en dier.

6 7

De basis van deze methode is dat je met een werpgewicht vist dat ‘vast’ op 
de lijn is bevestigd. Het aas zit niet aan de haak, maar wordt aan een ‘hair’ 
aangeboden. Bij het oppakken van het aas zal de karper zichzelf prikken 
en er vandoor schieten.

GOED ZOEKEN
Graskarpers komen oorspronkelijk uit 
China en kunnen zich in de Nederlandse 
wateren niet voortplanten. Ze zwemmen 
dus alleen rond op plaatsen waar ze zijn 
uitgezet. Door vragen te stellen en te 
luisteren naar andere vissers kun je er 
achter komen in welke wateren bij jou 
in de buurt ze voorkomen. Als je in dat 

GRASKARPER MET GRASKARPER MET 
DE KORSTDE KORST

De graskarper is in veel wateren uitgezet om de 
overmatige groei van waterplanten tegen te 
gaan. Het is een schitterende vissoort die 
behoorlijk schuw kan zijn. Toch kun je ze 
met broodkorsten goed vangen.

gepakt. Als je geen activiteit ziet, kun 
je hier en daar een aantal broodkorsten 
voeren om de graskarpers te verleiden 
om te gaan azen. Hierbij is het handig 
om de korsten eerst iets nat te maken. Ze 
zijn dan zwaarder, zodat je ze verder kunt 
werpen.

MATERIAAL
Voor het korstvissen op graskarper 
kun je een langere spinhengel of een 
lichte karperhengel gebruiken, met 

daarop een molen met 22 tot 
25/00 nylonlijn. De molen 

moet een hele goede slip heb-
ben om de snelle schoten van 
een gehaakte vis op te vangen. 

Een vrij grote haak in de maat 
2 of 4 zorgt dat de korst goed blijft 

zitten. Een schepnet, onthaakmat en 
een polaroidbril maken je uitrusting 

compleet. De bril zorgt dat je weinig 
last hebt van de schitteringen op het 
water. Tot slot nog een belangrijk 
advies: let heel goed op dat eenden 
niet je korst pakken!

OP KARPER MET OP KARPER MET 
ZELFHAAKSYSTEMENZELFHAAKSYSTEMEN

kraag of een overhangende boom. Aan 
het werpgewicht is via een speciaal vis-
veilig systeem een onderlijn van zo’n 15 
tot 25 centimeter lang bevestigd, met 

aan het uiteinde een 
vlijmscherpe haak. 

Als aas kun je 
boilies, maar 

bijvoorbeeld 
ook maïs 
gebruiken. 
Het aas 
bevestig je 

via een kort 
lijntje (de hair) 

aan de haak.

 Werpgewichten van steen en staal water ook mag vissen, dan kun je met je 
visspullen en een zak brood op pad om er 
eentje te vangen. Zonnige 
dagen zijn daar het meest 
geschikt voor: dan zwem-
men de vissen hoger in het 
water en hebben ze eerder 
interesse in de broodkor-
sten die je voert.

VOEREN
Aan de waterkant kun je 
kijken of je graskarpers 
ziet zwemmen. Soms zie 
je golven of kolkjes op de 
plek waar een vis van wa-
terplanten of in het water 
hangend gras aan het eten 
is. Je kunt dan een korst 
aan je haak doen en die 
vervolgens in de buurt 
van de vis werpen. Met 
een beetje geluk wordt hij 

Op Stekkie.nl 

vind je onder 

Stekkie TV een 

leerzame film 

over het vissen 

op graskarper.

Ga voor meer tips over het vissen op karper met zelfhaaksystemen naar de rubriek ‘Vissen doe je zo’ op Stekkie.nl. Lees vooral het stuk over visveilige systemen goed door!



9

WIE IS HET?
Voor deze editie van het Stekkie 
Magazine is mijn oog gevallen op het 
YouTube kanaal Amateurvisser.nl. Tom 
is het brein achter dit kanaal. Hij is 48 
jaar oud en vist al 42 jaar! Op zijn zesde 
kreeg hij een hengel van zijn opa, die 
zelf ook veel viste. Tom ving met deze 
hengel zijn eerste vis – een baars – en 
is sindsdien niet meer weg te slaan van 
de waterkant. Tom maakt nu ruim twee 
jaar filmpjes van zijn visavonturen en 
elke vrijdag uploadt hij een nieuwe, 
knotsgekke visvideo.

WAT VLOGT HIJ?
De video’s bevatten een flinke por-
tie humor, ongein en visavonturen, 
gecombineerd met tips. Tom is een 
echte allround visser, dat wil zeggen 
dat hij veel verschillende visserijen 
beoefent. Als je fan bent van lange 
YouTube video’s (20-30 minuten) die 
lekker makkelijk wegkijken én op zoek 
bent naar goede informatie, dan ben je 
hier aan het juiste adres! Op zijn kanaal 
zijn ook een aantal langlopende series 

Voor elk Stekkie Magazine gaat Daniël Weijers op zoek naar de leukste vissende 
YouTubers en vloggers van dit moment. Speurend over het internet zoekt hij voor jullie naar 

coole visvideo’s en kanalen. Daniël beoordeelt de vlogger op vette beelden, grote vissen, goede 
uitleg en creativiteit.

te zien zoals: ‘Snoekbroeders’, ‘Feeder 
Friday’ en ‘Deadbait diaries’.

AMATEUR?
Ik heb Tom gevraagd waarom hij de 
naam ‘Amateurvisser’ heeft gekozen. 
Zelf vind ik namelijk dat Tom het super 
goed doet, leuke uitleg geeft en boven-
dien altijd vis vangt – hij is dus duidelijk 
geen amateur! Zijn antwoord was: 
“Ach, ik vind mezelf nog steeds een 
amateur. Ik merk dat mensen door deze 

naam eerder 
geneigd zijn 
om hun ken-
nis en passie 
met mij te 
delen. Ik sta 
voor geen 
poespas, toe-
gankelijkheid 
en ik vis voor 
mijn plezier. 
Mijn doel is 
om mensen 
enthousiast 

te krijgen voor de sport.” Tom heeft mij 
in ieder geval enthousiast gekregen. 
Sterker nog: ik heb zelfs een afspraak 
gemaakt om binnenkort met hem een 
video te gaan opnemen!

DANIËLS OORDEEL

      Amateurvisser.nl

   @amateurvisser

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Goede uitleg:  
Creativiteit:  

Als eindoordeel krijgt Tom van mij 
een 8,5!
 
De video’s van Tom zijn erg leuk om 
naar te kijken. Lekker laagdrempelig, 
veel humor en een grote diversiteit aan 
visserijen. Super tof kanaal!
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‘Vissen in coronatijd!’

Vette vlog: 
Snoekbroeders #31

SAMEN VOORBEREIDEN 
EN VISSEN
Door het coronavirus konden wij een tijd 
niet naar school. Gelukkig mochten we 
nog wel vissen, zo lang we maar voldoen-
de afstand hielden van andere mensen. 
Dat was aan de waterkant goed te doen. 
Onze vader wilde graag met ons mee om 
te helpen, maar eerst moesten we thuis 
onze hengels klaarmaken en onderlijnen 
knopen. Alles moest perfect zijn, want de 
volgende dag zouden we voor het eerst 
samen op grote karpers gaan vissen. 

DE GIGANT 
VAN DEX
Er volgt een flinke strijd 
en het duurt lang voor-

dat papa eindelijk het grote 
landingsnet onder de karper 
kan schuiven. Als de vis in het 
net zit, juichen we van opluch-
ting en plezier. Het is meteen 
duidelijk dat Dex de groot-
ste vis van zijn leven heeft 
gevangen. En wat was deze 
belachelijk sterk! We maken 
een serie foto’s, waarvan er 
ook eentje op de cover van 
dit magazine staat. Na het 
terugzetten van de vis blijft 

het verder rustig, maar 
wij hebben de middag 
van ons leven gehad 
en zijn dik tevreden. 
Hopelijk gaan we de 
komende weken nog 
vaker met zijn drieën 
op avontuur en vangen we nog meer 
van die soort grote vissen!

Bekijk een leuk filmpje 
van Kenzo, Dex en hun 

vader Remco via:

  Nachtvissen op 
karper met Kenzo & Dex 2020

..Daniel

De onderlijn met een opvallend 
gekleurde pop-up boilie als aas

DE EERSTE AANBEET
Als we de volgende dag zitten te vissen, 
krijgen we al snel de eerste aanbeet. Ik 
(Kenzo) mag als eerste een vis vangen. 
Als mijn papa de vis schept na een zwaar 
gevecht, zien we gelijk dat dit een vis is die 
groter is dan ik ooit heb gevangen. Wat 
ben ik blij met deze dikke spiegelkarper! 
We maken foto’s en dan zetten we hem 
weer snel terug in het water. De hengel 
wordt opnieuw klaargemaakt en we wer-
pen het aas weer op het hetzelfde plekje. 
Na een klein uurtje krijgt ook Dex beet. De 
hengel gaat enorm krom en we merken 
gelijk dat dit een hele grote vis is!

Heb je zelf een 

mooi visavontuur 

meegemaakt? Schrijf het 

op en stuur het samen 

met een paar goede foto’s 

naar info@stekkie.nl. Wie 

weet staat jouw avontuur 

de volgende keer in het 

Stekkie Magazine!

Kenzo Dex
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KENNISMAKING
De baars herken 

je duidelijk aan de 
zwarte, verticale strepen die 

over het lichaam lopen. De huid voelt 
door de ruwe schubben aan als schuurpapier. Op 

de rug heeft de baars twee gescheiden rugvinnen. De voorste rugvin 
is voorzien van stevige stekels en een duidelijke zwarte vlek aan de 
achterkant. De overige vinnen zijn oranje tot rood gekleurd. Een baars 
kan wel 20 jaar oud worden. De maximale lengte is 60 centimeter, 
maar een exemplaar van 50 centimeter is al uitzonderlijk groot.
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BAARSBAARS
NAAR DE WATERKANT!

GOEDE STEKKEN
Zoek de baars bij structuren 
boven en onder water, 
zoals bruggen, steigers, 
rietkragen en oevers met 
steenstort. In stromend 
water kun je altijd baars 
vinden bij een gemaal of 
aan de randen van snel-
stromende stukken. Hier 
jagen ze op kleine visjes die in 
het stromende water de kluts 
kwijtraken. Bij warm weer zijn de 
baarzen het meest actief in de ochtend 

en avond. Als het water kouder is, zijn 
ze overdag ook goed vangbaar. Als er 
ergens baarzen zwemmen, dan vang 
je ze meestal snel. Heb je binnen vijf 
minuten geen beet gehad? Verkas dan 
naar een volgende plek. 

WELK AAS? 
Baars is gek op wormen. Die mag je ge-
rust actief vissen door de dobber steeds 
iets omhoog of binnen te trekken. Dat 
prikkelt de baarzen tot aanbijten. Wil 
je met kunstaas aan de slag, dan heb 
je veel keuze. In ondiep water kun je 
bijvoorbeeld een onverzwaarde spinner 
gebruiken, in iets dieper water een 
verzwaarde spinner. Ook met 
plugjes en rubber kunstaas 

EENVOUDIG MATERIAAL
Baars zwemt vaak dicht langs de oever, 
dus je hebt geen lange hengel nodig. 
Een vaste hengel van drie of vier meter 
of een lichte werphengel zijn prima 
geschikt. Een nylon lijn van 18/00 dikte 
is meestal toereikend. Een dobbertje 
met daaronder een paar knijpgewichtjes 
en een haak maatje 10 of 12 maken het 
geheel compleet. Omdat de baars een 
echte roofvis is, kun je ze ook goed met 
kunstaas vangen. Hiervoor gebruik je 
een lichte spinhengel en een niet te grote 
werpmolen.

zijn ze goed vangbaar. Baarzen 
kunnen snel zwemmen, dus draai 
je kunstaas gerust in een redelijk 
tempo binnen. Ook het 
afwisselend sneller 
en langzamer 
binnendraaien 
kan goed 
werken.

Baarsvissen is lekker actief en niet al te moeilijk. Je 
kunt er bijna elke soort hengel voor gebruiken en je 
hoeft meestal niet ver de deur uit. De baars komt 
immers overal in Nederland voor!

LEEFOMGEVING
Het oorspronkelijke verspreidingsge-
bied van de baars loopt van Noord- 
en Midden-Europa tot in Siberië. In 
Nederland kun je in bijna alle wateren 

baars vangen. Hij voelt zich vooral thuis 
in meren en rivieren, maar ook in stads- 
en polderwater zwemt baars. Kleine 
baarsjes leven vooral in de ondiepe 
oeverzone van het water. Grote baarzen 

vind je in de diepere 
delen van het water. 

VOORTPLANTING
Baarzen paaien in april 
of mei als de watertem-
peratuur boven de 10 
graden komt. Ondiepe, 
plantenrijke oevers zijn 
in trek als paaiplaats. 
De eieren worden 
gelegd in lange, brede 
strengen, die zich vast-

hechten aan rietstengels en waterplan-
ten. Jonge baarsjes leven in scholen. Zo 
zijn ze beter beschermd tegen vijanden 
als snoek én oudere soortgenoten. 
De baarsjes zijn na de eerste zomer 
ongeveer 10 centimeter lang. Twee jaar 
later zijn ze volwassen en kunnen ze zich 
voortplanten. 

VOEDSEL
Jonge baarzen eten watervlooien, 
insectenlarven en kreeftachtigen zoals 
vlokreeften en waterpissebedden. 
Oudere baars eet vooral vis. In de keuze 
van de soort prooivis is de baars weinig 
kieskeurig, zolang deze maar maximaal 
een vierde van de eigen lichaamslengte 
groot zijn. 

Bekijk op 

Stekkie.nl de 

filmpjes over 

baarsvissen Ook Enzo Knol vist 
graag op baars!
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Cas en Nick visten op karper met materialen die 

Nick van een buurman had gekregen. Ze gebruik-

ten boilies als aas en die vielen in de smaak, want al 

na een half uur vingen ze deze grote schubkarper.

Cas en
 Nick

Cas en
 Nick

Dani viste met zijn vader en zusje Valerie vanuit een boot 

op de Linge. Ze gebruikten een hengeltje van drie meter 

en maden als 

aas. Nadat 

zijn zus een 

brasem ving, 

schoot de 

dobber van 

Dani onder. 

Even later 

kwam deze 

mega-brasem 

van 61 centi-

meter boven!

DaniDani

Niek ging een nachtje met zijn vader op karper vissen. Midden in een onweersbui ging 
de beetmelder af en samen met 

zijn vader stoof 
hij de tent uit. En 

niet voor niets: 
wat een prach-tige karper!

NiekNiekDylanDylan
Samen met zijn vader en neef ging Dylan 

vissen bij Enkhuizen. Hij gebruikte een 

werphengel met een plug die op een baars 

leek en al snel klapte deze roofblei erop! 

Mooie vangst hoor.

KaiKaiTijdens de voorjaarsvakan-tie ging Kai met Sijmen op gras-karper vissen. Ze vingen een mooie vis, verspeelden er eentje en daarna volgde deze gigant van een meter lang! Hij was zo zwaar dat Kai de hulp van Sijmen no-dig had om hem terug te zetten.

Thijs kreeg voor zijn 

verjaardag een werp-

hengel met molen. 

Tijdens een visdag 

met zijn vader ge-

bruikte hij deze met 

een method-feeder 

en een mini-boillie 

als aas. Al snel kreeg 

hij beet en ving hij 

deze zeelt van 53 

centimeter! Dat is 

écht een grote zeelt.

ThijsThijs
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen tevoorschijn komen of tips voor 
leuke activiteiten. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus worden er de komende maanden niet veel grote activiteiten 
op visgebied georganiseerd, maar we hopen dat de ZomerVISkaravaan 
doorgaat!

Er is in de afgelopen tijd zoveel gevist en gevangen 

dat lang niet alle vangsten op deze pagina pasten. 

Kijk op de achterzijde van het magazine of jouw 

vangst erbij staat!

Stuur je visverhaal in via www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

VISSENGIDS APP
De VISsenscanner is een nieuwe functie 
in de gratis VISsengids app. De scanner  
scant de camera-foto of een foto uit je 
galerij, waarna hij direct de juiste soort 
herkent. Bij gebruik van een goede foto 
klopt de uitkomst bijna altijd! Om het 
systeem te trainen zijn meer dan 35.000 
visfoto’s verzameld, waarna een computer-
programma alle kenmerken heeft bekeken 
en opgeslagen.

STEEDS BETER
Het mooie van de VISsenscanner is dat de 
visherkenning steeds beter wordt. Alle vis-

sen die via de app worden ingevoerd ko-
men in het geheugen terecht en kunnen 
worden gebruikt om het  programma 
nog beter te leren herkennen. Door jouw 
foto wordt de VISsenscanner dus weer 
wat slimmer!

PROBEER HET ZELF
Je kunt de gratis VISsengids app down-
loaden in Google Play of de App Store, 
(voor Androidtoestellen en iPhones). 
Meer informatie en tips hoe je de app 
het beste gebruikt kun je zien in het 
filmpje op www.vissenscanner.nl.

ZOMERVISKARAVAAN
Als de regels in verband met het coronavi-
rus het toelaten, dan trekt deze zomer de 
ZomerVISkaravaan weer door het land! 
Sportvisserij Nederland organiseert dit 
evenement in samenwerking met hengel-
sportverenigingen in de eerste en laatste 
weken van de zomervakantie. Houd de 
berichtgeving op Stekkie.nl in de gaten om 
te zien of en waar de karavaan plaatsvindt.

NIEUW: VISSEN 
HERKENNEN MET DE 
VISSENSCANNER
Heb jij een vis gevangen, maar weet je 
niet precies welke soort het is? Met de 
unieke VISsenscanner herkent je smart-
phone automatisch de juiste vissoort. 
De app herkent alle 74 Nederlandse 
zoetwatervissen, later volgt de herken-
ning voor de Nederlandse zeevissen.



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.

IS DIE KARPER WEL 
EEN KARPER?

In Nederland zwemmen veel vissoorten rond die ‘karper’ in hun naam 
dragen: boerenkarper, schubkarper, spiegelkarper, rijenkarper, 
lederkarper, goudkarper, koikarper, kroeskarper, kruiskarper, 
graskarper, zilverkarper en grootkopkarper. Maar zijn dat allemaal wel 
echte karpers? 
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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?

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 
‘Cyprinus carpio’. Deze soort werd al heel 
lang geleden door de Romeinen naar ons 
land gebracht. De wilde of boerenkarper is 
de oervorm van de karper: langgerekt en 
slank gebouwd. De gekweekte vorm 

van de karper heeft vaak een 
wat hogere lichaamsvorm 

en kennen we onder de 
naam schubkarper of edel-

schub. Naast de schubkarper 
zijn van de gekweekte karper verschil-

lende andere beschubbingspatronen 
bekend: spiegelkarper, rijenkarper 
en de naakt- of lederkarper. 

Bovendien zijn er hele 
mooie kleurvarianten 

van de echte karper: 
de vijvervissen goudkarper en 
koikarper. 

ANDERE 
SOORTEN
Naast de echte karper hebben 
we nog een aantal andere vis-
soorten die in meer of mindere mate 

op een karper lijken. In het verleden 
hebben die vissen daarom ook 

het woord ‘karper’ in hun naam 
gekregen. Dit zijn de 

kroeskarper, 
kruiskarper, 
graskarper, 
zilverkarper NATUURLIJK VISVOEDSEL

WATERVLOOIEN
Als een visje uit het ei komt zal deze 
eerst heel klein voedsel eten. Omdat 
hele jonge visjes nog hele kleine bek-
jes hebben, eten ze uiteraard ook hele 
kleine diertjes. Dit noem je dierlijk 
plankton of zoöplankton. Voorbeel-
den hiervan zijn watervlooien en 
roeipootkreeftjes. Je kunt ze met 
het blote oog maar net zien, maar er 
leven er vele duizenden en soms wel 
miljoenen van in een sloot of vijver. 
Voor jonge vis is dat perfect voedsel 
om snel groot van te groeien.

GROTERE 
WATERDIERTJES
Sommige vissen blijven hun 
hele leven lang dierlijk plank-
ton eten. De meeste vissen 
gaan echter als ze groter 
worden ook groter voedsel 
eten. Dit zijn bijvoorbeeld 
insectenlarven, slakjes en 
mosseltjes. Dit noem je 
macrofauna. De vissen 
gaan hier vooral naar op 
zoek tussen de planten en 
op de bodem. Vissoorten 
zoals brasem en karper 
kunnen het macrofauna dankzij hun 
uitstulpbare bek zelfs in een dikke mod-
derlaag vinden. Er zijn ook vissoorten die 
keeltanden hebben, speciaal om slakjes 
en mosseltjes te kunnen kraken voordat 
ze deze opeten. Voorbeelden hiervan zijn 
de blankvoorn, winde, zeelt en karper.

KUIT EN VIS
Het is misschien een beetje een raar 
idee, maar alle vissoorten eten graag 
visseneieren en jong visbroed. Dat ze 
daarbij soms zelfs hun eigen nakome-

lingen 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. 
De baars en snoekbaars eten vooral 
kleinere vissen, maar een snoek kan 
wel vissen eten die meer dan half zo 
lang zijn als hijzelf!

en grootkopkarper. De kroeskarper 
zwemt vooral in begroeide polder-
wateren en is redelijk zeldzaam. De 
kruiskarper is een gekweekte kruising 
tussen een karper en een giebel en 
zwemt in sommige visvijvers. De 
graskarper is meestal uitgezet om 
waterplanten weg te eten. De uit Azië 
afkomstige zilver- en grootkopkarper 
zijn vrijwel onvangbaar met de hengel, 
omdat ze alleen maar watervlooien 
en ander klein voedsel uit het water 
zeven. Op die manier kunnen ze wel 
1.30 meter lang en meer dan 30 kilo 
zwaar worden!

De 
keeltanden 

van een 
karper

Schubkarper

Spiegelkarper

Rijenkarper

Kroeskarper

Graskarper

Zilverkarper

Grootkopkarper
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