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ZELF DOBBERS MAKEN - NATUURLIJK VISVOEDSEL - DE VORSKWAB

LEKKER NAAR
DE WATERK ANT

Hoi Stekkies,
De zomer is officieel begonnen en daarmee start een periode met mooi weer en veel
vrije dagen. Dé ideale omstandigheden om de waterkant op te zoeken en volop te
genieten van het vissen!
Heel veel vissoorten zijn in de zomer
lekker actief en dus goed vangbaar.
Je zult merken dat de hele warme
en windstille dagen vaak de minste
aanbeten opleveren, maar dan is
het aan het water altijd nog een
heel stuk beter vertoeven dan thuis
op de bank. Tijdens de iets koelere
dagen leeft het water vaak van de vis
en dat is niet alleen gunstig voor je
vangsten, maar ook geweldig om te
zien. Als je graag met kunstaas vist
dan lees je in de rubriek ‘Vissen doe
je zo’ hoe je dat het beste kunt doen
in wateren die flink begroeid zijn
met waterplanten. Visexpert Pieter
Beelen legt uit hoe je op een simpele
manier super-dobbers kunt maken.
Daarvoor gebruikt hij pauwenveren,
die hij in een winkel koopt of gratis
krijgt bij een kinderboerderij. Niet

stiekem zelf die mooie veren uit een
pauw trekken, want dan heeft hij niks
meer om mee te pronken! Verder lees
je in de rubriek De Viskist alles over de
ZomerVISkaravaan, die de eerste en
laatste weken van de zomervakantie
door het land trekt. Kijk snel of er ook
een dag bij jou in de buurt
wordt georganiseerd en geef je
op! Dit jaar doen we weer ons
best om aan het einde van een
VISkaravaan-dag de waterkant
schoner achter te laten dan
we hem aantroffen. Daarvoor
gebruiken we onze speciale
Vang5 materialen, bestaande
uit grijpers, handschoenen en
vuilniszakken. Ook zonder deze
materialen kun je natuurlijk
prima je visplek schoonmaken
voordat je naar huis gaat.

Leer het jezelf maar aan om na elke
vissessie even om je heen te kijken
en vijf minuten schoon te maken of
vijf stuks afval mee te nemen. Als je
dat thuis in de vuilnisbak gooit blijft
de waterkant brandschoon en de
mooiste plek om te vissen!

Tips van Daniël
HET MAG WEER!

Na een gesloten tijd van twee maanden zijn onze
rovers weer helemaal fris en bijgekomen van de zwaarste
periode van het jaar: de paaitijd. De voorraad wintervet
is verdwenen en omgezet in gezonde visseneitjes. Voor
vissen is er niets belangrijker dan de voortplanting! Het
gaat er tijdens de paai vaak ruig aan toe. De mannetjes
strijden om het mooiste vrouwtje waarmee zij voor
duizenden nakomelingen gaan zorgen. Dit gebeurt soms
zo wild dat de vissen onder de beschadigingen zitten
van rietstoppels of beten van agressieve mannetjes.
Kijk dus niet raar op als je in juni of juli een snoek vangt
met wonden of kapotte vinnen. Gelukkig herstellen deze
paaiwonden weer vrij snel en hebben de vissen er weinig last van. Maar het is
belangrijk dat wij onze rovers met rust hebben gelaten tijdens de paaitijd, want zij zorgen voor een goede
visstand in de toekomst! Nu er zoveel jonge visjes rondzwemmen richten de roofvissen zich de komende
tijd op deze gemakkelijk vangbare jonge prooien. Snoek, snoekbaars, baars en roofblei laten zich daarom in
de zomerperiode vaak goed foppen met klein kunstaas zoals spinners, shadjes en pluggen. Ga dus snel
op pad met jouw favoriete spinhengeltje en klein kunstaas, op zoek naar mooie visplekken! De meeste
roofvissen vang je bij bruggen, langs plantenvelden en op plekken met schaduw. Op beschutte plekken
houden zich veel kleine vissen op en de roofvis ligt daar altijd in de buurt! Tip: check voor meer persoonlijke
uitleg over roofvissen in de zomer mijn YouTube video: Zo vang je roofvis in de zomer! – vlog 85.

ZILVEREN RAKETTEN
Nederland heeft een unieke visstand, met de grootste baarzen en snoeken ter wereld. Vanuit heel Europa
komen vissers naar ons land toe om kans te maken op deze kanjers. Ook in de Noordzee kun je goed op
roofvis vissen, want dit is het huis van een pijlsnelle zilveren rover: de zeebaars! De kust van Nederland
is bezaaid met prachtige stekkies voor deze vis. De havens van Rotterdam en IJmuiden, de strekdammen langs allerlei stranden en ongeveer het hele Scheldegebied
in Zeeland zijn ware topstekken! De zeebaars komt in de zomer naar onze kust om
te profiteren van een goed gedekte tafel. In het ondiepere zeewater wemelt het
nu van de jonge vis en daar komen veel zoute rovers op af. Makrelen, horsmakrelen
en kleine zeebaarzen zwemmen met windstil weer of oostenwind in grote groepen heel dicht onder de kust. Vooral ’s avonds gaan ze vaak flink tekeer en kun je
vanaf de pieren en soms vanaf het strand dit vreetfestijn meemaken. De grote
zeebaarzen zwemmen vaak in wat kleinere groepen achter deze grote scholen
aan en eten voornamelijk de makrelen en horsmakrelen.
Het is heerlijk om een dagje te vissen op zee, je maakt altijd wel iets moois mee.
Ga op pad met een stevige spinhengel en een mix van kunstaas zoals werppilkertjes, ondiep lopende pluggen en shads. De makkelijkste stekken zijn vaak
havenhoofden, pieren en strekdammen, omdat je daar meteen wat dieper water
kunt bevissen. Ga nooit alleen op zulke plekken vissen en houd rekening met
gladde stenen én snel opkomend water tijdens de vloed. Meestal sta je niet
alleen op dit soort stekken, omdat deze visserij vrij populair is. Vraag dan gerust je buurman- of buurvrouwvisser naar goede tips!
@danielweyers
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Met pluggen worden jaarlijks
heel veel roofvissen
gevangen. Het vissen
ermee is niet echt
moeilijk en
je kunt ze in
vrijwel elk water
gebruiken. Voor het
vissen in begroeid water zijn oppervlaktepluggen ideaal.
Hiermee kom je niet snel vast in de waterplanten en de
aanbeet is vaak spectaculair!

ZONDER POOTJES

In plaats van achterpootjes hebben de kikker-imitaties
meestal een bos met kleurrijke slierten. Dat ziet er
misschien wat vreemd uit, maar heeft als voordeel dat
het kunstaas in de lucht minder weerstand heeft. Zo
kun je de kikker toch redelijk ver werpen, ondanks het
geringe werpgewicht. De haakpunten worden vaak
afgeschermd door twee sprietjes van metaaldraad of
lusjes van dik nylon. Zo haak je bijna geen planten.
Bij een aanbeet buigen de sprietjes plat, waardoor de
vis goed wordt gehaakt. Er zijn ook modellen waarbij
de haakpunten worden afgeschermd door het zachte
rubberen lichaam van de kikker.

MATERIAAL
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JERKBAITS EN POPPERS

Dit kunstaas blijft aan de oppervlakte of duikt hooguit
10 centimeter diep. Ze werken goed in ondiep water met
een flinke begroeiing. Je kunt een jerkbait (‘djurkbeet’)
gebruiken, die je steeds iets onder water trekt en weer laat
boven komen. Wissel lange rukken af met korte rukjes,
om roofvissen tot een aanval te verleiden. Ook kun je een
popper gebruiken. Poppers hebben een platte of uitgeholde
voorkant, waardoor er bij elke ruk een beetje water opspat.
Schrik niet als er een roofvis op klapt en sla pas aan als je de
vis echt voelt. Vis bij een gemiste aanbeet altijd verder, want
vaak duikt de vis er nogmaals op!

KUNSTAAS = VISPAS

HOOFD KOEL

IMITATIE KIKKERS
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ZELF EEN COOLE
WEETJES OVER VEREN

In de hengelsportzaak kun je dobbers in alle soorten en maten kopen.
Sportvisexpert Pieter Beelen maakt ze graag zelf en leert je hoe je dat
moet doen! Veel meer dan een pauwenveer en een stukje ventielslang
heb je niet nodig.

WAT HEB
JE NODIG?
Wil je op een regenachtige dag
met vissen bezig zijn, zonder
nat te worden? Maak dan eens
je eigen dobbers van een pauwenveer. Als eerste heb je een
pauwenveer nodig. Vraag er
maar naar bij een kinderboerderij of koop er eentje bij een
bloemenzaak of tuincentrum.
Vervolgens koop je voor weinig
geld een stukje ventielslang bij
de fietsenmaker. Je kunt ook een
groot stuk ventielslang kopen
bij de bouwmarkt, dan kun je wel
honderd dobbers maken.

Extra tip:
Als de dobber een beetje krom is, kun je hem
recht maken door hem heel even boven de
stoom van een waterkoker te houden en recht
te buigen. Pas goed op dat je je vingers niet
brandt aan de hete stoom en dat je de pen niet
té warm maakt, want dan wordt hij slap.

NAAR DE
WATERKANT
Als de dobber klaar is wil je hem natuurlijk zo
snel mogelijk testen, dus pak je hengel erbij!
Om de pen op de lijn te zetten begin je met het
stukje ventielslang aan de bovenkant van de
pen. Daar zet je met je vingers de lijn tegenaan, waarna je met de vingers van je andere
hand het ringetje er overheen schuift. Het

ZO MAAK JE JOUW PAUWENPEN
Een pauwenpen maken is niet moeilijk. Volg deze zes stappen en maak ze in een handomdraai.



Knip het dikkere deel van de pauwenveer
in stukjes van 15 tot 20 centimeter lang.
Gebruik een scherpe schaar en knip de
boven- en onderkant schuin af.
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Knip de ventielslang in ringetjes van
ongeveer drie millimeter breed. Voor een
dobber heb je twee ringetjes nodig.
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Mannetjespauwen hebben meer dan 150 prachtige
staartveren. Deze worden wel een meter lang en aan
het uiteinde zie je spectaculaire kleuren in de vorm
van een oog. Door de veren recht overeind te steken
en ermee te schudden probeert het mannetje een
vrouwtje te verleiden. Soms verliest hij hierbij een
veer. Dus als er bij een kinderboerderij pauwen
rondlopen dan kun je vragen of er uitgevallen veren zijn die je mag hebben. Heel vroeger gebruikte
mensen veren ook om mee te schrijven. Dat waren
vooral ganzenveren. Tegenwoordig zie je eendenveren terug in kussens, dekens en donsjassen,
omdat ze lekker warm zijn. Zo zie je dat je veren
voor veel meer dingen kunt gebruiken dan alleen
voor het maken van dobbers!
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Pak de pauwenveer stevig beet aan de onderkant. Trek de haartjes er van boven naar onder
af. Zo houd je een kale pen over.
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Schuif de stukjes ventielslang op de boven- en
onderkant van de dobber. Dankzij de schuine
uiteinden van de pen gaat dat heel eenvoudig.
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OOK VOOR
IN HET DONKER
stukje ventielslang zal oprollen, waardoor het
eenvoudig gaat. Pak het uitstekende stukje
lijn aan de andere kant van de ventielslang en
trek dat een halve meter door. Bij het onderste
stukje ventielslang doe je hetzelfde. Zorg dat
de stukjes slang op één tot twee centimeter
van de boven- en onderkant zitten. Nu nog
even wat hageltjes en een haakje eraan en je
bent helemaal klaar om te vissen.

Als je met een pauwenpen op
karper of zeelt gaat vissen, dan wil
je misschien wel eens doorvissen in het donker. Als je de pen
dan wilt blijven zien, kun je er een
breekstaafje op zetten. Die koop je in
een hengelsportzaak. Door het breekstaafje
iets te ‘knakken’ en daarna te schudden zorg
je dat hij licht geeft. Het plastic hulsje dat bij
een breekstaafje zit schuif je voor de helft
over de bovenkant van de pauwenpen. Lijm
het eventueel vast met secondelijm. Nu kun je

eenvoudig een breekstaafje in de bovenzijde van het hulsje schuiven.

VOORDELEN VAN
DE PAUWENPEN
Natuurlijk kun je in de winkel een dobber
kopen, maar een zelfgemaakte pauwenpen is super effectief, goedkoop en zeg
nou zelf: wat is er mooier dan een vis
vangen met een zelfgemaakte dobber?
Een pauwenpen is een echte klassieker die
ook nog eens goed vangt en niet snel stuk
gaat. En in een uurtje knutselen maak je
genoeg superdobbers voor een heel jaar!

Zie je nog kleine haartjes op de pen? Gebruik
dan een stukje schuurpapier om hem goed
glad te schuren.
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Nu is jouw dobber al kaar. Knip de bovenkant
recht af en maak hem eventueel nog mooier
door het puntje in een opvallende kleur te
verven.
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In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer
vertelt Yoeri Lemmens over de vangst van een paar hele grote karpers.

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.

“Niet te tillen joh!”
lijn, knopen samen onderlijnen en
maken het voer klaar. Het water
waar we naartoe gaan kent papa
goed. Voorvoeren is niet nodig,
omdat we gaan vissen in een zone waar
de vissen verzamelen voor de paai.

heilbot te vangen, dus
houd de vlogs goed in de
gaten!

EEN NIEUW
AVONTUUR

DE BEKENDSTE
VISSENDE VLOGGER!

Iedereen kent hem wel: Enzo Knol! Het
is niet de eerste keer dat ik wat over
hem schrijf, maar dat kan ook bijna niet
anders als je de grootste vlogger van
Nederland bent! Inmiddels is het alweer
drie jaar terug dat hij voor het eerst een
hengel in zijn handen kreeg. Tijdens een
streetfishingdag in Utrecht leerde ik
hem kennismaken met het roofvissen en
was hij meteen verkocht. Hij ving na flink
wat uurtjes eindelijk zijn eerste visje; een
baars van amper 15 centimeter. Ik kan je
vertellen dat ik nog nooit iemand zo trots
heb gezien met zo’n kleine vis! Inmiddels
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zijn we drie jaar verder en vist Enzo nog
steeds graag. We hebben samen zelfs
meerdere vistrips naar het buitenland
gemaakt.

LEUKE FEITJES OVER ENZO

Ieder jaar vis ik samen met Enzo op de
openingsdag van het roofvisseizoen (de
laatste zaterdag van mei). Dit is een traditie geworden en ook nu maakte Enzo
daar op 30 mei een super coole visvlog
van. Check het maar op zijn YouTubekanaal. Zijn favoriete vis is de snoekbaars
en hij is heel goed geworden in het
foppen ervan! Met finesse weet hij kleine
shadjes om te toveren tot snoekbaarssnacks en de harde aanbeten van deze
rovers vindt hij verslavend!
Wist je dat Enzo mij ooit heeft
verslagen in een vis-battle? Wij
gingen een dagje zeebaarzen en
toen ving hij veel meer dan ik!
Check het in vlog #2626. Enzo
vist ook graag in het buitenland.
Het liefst vangt hij daar mooie
gekleurde vissen die hij nog
nooit eerder heeft gevangen.
Als het goed is gaan we eind
juli samen naar Noorwegen om
een dikke knoeperd van een

Begin dit jaar kwam een
grote droom voor ons uit.
Enzo en ik zijn namelijk
sinds januari eigenaar van
een superdikke sportvisboot!
Eentje met een motor van
100 pk, goede visvinders,
muziek voor een feestje en natuurlijk genoeg stoelen zodat
we onze vismaatjes mee kunnen nemen.
Het plan is om deze zomer heel veel gave
visavonturen te beleven op deze boot.
Ik verwacht veel grote roofvissen, kampeertripjes op het water en misschien
zelfs wel een meerval groter dan Enzo
zelf. Dat zou pas echt vet zijn!

DANIËLS OORDEEL
E
 nzoKnol
@enzoknol
Vette beelden:
Grote vissen:
Wekelijkse content:
Creativiteit:
Als eindoordeel krijg het kanaal van
Enzo natuurlijk een dikke 10, dat kan
ook niet anders.
De koning van YouTube en dan ook
nog eens sportvisser, daar zie ik weinig
verbeterpunten. Wees er in ieder geval
bij deze zomer want er gaan veel leuke
avonturen aankomen!
..

Daniel

EINDELIJK GAAN WE

MIJN MISSIE

Het is januari als ik de vangstfoto’s van
mijn vader bekijk. Bij iedere grote karper
vraag ik hoe hij deze heeft gevangen. Ik
kan alleen maar dromen van zulke grote
karpers. Meestal vis ik op de plaatselijke
kolk, waar de karpers gemiddeld 10 tot
16 pond zijn. Ik zou graag een hele grote
karper willen vangen, dus dat wordt dit
jaar mijn missie.

VOORBEREIDINGEN

De voorjaarszon zorgt dat ik de Playstation inruil voor mijn hengels. We
gaan nachtvissen en dat vind ik altijd
spannend! Het idee dat ik een nachtje
ga vissen maakt me superzenuwachtig.
We spoelen de molens vol met nieuwe

Na een onrustige nacht rijden we naar
het water en gaan de hengels er snel
in. Ik gebruik een pop-up presentatie,
waarbij de boilie iets boven de bodem
staat. Daaromheen ligt wat hennep en
boekweit. Na een dag zonder actie duik
ik de slaapzak in. Uren later word ik wakker van een harde aanbeet! Al snel sta ik
in het pikdonker met een kromme hengel
en even later kan papa de vis scheppen.
Yes! In het licht van onze hoofdlampjes
zien we mijn nieuwe recordvis liggen:
een schubkarper van 17 kilo! We bewaren
hem in een ruime bewaarzak, om in
de ochtend foto’s te maken. De hengel
varen we opnieuw uit, zodat alles weer
perfect ligt.

NOG EEN AANBEET

Na wat kletsen ga ik weer slapen. Ik lig
heerlijk te dromen over mijn gevangen
vis als papa mij wekt: ik heb weer beet!

Met de slaap in mijn ogen volg ik hem
naar de hengel. De vis voelt heel zwaar
en mijn armen zijn doodmoe als papa de
vis eindelijk dichtbij ziet draaien. Hij kijkt
me aan en zegt: “Yoeri, dit is de topvis
van het water!” Nu word ik echt zenuwachtig, maar gelukkig kan papa het net
vrij snel onder de vis schuiven. Hebbes!
Wat een megabak is dit, ik kan mijn ogen
niet geloven. De karper weegt meer dan
ikzelf! Even later zetten we de vis op de
foto. Niet te tillen joh!
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ZEELT

NAAR DE WATERKANT!
De zeelt is één van de mooiste vissen van Nederland. Omdat je ze
niet zo vaak ziet zwemmen, zijn ze vrij mysterieus. Visexpert Willem
Romeijn legt uit wat zijn aanpak is om de grootste zeelten te vangen.

KENNISMAKING

DE BESTE STEKKEN

LEEFOMGEVING

De zeelt komt voor in Europa en het
westelijke deel van Azië. In Nederland is
het een algemeen voorkomende soort.
Hij leeft het liefst in stilstaand, plantenrijk water met een modderige bodem.

Zeelten moet je zoeken in
heldere, begroeide wateren.
De beste zeeltwateren bij mij
in de buurt zijn parkvijvers,
sloten en kanalen met een
flinke waterplantengroei. De
truc is om in zo’n water een
plekje te zoeken waar de bodem
schoon is van planten, zodat je
voer goed naar de bodem kan
zakken. Vind je zo’n plek tussen
of net naast de waterplanten,
dan zullen er ongetwijfeld zeelten
langskomen!

afgezet op waterplanten.
Eitjes die op de modderige
bodem terecht komen, gaan
vrijwel altijd verloren door
zuurstofgebrek. Jonge
zeeltjes zijn afhankelijk van
een dichte
begroeiing
met waterplanten om
veilig op
te kunnen
groeien.

VOEDSEL

De zeelt is een echte alleseter. Volwassen vissen
zoeken tussen de waterplanten vooral naar grotere
waterdiertjes zoals insecten-

METHOD FEEDEREN

larven, slakjes en mosseltjes.
Hierbij gebruiken ze de twee bekdraden om
te voelen en proeven of iets eetbaar is of
niet. De zeelt is een langzame groeier, die
aan weinig voedsel genoeg heeft. Een zeelt
kan zelfs een jaar zonder voedsel overleven!

Zeelten zoeken hun voedsel vooral op de
bodem. Omdat ze een eindstandige bek
hebben, moeten ze met hun kop recht naar
beneden staan om te azen. Een perfecte
manier om ze te vangen is met de method
feeder. Hierbij gebruik je een superkort
onderlijntje, waardoor de zeelten zichzelf
na het oppakken van het aas haken. Als
haakaas gebruik je een miniboilie, pop-up
boilie of gewoon een maiskorrel. Het werkt
allemaal!

NIEUWSGIERIG

Vul de method feeder met een beetje voer,
leg het haakaas er bovenop en druk het iets
in het voer. Zeelten zijn enorm nieuwsgierig,
dus wanneer je de method feeder regelmatig
op dezelfde plek inwerpt komen ze daar
graag op af. Wanneer de zeelten je voerplek
hebben ontdekt, zul je vaak snel beet
krijgen. Bovendien zwemmen ze meestal
in groepjes, waardoor je er meerdere kunt
vangen in korte tijd. De beste tijd om zeelt te
vangen is in de vroege ochtend of tijdens de
avondschemer.

MATERIAAL

Wat heb je nodig als je met de method
feeder een zeelt wil vangen? Allereerst
een licht feederhengeltje met een werpgewicht van ongeveer 50 gram. Op de molen
zet je een nylon lijn met een dikte van
25/00 en daaraan bevestig je de method
feeder. Aan het oogje of een wartel knoop
je een onderlijntje van 10 centimeter lang
en ongeveer 20/00 mm dik. Een haakmaat 12 of 14 is perfect, het aas bevestig
je via een hair. Heel veel succes!

Voedsel zoeken doet hij vooral 's
nachts. Overdag houdt hij zich meestal
schuil tussen de waterplanten of in de
modder. De zeelt kan goed tegen hoge
watertemperaturen en lage zuurstofgehalten. Deze omstandigheden komen in
ondiep, plantenrijk water veel voor.

VOORTPLANTING

De zeelt paait in de periode juni tot
augustus bij een watertemperatuur van
minimaal 19° Celsius. De eitjes worden
niet in één keer afgezet, maar met
tussenpozen van enkele dagen. De hele
paaiperiode kan daardoor meer dan een
week duren. De kleverige eitjes worden
10
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goed leren onthaken en werpen en eventueel in gevecht gaan
met grote vissen op de visdrilsimulator. Na afloop krijg je een
goodiebag en maak je kans op een gratis hengel! De meeste
events duren van 09.30 tot 14.30 uur. Er is voor jou een hengel,
aas en gratis drinken beschikbaar, een lunch moet je meestal zelf
meenemen. Hieronder zie je de voorlopige planning, meer details
over de tijden en locatie van het viswater ontvang je nadat je bent
ingeschreven voor een JeugdVISevent. Kijk of de ZomerVISkaravaan bij jou in de buurt komt en schijf je in via Stekkie.nl. Wacht
niet te lang, want vol = vol!
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen of tips voor leuke activiteiten
tevoorschijn komen. Dit keer wijzen we je op de ZomerVISkaravaan 2022.
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ZOMERVISKARAVAAN 2022

Deze zomer staat in het teken van de ZomerVISkaravaan! Ben jij
niet ouder dan 14 jaar? Houd dan de eerste of laatste week van
de zomervakantie in jouw vakantieregio vrij, want Sportvisserij
Nederland organiseert in samenwerking met lokale hengelsportverenigingen in die periode verschillende supercoole ééndaagse
JeugdVISevents. Hierbij kun je zelf vissen, een vistuigje maken,

WEEK 28, 11 JULI T/M 17 JULI
Donderdag 14 juli Haaften
Vrijdag 15 juli Den-Haag
Vrijdag 15 juli Yde
Zaterdag 16 juli Maarssen
Zaterdag 16 juli Gaanderen
Zaterdag 16 juli Oosterwolde
Zondag 17 juli Tynaarlo
WEEK 29, 18 JULI T/M 24 JULI
Dinsdag 19 juli Haaksbergen
Woensdag 20 juli Klazienaveen
Donderdag 21 juli Ter Apel
Vrijdag 22 juli Obdam
Zaterdag 23 juli Wierden
Zaterdag 23 juli Haarlem

WEEK 30, 25 JULI T/M 31 JULI
Maandag 25 juli Venlo
Dinsdag 26 juli Meijel
Woensdag 27 juli Nijmegen
Vrijdag 29 juli Roosendaal
Zaterdag 30 juli Rosmalen

WEEK 33, 15 AUG. T/M 21 AUG.
Woensdag 17 augustus Kudelstaart
Donderdag 18 augustus HardinxveldGiessendam
Zaterdag 20 augustus Groenlo
Zaterdag 20 augustus IJsselstein

WEEK 34, 22 AUG. T/M 28 AUG.

Dinsdag 23 augustus Marknesse
Woensdag 24 augustus Appingedam
Woensdag 24 augustus Steenwijk
Woensdag 24 augustus Elst
Donderdag 25 augustus Menaam
Donderdag 25 augustus Oldenzaal
Zaterdag 27 augustus Appelscha
Zaterdag 27 augustus Warmenhuizen
Zondag 28 augustus Leeuwarden

WEEK 35, 29 AUG. T/M 4 SEPT.
Dinsdag 30 augustus Heesch
Woensdag 31 augustus Halsteren
Vrijdag 2 september Lobith
Zaterdag 3 september Groesbeek

Maandag 22 augustus Emmeloord

Check op
Stekkie.nl h
et
filmpje van
de
ZomerVISk
aravaan!
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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.

NATUURLIJK
VISVOEDSEL
REUZEN KIKKERVIS

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

Stel je eens een kikkervisje voor, dat je met twee handen moet
vasthouden. Dan heb je een beeld van de vorskwab. Deze reuzenkikkervis kan wel 40 centimeter lang worden en heeft de Latijnse
naam Raniceps raninus. Eigenlijk is het familie van de kabeljauw
en niet van een kikker, ook al verwijst de Latijnse naam naar
‘rana’, wat kikker betekent. Vorskwabben leven in zee en hebben
garnalen, zeesterren, wormen en kleine visjes. De baarddraad
aan zijn kin gebruikt de vorskwab om zijn prooi mee op te sporen.
Vorskwabben zijn slome zwemmers. Duikers die er eentje tegenkomen tijdens een nachtduik omschrijven de vis als een zwemmende kop met daaraan een sierlijk kronkelende staart.

op
Bekijk
.nl het
Stekkie an de
v
filmpje ab!
vorskw

VORSKWABBEN VANGEN

Je zult niet snel een vorskwab met de hengel vangen. De meeste
kans op succes heb je in het donker, als je vanaf een pier of
havenhoofd tussen zeewier of grote stenen vist. Heel soms wordt
daar een vorskwab gevangen tijdens het vissen op kabeljauw. De
winter is een goede periode om een poging te wagen, omdat veel
andere vissen dan minder goed bijten. Je moet dus niet bang zijn
in het donker en goed tegen de kou kunnen om een vorskwab aan
de haak te slaan!

VREEMDE VISSOORT? CHECK DE APP!
een dikke gladde kop met grote zwarte ogen en een grote bek
met dikke lippen. Ze zijn bijna mooi van lelijkheid! Vorskwabben
lijken wel wezens van een andere planeet en dat maakt deze - in
Nederland zeldzame - vis tot een bijzondere soort.

Vang jij een vreemde vis tijdens het vissen? Scan hem dan met de
VISsenscanner in de gratis VISsengids app. De telefoon laat meteen zien welke soort je hebt gevangen. Maak een foto van de vis en
stuur hem samen met een leuk verhaal naar info@stekkie.nl. Wie
weet staat jouw vreemde vis in een volgend Stekkie Magazine!

VREEMDE ZWEMMERS

De kans om een vorskwab te zien is klein, zeker overdag. Ze leven
het liefst alleen en net als andere kabeljauwachtigen zijn ze vooral
in het donker actief. Op het menu van de vorskwab staan kreeftjes,

WATERVLOOIEN
Een visje dat net uit het ei komt, heeft nog
een heel klein bekje. Daarom eten ze in de
eerste maanden van hun leven 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. Vaak leven
er duizenden in een sloot of vijver, soms
zie je ze krioelen als het water heel helder
is. Voor jonge vis is het dierlijk plankton
perfect voedsel om snel groot te worden.

GROTERE
WATERDIERTJES
Sommige vissen blijven hun hele leven
lang dierlijk plankton eten. De meeste

vissen gaan bij een toenemende
lengte 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 uitstulpbare bek zelfs in een
dikke modderlaag vinden. In hun bek kunnen ze het macrofauna van de niet eetbare
delen scheiden en de modder en steentjes
spugen ze uit of worden via de kieuwen naar
buiten gespoeld. Sommige vissen hebben
keeltanden om harde slakjes en mosseltjes te
kraken, waarna ze het opeten. Voorbeelden
hiervan zijn de blankvoorn, winde, zeelt en
karper.

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 vissen. 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! Vaak zijn
dat jongere snoeken, die ze al voedselconcurrenten zien. Door deze snoeken
op te eten zorgen ze dat er meer prooivis
overblijft, zodat ze de rest van het jaar
geen honger hoeven te lijden.

Keeltanden
er
van een karp

DE VORSKWAB
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