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WARME WOONBOTEN
Het is nog winter en zowel boven als onder water is het nog hartstikke 
koud. Dat vinden de vissen ook! Deze koudbloedige dieren zijn net zo warm 
of koud als het water waarin ze zwemmen. Als in de wintermaanden de 
watertemperatuur sterk daalt, zijn de vissen nauwelijks meer actief. Vaak 

liggen ze dan dicht bij elkaar op plekken die 
net iets warmer zijn dan de rest van het water. 
Een goed voorbeeld van zo’n plek is het water 
onder en rondom een woonboot. Woonboten liggen 
in het water en de mensen die er wonen verwarmen 
in de winter hun woning vaak tot een graad of 20. Hierdoor is 
het water rondom een woonboot net even warmer dan het open 
water. Vissen zoals blankvoorn, baars, brasem en kolblei maken in de 
koude periode graag gebruik van deze warme schuilplek en scholen er soms 
met duizenden tegelijk samen. Mijn tip is dus ook: ga in de winter eens 
vissen in een kanaaltje waar woonboten liggen en vis dan zo dicht mogelijk 
tegen een boot aan. Houd uiteraard goed rekening met de 
bewoners en be-

geef je nooit zonder toestemming op iemands boot 
of erf. Je visuitrusting voor deze visserij is simpel: 
neem een vaste hengel mee, wat standaard witvis 
lokvoer uit de hengelsportzaak, maden en uiteraard 
een hakensteker. Met een beetje geluk vind jij je 
allerbeste stek ooit en vang je meer vis dan je kan 
tellen! 

Hierboven heb ik beschreven dat vissen dol zijn op warm water. In de winter en het voorjaar gaan ze hier 
ook daadwerkelijk naar op zoek. De grootste warmtebron die onze aardbol verwarmt is de zon. Gelukkig komt 
de zon elke dag op, waarna de zonnestralen het water verwarmen. Nu de dagen ietsje langer worden en 
de zon wat krachtiger wordt, stijgt de watertemperatuur langzaam maar zeker. Er zijn delen van het water 
waar dit sneller gaat dan op andere plekken en dit kunnen dus interessante visstekken zijn! Er zijn twee 

factoren die bepalen hoe snel het water opwarmt door de zon. Dit zijn de 
diepte en helderheid van het water. Een ondiepe sloot kan na een middag 
in de volle zon ruime een graad warmer zijn, terwijl de temperatuur 
van een diep meer na één zonnige middag nauwelijks is toege-
nomen. Iets vergelijkbaars zie je bij troebel en helder water: 
troebel water warmt sneller op dan helder water. Wees 
dus slim en ga als het zonnetje schijnt eens in ondiep 
water vissen. Of in een troebele sloot die aangesloten is 
op helder water. Grote kans dat hier veel vissen lekker 
liggen te zonnen. Vissen zijn namelijk gek op zonvakan-
ties, en daarbij is een lekkere snack in de vorm van een 
paar maden, een worm of broodvlok natuurlijk mooi meege-
nomen!

LEKKER ZONNEN

TIJD OM TE VISSEN!

@danielweyers

Hoi Stekkies,
Het voorjaar komt eraan en daarmee ook de betere visdagen. Op zich had je 

afgelopen winter best regelmatig kunnen vissen, want echt koud weer en ijsvorming 
hebben we nauwelijks gehad. Maar het is nu eenmaal een stuk fijner aan de waterkant 

als het iets warmer en zonniger is, dus laat het mooie weer maar komen!

In dit Stekkie Magazine 
geeft Daniël Weijers je een paar 
goede tips om in deze periode van 
het jaar veel vis te vangen. Ook brengt 
Daniël in de nieuwe rubriek ‘De vlog-
ger van de maand’ een visfilmpjes-
vlogger onder de aandacht. Want 
naast zelf vissen is het natuur-
lijk óók erg leuk om filmpjes 
hierover te bekijken! In de 
rubriek ‘De specialist’ 
leren we je hoe je met 
spinners of ‘blinkers’ 
op baars vist. Let op: in 
de maand maart 
mag je nog 
met kunst-

aas vissen, maar 
van 1 april tot de 
laatste zaterdag in 
mei mag dat even 
niet. Dat noemen 
ze gesloten tijd 
voor kunstaas.  
Die is bedacht om 
de roofvisstand te 
beschermen tijdens 
de periode waarin ze 
zich voortplanten.
Verder lees je in dit 
magazine verhalen 
over visles op de 
basisschool, het 
vissen op giebel, de 
voortplanting van 

vissen en de periode waarin dit bij elke 
vissoort gebeurt. Professor Gerard legt 
uit waarom vis-
sen een skelet 
hebben en hoe 
dat skelet er 

uitziet. 
Natuurlijk 
kun je 
in de 
rubriek 

‘Vette 
vissen’ 
weer 

leuke 

vangsten zien en mocht je zelf een 
vangst hebben ingestuurd, dan zie 
die misschien wel terug!
Tot eind maart kun je elke zondag-
ochtend om 09:30 uur kijken naar 
een gloednieuwe aflevering van 
VIS TV op RTL 7. De avonturen 
van Marco en Daniël worden vanaf 
eind maart nog een keer herhaald, 
dus mocht je een aflevering heb-
ben gemist dan kun je die later 
nog terug  kijken. Over avonturen 
gesproken: vanaf nu kun je in elk 
Stekkie Magazine een bijzonder 
visavontuur lezen. Heb je zelf iets 
moois, bijzonders of spectaculairs 
meegemaakt tijdens het vissen? 
Stuur dan je verhaal en foto’s toe 
naar info@stekkie.nl en laat 
iedereen meegenieten!

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje waarop vanuit een woonboot wordt gevist!
Vlogger van 

de maand 
Wietze 

Woudwijk

Bonustip:

Waar veel witvis zit, is ook roofvis. Dit zijn dus ook 

topstekken voor de snoek of grote baars! Let wel op 

dat je voor het vissen met kunstaas of dood aas een 

JeugdVISpas of VISpas nodig hebt.
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Ieder jaar worden vislessen georganiseerd op honderden scholen in 
Nederland. Bij een visles leert een echte vismeester je van alles over vis 

en vissen en ga je ’s middags ook nog eens met de hele klas naar de 
waterkant!

DE VISEXCURSIE

VASTE HENGEL

VISSEN = LEUK

DE VISLES IN HET KORT

4

DE VISLESDE VISLES

GOODIEBAG

Wil jij ook een visles op 
jouw school? 
Geef dan de bij dit Stekkie 
Magazine gevoegde folders 
‘Visles op de basisschool’ aan 
de leerkrachten van groep 7 en 
8. De juf of meester kan op de 
website www.vissenschool.nl 
alle informatie vinden die de 
school nodig heeft én daar het 
aanvraagformulier invullen. 
De mooiste tijd voor een 
visles is de periode april 
t/m oktober en de meeste 
vislessen worden in de 
maanden mei-juni gegeven.
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tanden van een eventuele snoek.
  Onthaaktang om eenvoudig een spin-

ner uit de vissenbek te halen.
   Doosje om een aantal spinners en 

onderlijntjes in op te bergen.
  Schoudertas of rugzak om je materi-

aal in te vervoeren.
  JeugdVISpas: altijd nodig als je op 

roofvis gaat vissen.

Een spinner is een heel geschikt 
kunstaas voor baars. Bijna alle spin-
ners hebben een metalen blad dat aan 
een stangetje is gemonteerd. Bij het 
inhalen maakt het blad een draaiende 

het water bijsturen door je hengeltop naar 
links of rechts te bewegen.

ONDIEP EN DIEP
Wil je de spinner ondiep vissen? Start 
dan direct na de worp met binnendraaien. 
Houd ook de top wat hoger en draai iets 

sneller binnen. Om wat dieper te vissen 
laat je de spinner na de worp even 

afzakken voordat je begint te 
draaien. De hengeltop mag je nu 
laag bij het water houden en draai 

rustig binnen. Vis je diep en nadert 
de spinner het talud of de oever, laat 

de spinner dan omhoogklimmen 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 

beweging, wat trillingen en glinste-
ringen in het water veroorzaakt. Voor 
baars is dat onweerstaanbaar! Door 
de glinsteringen worden spinners ook 
wel ‘blinkers’ genoemd.

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 iets dieper 
of stromend water. Een voordeel is 
dat je er lekker ver mee kunt gooien. 

Onverzwaarde spinners hebben geen 
extra verzwaring waardoor je ze heel 
ondiep kunt vissen. In ondiepe 
sloten, singels en plasjes (tot 
ongeveer een meter diep) kun je 
het beste een onverzwaarde spinner 
gebruiken.

DREG OF ENKELE 
HAAK? 

De meeste spinners zijn voorzien 
van een dregje. Bij een aan-
beet 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 kunst-
aasvisser 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 gemak-
kelijk 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. Dus kies 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 hij te ver door dreigt te vliegen, kun je 
de lijn met je vinger iets afremmen. Draai 
daarna rustig binnen en let op of je de 
trillingen voelt van het draaiende spinner-
blad. Voel je deze niet, dan zit er meestal 
vuil (zoals waterplanten) aan de spinner. 
Houd de hengel bij het binnendraaien 
altijd in een hoek van 90 graden ten 
opzichte van de lijn.  Zo kun je een aanbeet 
goed zien en voelen. Je kunt een spinner in 

Bekijk op Stekkie.nl de filmpjes over het vissen met spinners.
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BAARSVISSEN MET SPINNERS  BAARSVISSEN MET SPINNERS  
De baars is een fantastische vissoort om met licht materiaal op te 
vissen. Je kunt prima baars vangen met een 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!
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WIE IS HET?
Deze maand is mijn oog gevallen op het 
YouTube kanaal ‘Fishuals’ van Wietze 
Woudwijk. 
Wietze is een vissende YouTuber uit 
Friesland. Hij vist voornamelijk op roof-
vis en rijdt het hele land door op zoek 
naar vis. Hij is een zeer getalenteerde 
videomaker en studeert zelfs Commu-
nicatie en Multimedia Design om een 
super goede filmmaker te worden. Deze 
jongen moet je in de gaten houden!

WAT VLOGT HIJ?
Wietze post elke maandagavond om 
19:00 uur een vis-vlog. Zijn vlogs 
zijn supergrappig en zitten vol goede 
vistips. De video’s zijn lekker vlot 
gemonteerd met super vette edits en 
hippe muziek. Daarnaast lijkt het soms 
ook wel of Wietze beschikt over een 
onuitputbare bron van energie. Het 
kanaal van deze VIS-BAAS groeit als 
kool. Inmiddels is Wietze op YouTube 

Vanaf dit magazine is een supertoffe nieuwe rubriek toegevoegd: de vlogger van de maand.
Iedere maand 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.

de 5.000 volgers al ruim gepasseerd! 
Ook de Instagrampagina van Wietze is 
de moeite waard: hier deelt hij updates 
over zijn video’s en prachtige foto’s van 
al zijn vangsten. 

DANIËLS OORDEEL

     Fishuals

   @wietzewoudwijk

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Goede uitleg:  
Creativiteit:  

Ik geef Wietze een 9,5 als vlogger! 

Zijn video’s zijn van topkwaliteit. Ze 
gaan vooral om beleving en super vette 
visavonturen. Zijn creativiteit en edits 
maken zijn video’s supercool en met 
nog een paar vette tutorials zou zijn ka-
naal van mij een dikke vette 10 krijgen!

Daniel

EEN STORMACHTIGE DAG 
Het is één van de laatste dagen van 
december, wanneer ik met mijn vismaat 
Pieter-Bas besluit een dagje te gaan 
baarsvissen. Ons doel was het zoeken 
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snoekje! We zijn blij met deze 
vangst, maar het is nog niet 
waar we voor kwamen.

AANBEET VAN EEN 
GIGANT

Het is nog geen vijf minuten later als ik 
ook een aanbeet krijg. Ik sla aan en voel 
direct dat dit ook om een grote vis gaat! 
De baarshengel buigt tot diep in het 

handvat en het duurt 
even voor ik wat lijn 
kan winnen. Als de 
vis voor de eerste 
keer vlakbij het 
oppervlak komt, 
duikt hij er direct 
super snel weer 
vandoor. Wat zou 
het toch zijn? Even 
denken we aan een 
meerval, maar die 
vecht toch anders. 
Voor de tweede 
keer komt de vis 

bijna boven, om nogmaals de diepte in 
te duiken. Datzelfde spelletje herhaalt 
zich nog enkele keren, voordat ik voor 
het eerst een staart te zien krijg. Geen 
meerval, geen 
reuzensnoek, 
maar nog 
steeds was 
het een 
raadsel. Wat 
een spanning 
om in deze ruige 
omstandigheden 
zo’n sterke vis te 
drillen!

‘Wow, wat heb ik er nu dan aan?!’

WAT EEN VIS!
Na ongeveer tien minuten drillen laat 
de vis zich eindelijk zien: een hele grote 
schubkarper! Deze spierbonk van zeker 
90 centimeter is netjes met het kleine 
shadje in z’n bek gehaakt. Het moet 
toch niet gekker worden! Vol verbazing 
zetten we de vis op de foto, waarna de 
karper weer snel de diepte in zwemt. 
Yes! Na deze vangst vissen we nog een 
paar uurtjes door en vangen zelfs nog 
een paar prachtige baarzen, zoals die op 
de coverfoto van dit magazine. Wat een 
avontuur was deze visdag!

Bekijk meer van Willem via:

      Vistechnische 
dienst

   @willemromeijn

van nieuwe stekken vanuit de bellyboat, 
werpend met shadjes. Aan de oever van 
een voor ons nieuwe rivierplas stappen 
we op deze stormachtige dag in de belly-
boat. De wind is toch wel harder dan we 
dachten, dus op de eerste veelbelovende 
stek komen was al een hele uitdaging! 
Na ongeveer een half uur tegen de wind 
in trappelen komen we aan bij een mooi 
stuk water om te vissen. Al vrij snel krijgt 
mijn vismaat beet: geen baars maar een 

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!

..

Vette vlog: Snoeken 

vangen met Google Maps!

Shad
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KENNISMAKING
De giebel is een 

hoog gebouwde vis, 
met kenmerken van de karper 

en kroeskarper. De kleur varieert van 
zilverachtig geelwit tot bruingeel. Ze zijn goed te 

onderscheiden van karpers door het ontbreken van bekdraden. En waar 
de kroeskarper een bolle rugvin heeft, is die van de giebel hol. Bij twijfel 
kun je de schubben op de zijlijn tellen: kroeskarper heeft er 33 tot 36 en 
giebel heeft er 28 tot 31. De maximale lengte van de giebel is ongeveer 
45 centimeter. De gekweekte goudvis is een kleurvariant van de giebel, 
daarom noemen ze de giebel ook wel ‘wilde goudvis’.
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LEEFOMGEVING
De soort heeft een voorkeur voor 

stilstaand tot langzaam 
stromend water 

met waterplan-
ten. In Neder-

land kun je 
giebels vaak 
aantreffen in 
(stads)vij-
vers, maar 
soms ook 
in sloten, 

vaarten en 
plassen. De 
aanwezig-

heid van giebel hangt sterk af van het 
voorkomen van roofvis. Vooral snoeken 
eten graag jonge giebels, 
waardoor er in een water 
met een goede 
snoekstand zelden 
giebels voorkomen.

VOORTPLANTING
De voortplanting 
van giebel is bijzon-
der. De vrouwtjes 
paaien mee met an-
dere karperachtigen 
(zoals bijvoorbeeld 
blankvoorn, karper of 
kroeskarper), waarbij 
ze wel 400.000 ei-
tjes kunnen afzetten. 
De zaadjes van de an-
dere vissoort zorgen 

GIEBELGIEBEL
NAAR DE WATERKANT!

Dat kan in 
het open water, 
maar de beste plek-
ken liggen vaak tegen de 
rand van een rietkraag of lelieveld. Als je 
een voerplekje hebt gemaakt, werp je de 
gevulde voerkorf opnieuw op dezelfde 
plek - maar nu met 
een korrel mais op 
de haak of twee 
korrels mais aan 
een korte hair.

TRUKENDOOS
Soms kunnen de 
giebels enorm 
kieskeurig zijn en 
moet je van alles 
proberen om ze 
tot aanbijten te 
verleiden. In dat 
geval kunnen 
zachte pellets, 
zacht katten-
voer of maden 

FEEDERHENGEL
Op giebel kun je vissen met een 
vaste hengel, maar de meeste vissers 
gebruiken een lichte tot medium heavy 
feederhengel. Op de molen spoel je voor 
worpen tot circa 25 meter een nylon 
lijn van 18 tot 22/00 dikte. Voor verre 
worpen kies je liever een gevlochten lijn 
met een trekkracht van circa 5 kg, met 
daaraan een ruime meter nylon als voor-
slag. Aan de voerkorf van maximaal 40 
gram knoop je een onderlijn van circa 50 
centimeter 14/00 nylon met een haakje 
nummer 14.

GEMAKKELIJKE ETERS
Gewoon feedervoer vinden ze heerlijk, 
dat koop je in een zak bij de hengelsport-
zaak. Je kunt er wat blikmais doorheen 
mengen, dat je van tevoren met een 
schaar in stukjes knipt. Om een voerplek-
je te maken werp je de gevulde voerkorf 
enkele keren op dezelfde plek, waarna je 
het voer met een rukje uit de korf trekt. 

VOEDSEL
Giebels zijn alleseters. Naast dierlijk 
voedsel als watervlooien, insectenlar-
ven en kleine kreeftachtigen, eten ze 
ook algen, delen van planten en uiter-
aard allerlei aas van sportvissers. Aan 
het eind van het eerste groeiseizoen 
bedraagt de lengte gemiddeld 8 tot 10 
centimeter. Na twee jaar zijn de vissen 
al 18 tot 20 centimeter lang.

goed werken. Of probeer eens 
een worm als haakaas en 
geknipte wormen door je 

voer. Ook het dopen van je 
haakaas in een sterk geurende ‘dip’ 
kan wonderen doen. Een zoete geur 
zoals scopex is een favoriet van 
veel sportvissers. Je koopt dat bij 
de witvisafdeling van een hengel-
sportzaak.

Check op 

Stekkie.nl het 

filmpje over 

feedervissen op 

giebel!

Giebels vind je lang niet overal in Nederland, maar als je geluk hebt dan 
is er een water in de buurt waar er veel zwemmen. Maar vergis je niet: 
veel giebel wil niet zeggen dat je er altijd veel vangt!

ervoor dat de eitjes zich ontwikkelen, 
zonder dat ze de eitjes ‘echt’ bevruch-
ten. Hierdoor ontstaan er alleen maar 
vrouwelijke giebel nakomelingen. Zo 

kan één giebel voor veel nakomelingen 
zorgen, als er maar andere karperach-
tigen in het water aanwezig zijn.
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Liam ging 

samen met zijn 

neefje Juul vis-

sen in een water 

achter de kerk. 

Na een paar 

keer te hebben 

ingeworpen 

was het al raak. 

‘Kalm blijven en 

rustig uitdrillen’ 

dacht Liam, en 

even later kon 

hij trots poseren 

met deze mooie 

karper. 

LiamLiam

Samen met zijn 

opa was Bjarne 

aan het vissen 

bij de Petteplas 

in Waddinx-

veen, met een 

‘blinkertje’ (een 

spinner) als aas. 

Hij wilde in de 

paar uurtjes na 

schooltijd heel 

graag een snoek 

vangen en dat 

lukte! Mooie vis 

hoor.

BjarneBjarne

Afgelopen winter 
viste Rufus in een 

klein stadswater. 
Hij hoopte op een baars of een 

snoekje, maar plot-
seling dook deze 

dikke snoek op zijn 
tandemspinner. 

Met 84 centimeter 
een nieuw record 

voor Rufus. Goed 
bezig! 

Rufus 
Rufus LuukLuuk

Luuk en zijn vismaat Wesley gingen na school-

tijd een paar uurtjes vissen op snoek. Na de 

vangst van een paar kleinere snoeken werden 

ze verrast door de aanbeet van iets veel 

groters. Na een spectaculaire strijd konden ze 

poseren met deze mega-snoek van 1,10 meter!

DE JEUGDVISPAS
Ons land barst van de mooie viswateren. Ieder jaar gaan anderhalf 
miljoen mensen in Nederland vissen en een flink deel daarvan is jonger 

dan 14 jaar. Logisch natuurlijk, want vissen is een supergave hobby! 

DE SPORTVISREGELS
Tot je 14de jaar mag je onder 

begeleiding van een volwassene die 
in het bezit is van de juiste VISpas, met 

één hengel zonder vergunning vissen. Ook 
kun je bij veel hengelsportverenigingen terecht 

voor een gratis online jeugdvergunning. Zo kun je 
eenvoudig kennis maken met sportvissen! Als je vissen 
écht leuk vindt en je ook in je eentje of met een paar 

vismaatjes vist, dan kun je het beste een JeugdVISpas 
aanschaffen. Daarmee mag je met twee hengels tegelijkertijd 

én met kunstaas vissen. Een JeugdVISpas schaf je eenvoudig aan via www.vispas.nl. Je wordt dan 
automatisch lid van de plaatselijke hengelsportvereniging. Vanaf 14 jaar heb je de VISpas nodig. 

MeesMeesOp een zondagmid-dag ging Mees met zijn vader snoek-vissen. Als aas gebruikte hij een imitatie-rat, die hij een dag eerder had gekocht. Bij de eer-ste worp knalde er een snoek op, die losschoot. Daarna dook dezelfde snoek mis en bij de derde worp was het wél raak! 

Na de aanschaf 

van een Jeugd-

VISpas kon 

Tim met zijn 

vader en oom 

mee op jacht 

naar snoek-

baars. Vanuit 

de boot visten 

ze op een grote 

rivier, waar 

hij naast een snoek deze prachtige snoekbaars ving. De 

volgende targetvis voor Tim: meerval!

TimTim

Stuur ook jouw visverhaal in via 

www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen tevoorschijn komen of tips 
voor leuke activiteiten. Naast de activiteitenkalender voor het voorjaar 
en de zomer bespreken we dit keer de JeugdVISpas.

De komende maanden kun je meedoen aan een aantal leuke vis-activiteiten. Check het overzicht en kijk voor meer informatie op de websites 
van de verschillende hengelsportorganisaties!

ZUIDWEST NEDERLAND
16 mei 2020: Jeugd Kijk en Doe dag, Goeree 
Overflakkee.
23 mei 2020: Jeugd Kijk en Doe dag, ONI 
Terneuzen.
20 jun 2020: Jeugd Zeevissen, 08:00 uur 
Maasvlakte.
Meer informatie: 
www.sportvisserijzwn.nl

MIDDEN NEDERLAND
6 juni 2020: Meerval Mania 2020, IJssel-
hoeve in Veessen. 
20 juni 2020: Jeugdvisdag 2020, details 
volgen nog. 
21 augustus 2020: Karper ouder-kind kop-
pelwedstrijd, Winkelsteegseweg Nijmegen.
Meer informatie: 
www.hfmiddennederland.nl

OOST NEDERLAND
30 mei 2020: Jeugdvisdag HSV De Dobber 
Hardenberg, details volgen nog.
Meer informatie: 
www.sportvisserijoostnederland.nl

MIDWEST NEDERLAND
13 april 2020: Strandvisclinic jeugd, 8:45 
uur Noord wijk,. 
24 mei 2020: Jeugdkarperdag, 09:00 uur, 
Spaarnwoude/Houtrak.
27 juni 2020: Jeugdvisdag, 09:00 uur, 
Hilversum.
11 juli 2020: Jeugd witvis/baarsdag, regio 
Noord, details volgen nog.
Meer informatie: 

www.sportvisserijmidwestnederland.nl 

FRIESLAND
7 maart 2020: Sportvisavond met stands 
en presentaties, 19:00 uur, Waterhostel Oer ’t 
Hout in Grou.
2 mei 2020: Jeugdvisdag met de Jeugdraad, 
details volgen nog. 
Meer informatie: 
www.sportvisserij.frl

ACTIVITEITENKALENDER VOORJAAR-ZOMER 2020

Meer informatie 

over de 

sportvisregels en 

de JeugdVISpas 

vind je op 

Stekkie.nl!



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.

HET SKELET VAN 
DE VIS

Vissen hebben net zoals mensen en vele andere dieren een skelet. Of ze 
nu botten heten zoals bij een mens, of graten zoals bij een vis, allebei 
dienen ze ervoor dat het lichaam stevigheid krijgt en dat tere delen van 
het lichaam worden beschermd. 
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Veel vissen krijgen in deze tijd de kriebels in hun 
buik. Want de dagen worden steeds langer en het 
water warmt op door de inkracht toenemende zon. 
Voor de vissen betekent dit dat het tijd is om zich 
voort te planten.

LICHT EN LOS
Het skelet van een vis is heel licht 
en bestaat onder meer uit een 
wervelkolom (ruggengraat), graten, 
vinstralen, schedel en kieuwdeksels. 
Het skelet is niet helemaal met elkaar 
verbonden, zoals bij de mens. Zo zijn 
de meeste vinnen alleen bevestigd 
aan een paar losse stukjes been of 
kraakbeen. Dat is voldoende, want de 
vinnen dienen alleen voor de voortbe-
weging en niet om het gewicht van 
het lichaam te dragen, zoals onze 
benen dat doen.

BESCHERMING
Als je wel eens vis eet, dan weet je 
dat er graten in het visvlees zitten. De 
graten langs de buik van de vis kun 
je vergelijken met de ribben van de 
mens. Ze beschermen de organen in 
de buikholte, zoals het hart, de lever, 

maag en darmen. Aan de achterkant van 
de schedel bevinden zich twee kieuw-
deksels die de kieuwen beschermen. Een 
vis gebruikt zijn kieuwen om zuurstof uit 
het water te halen. 

KWETSBAAR
Het skelet van een vis is veel minder 
sterk dan ons skelet. Een vis weegt in 
het water bijna niets en hoeft dus geen 
zware en stevige botten te hebben. Als je 
gaat vissen moet je daar rekening mee 
houden, want een vis is buiten het 
water vrij kwetsbaar. Ondersteun 
een vis altijd met beide handen en 
zorg dat er niet teveel druk op de 
buik komt. Als je een vangst wilt 
fotograferen, ga er dan zittend mee 
op de foto boven een onthaakmat 
of het water. Mocht de vis gaan 
spartelen en vallen, dan maakt hij een 
zachte landing. 

GROENE GRAAT
Vrijwel alle vissen hebben witte 
graten, maar de graat van de 
zoutwatervis geep is knalgroen. Dit 
wordt veroorzaakt door een stofje in 
het bloed van de vis. Ook wij hebben 
dit stofje in ons bloed. Je kunt het 
zien wanneer een bloeduitstorting 
(blauwe plek) na een paar dagen 
groen van kleur wordt. Door de 
groene graat denken veel mensen 
dat de geep giftig is, maar dat is hij 
absoluut niet.

Zodra het water opwarmt gaan de 
vrouwtjesvissen eitjes aanmaken. 
Dat kunnen er enorm veel zijn: 
10.000 is heel normaal en er zijn 
vissen die wel 500.000 eitjes in hun 
buik hebben! Visseneitjes worden 
ook kuit genoemd. Als het kuit rijp 

is en de vissen zich gaan voortplanten, 
noem je dat kuitschieten of paaien. Elke 
vissoort doet dat op een ander moment 
in het voorjaar.

ROOFVISSOORTEN
De snoek paait als eerste. In februari 
of maart zoeken deze roofvissen de 
paaigebieden op. De vrouwtjes plakken 
in ondiep water de eitjes tegen water-
planten aan en de mannetjes doen hun 
best om als eerste de eitjes te bevruch-
ten. De baars paait kort na de snoek. De 
eieren van de baars zien eruit als lange 
strengen, die als een soort ‘slingers’ 
tussen de planten of takken hangen. De 
snoekbaars paait in april of mei. Deze 
vissoort maakt een nest op de bodem, 

Karpers paaien wild!

waarna het mannetje de eieren be-
waakt en van zuurstof voorziet door 
met de borstvinnen te wapperen.

BRASEM, KARPER EN 
ZEELT
Brasem, karper en zeelt paaien pas 
als het water wat warmer is. Brasem 
en karper zetten de eieren dicht 
langs de oever af op waterplanten, 
takken of stenen. Meestal zwemmen 
er meerdere mannetjes achter het 
vrouwtje aan en allemaal doen ze 
hun best om als eerste de eitjes te 
bevruchten. Daarbij gaat het er vaak 
wild aan toe en zie je het water flink 
spetteren. De zeelt paait als laatste 
vissoort, vaak pas aan het begin van 
de zomer. Een vrouwtjeszeelt zoekt 
het liefst onderwaterplanten op om 
de eieren op af te zetten.

SLECHT VANGBAAR
Wanneer vissen paaien, hebben ze 
meestal geen enkele interesse in je 
aas. Als de paai is afgelopen heeft 
de vis grote trek, waardoor ze weer 
goed vangbaar zijn. In het overzicht 
hiernaast kun je zien wanneer de 
verschillende vissoorten paaien. Doe 
er je voordeel mee!

Baarskuit

PAAITEMPERATUUR EN PAAIPERIODE

SNOEK: 6-14 °C, februari t/m april BAARS: 8-14 °C, maart t/m mei

SNOEKBAARS: 10-14 °C, april-mei Blankvoorn: 12-17 °C, april-mei

Zeelt: 18-20 °C, mei t/m augustus

Brasem: 14-17 °C, april t/m juni Karper: 16-20 °C, mei t/m juli

DE PAAIKALENDER

Kijk op 

Stekkie.nl voor 

een spectaculair 

filmpje over de 

paai van karpers




