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IJSKOUDE ZEEVISSEN
In de koudere maanden van het jaar staan bij veel vissers de 
hengels te verstoffen in de schuur. Dat is jammer, want ondanks 
dat het water koud is en de vissen wat trager zijn, is het voor een 
aantal visserijen een goede tijd om op pad te gaan! Vooral in de iets 
diepere en beschutte wateren bij jou in de buurt kun je nu bijvoor-
beeld veel dikke voorn, baars en snoek vangen. Ook voor het vissen 

aan zee is de winter en het vroege 
voorjaar een goede periode. Dan 
scharrelen er miljoenen Noordzee-
garnalen dicht onder de kust, waar 
allerlei vissen op af komen. Soorten 
als schar, bot, wijting, kabeljauw en steenbolk vinden de garnalen namelijk 
een lekkernij! Vooral schar en wijting zijn in het voorjaar goed te vangen. 
Ze zwemmen nu zo talrijk in ons kustwater, dat ze soms met drie stuks 
tegelijk worden binnengehaald. Goede stekken vind je op ver in zee gelegen 
pieren en havenhoofden (zoals bij IJmuiden en Scheveningen) of andere 
plekken waar het water diep is, zoals het Noordzeekanaal. Ik vind zeevis-
sen echt super: het zoute water, de vogels en de golven geven me altijd 

een gevoel van rust. Ook houd ik ervan om na een dagje zeevissen met vrienden een 
paar zelf gevangen visjes te bakken in de pan. Of wat denk je van een keer meevaren en vissen op een 
grote sportvisboot vanuit Zeeland, Scheveningen, IJmuiden of Den Helder? Dat is een prachtig avontuur en 
– zeker toen ik jullie leeftijd had – mijn favoriete familie-uitje!

Bij zeevissen denken veel mensen aan zware strandhengels die werpgewichten 
van 250 gram kunnen wegzetten. Als je vanaf een havenhoofd of in een ha-
vengebied vist, kun je echter prima uit de voeten met een karperhengel, zware 
feederhengel of zware spinhengel. Je hoeft vaak geen verre worpen te maken 
om vis te vangen; soms is onder de kant vissen zelfs beter dan ver weg. Als 
het water stroomt, zal een wat zwaarder werpgewicht voorkomen dat je aas 
snel wegspoelt. Bij harde stroming is soms een werpgewicht met ‘ankers’ nodig. 
Gebruik nooit een zwaarder gewicht dan op je hengel staat aangegeven, want 
dan kan hij breken! De hengel plaats je met de top omhoog tegen een hen-
gelsteun, zodat je een aanbeet goed kunt zien. Vaak kun je een strandsteun 
gebruiken die je in de grond of tussen de stenen steekt. Voor het vissen 
vanaf een stenen kade heb je een driepootsteun of een karper-rodpod nodig. 

Uiteraard moet je goed aas gebruiken, zoals zeepieren. Deze 
worden door bijna elke vissoort in de Noordzee graag gegeten! Als 
de winkels gesloten zijn door corona, dan kun je enkele dagen 
voor je vissessie het zeeaas online bestellen. Om de pieren 
op de haak te rijgen heb je een aasnaald nodig, anders is dit 
een erg lastig klusje. Als onderlijn gebruik ik meestal een ‘paternoster’ met drie haakjes, dus 
drie keer zoveel kans op vis! Het is heel belangrijk dat je na een dag zeevissen je spullen 
thuis goed afspoelt onder de douche. Zout water kan je vismaterialen snel laten roesten en 
dat wil je natuurlijk niet!

WAT HEB JE NODIG OM OP ZEE TE VISSEN?

VISSEN IS COOL!
Hoi Stekkies,
Wat hebben jullie afgelopen jaar veel gevist! Er zijn meer jeugdvergunningen en 

JeugdVISpassen uitgegeven dan ooit en de Stekkie mailbox liep vol met vangsten 
die jullie hebben ingestuurd. Vissen is leuk, relaxed en cool, en steeds meer kinderen 

genieten ervan.

Aan de ingestuurde vangsten is te 
zien dat er heel veel op snoek is gevist. 
Snoekvissen is geweldig om te doen, 
maar zorg wel dat je goed voorbereid 
naar de waterkant gaat en vis de eerste 
keren het liefst samen met een ervaren 
snoekvisser. Om van jullie goede 
snoekvissers te maken, staan in dit 
magazine artikelen over de kieuwgreep 
en het vissen met kunstaas. Verder 

kun je lezen welke sportvisre-
gels er allemaal gelden. Het 
is belangrijk dat je die kent, 
voordat je naar de waterkant 
gaat. En dan gaat het niet 
alleen om de juiste visdocu-
menten, maar vooral ook om 
het respectvol omgaan met 
vis en de natuur. In de rubriek 
‘Wist je dat’ kijken we naar 
de voortplanting van 
roofvissen. Dat gaat 
dit voorjaar namelijk al 
snel gebeuren, waarbij 
de snoek de spits afbijt. 

Professor Gerard geeft je de kriebels 
met zijn verhaal over parasieten en 
in de rubriek ‘Vette vissen’ en achter 
op het magazine staan weer heel 
veel vangsten van Stekkie lezers 
afgebeeld.
Mocht je in de wintermaanden 
weinig hebben gevist, dan kun je er 
de komende maanden zeker weer op 
uitgaan. Vooral als de lentezon door-

breekt en het water opwarmt zullen de 
vissen weer actief en hongerig worden. 
En hongerige vissen hebben veel inte-
resse in het aas dat jij gebruikt, zodat 
de kans groot is dat je iets vangt! Dus 
zorg dat je hengelmateriaal weer hele-
maal op orde is, dan kun je elk moment 
de deur uit gaan om mooie avonturen 
aan de waterkant te beleven. Geniet 
ervan en vang ze!

@danielweyers

Tips van Daniël Tips van Daniël 

Check op 

Stekkie.nl 

de filmpjes over 

zeevissen!
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Vissen met kunstaas op snoek betekent actief vissen. Je 
loopt de oevers af, gooit keer op keer het kunstaas uit en 

draait dit weer binnen. Hierbij vis je alle mooie plekjes af. 
Het is super spannend, want elk moment kan er een snoek op je 

kunstaas duiken! 
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STALEN ONDERLIJN
Snoeken hebben vlijmscherpe tanden die je hoofdlijn 
in één keer kunnen doorbijten. Kijk maar eens naar de 
afbeelding van de snoekenbek, waarop je honderden kleine 
tandjes in het gehemelte van de vis ziet. Deze tandjes zijn 
zo scherp als naalden! Daarnaast heeft de snoek nog een 
serie lange tanden in de buitenrand van de bek. Pas dus 
op voor je handen en gebruik altijd een stevige onderlijn. 
Stalen onderlijntjes met een breeksterkte van 15 tot 25 
pond zijn het meest geschikt.

Kunstaasvissen doe je met de JeugdVISpas!
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OP DE KANT
Haal de snoek voorzichtig uit het water 
en leg hem op een (natgemaakte) 
onthaakmat. Maak je handen nat en 
pas dan de kieuwgreep toe. Hierdoor 
gaat de bek automatisch open en kun 
je de vis met een tang onthaken. Als je 
rechtshandig bent kun je de kieuw-
greep het beste met je linkerhand 
doen, zodat je met rechts onthaakt. 
Doe dat via de volgende stappen:

Stap 1: zoek met twee vingers het 
uiteinde van de kieuw op en duw 
deze een stukje open. Schuif dan je vin-
gertoppen langs de binnenkant van de 
kieuw naar voren, richting de kop van 
de snoek. Let op dat je niet tussen de 
kieuwbogen komt, want daarop zitten 
scherpe weerhaakjes.
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Met de kieuwgreep kun je 
een snoek veilig vasthouden 
en onthaken. Een geoefende 
snoekvisser kan een snoek ook 
landen met de kieuwgreep, maar 
als beginneling kun je beter 
een opklapbaar landingsnet 
gebruiken. Een rubber gecoat 
net is perfect, omdat de haken 
van het kunstaas daarin niet 
zo snel vastraken. Een kleine 
snoek kun je ook met de hand 
landen door hem net achter de 
kieuwdeksels vast te pakken – 
zonder te knijpen.

GEDRAGSCODE 
SPORTVISSERIJ
Er zijn een aantal regels waar je je als 
sportvisser aan moet houden:

1.   Probeer te voorkomen dat de haak 
wordt geslikt, door na een aanbeet 
snel aan te slaan.

2.   Gebruik voor grotere vissen een 
voldoende groot landingsnet.

3.   Raak een vis alleen aan met natte 
handen, dit om de slijmhuid niet te 
beschadigen. 

4.   Onthaak de vis voorzichtig. Gebruik 
een hakensteker of onthaaktang 
en leg een grotere vis op een natte 
onthaakmat.

5.  Als de haak heel diep in de bek zit, 
knip dan de lijn zo dicht mogelijk 
bij de haak door en zet de vis terug. 
Meestal raakt een vis de haak snel 
kwijt.

6.   Zet een vis zo snel mogelijk onbe-
schadigd en voorzichtig terug in 
hetzelfde water. Zo heeft de vis niets 
te lijden en voorkom je de versprei-
ding van visziektes. 

Of je nu een beginnende of gevorderde visser bent, je moet bij het 
vissen altijd rekening houden met een aantal regels. Pas wanneer je die 
sportvisregels kent en ze tijdens het vissen toepast, ben je op de goede 
weg om een echte specialist te worden!

7.   Neem altijd je afval mee! Kijk 
voordat je naar huis gaat om je 
heen, neem het afval dat je ziet 
mee en gooi het thuis weg.

VISDOCUMENTEN
Tot je 14e jaar mag je onder begelei-
ding van een volwassene die in het 
bezit is van de juiste VISpas, met één 
hengel zonder vergunning vissen. 
Ook kun je bij veel hengelsportvereni-
gingen 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 Jeugd-
VISpas aanschaffen. Daarmee mag 
je met twee hengels tegelijkertijd én 
met kunstaas vissen. Een JeugdVIS-
pas schaf je eenvoudig aan via www.
vispas.nl. Je wordt dan automatisch 
lid van de plaatselijke hengelsport-
vereniging. Als lid krijg je vier keer 
per jaar gratis het Stekkie Magazine 
thuis gestuurd! Vanaf 14 jaar heb je 
de VISpas nodig.

GESLOTEN TIJD
In Nederland mag je het hele jaar door 
vissen, maar in het voorjaar heb je 
te maken met een gesloten tijd voor 
bepaalde vissoorten én aassoorten. 
Dat is om bepaalde vissoorten extra 
te beschermen. De gesloten tijd voor 
vissoorten is voor ons niet zo interes-
sant, omdat we toch altijd onze vangst 
terugzetten. Maar let goed op de ge-
sloten tijd voor aassoorten: van 1 april 
tot aan de laatste zaterdag van mei 
mag je niet met kunstaas, een stukje 
vis of met een dode vis vissen! Doe je 
dat wel, dan riskeer je een bekeuring. 
Vanaf de laatste zaterdag van mei mag 
je weer met alle aassoorten vissen.

Stap 2: schuif je vingers naar voren tot 
ze niet meer verder kunnen. Gebruik bij 
een kleine snoek twee of drie vingers, bij 
een grotere vier. Als je het einde van de 
kieuw hebt bereikt, moeten je vingers er 
helemaal in zitten.

terwijl je met de andere hand zijn nek 
vasthoudt of hem ondersteunt bij de buik. 
Ondersteun de vis tot hij wegzwemt.

PAS OP JE VINGERS
Een kieuwgreep leer je het beste van 
een ervaren snoekvisser, dus kijk eerst 
de kunst eens af. Houd er rekening mee 
dat je af en toe krassen of sneetjes in je 
vingers krijgt van de scherpe kieuwbo-
gen en tanden van de snoek. Dat kan 
behoorlijk bloeden, maar als je ze thuis 
even ontsmet en er een pleister op doet 
is er weinig aan de hand. Je kunt ook een 
speciale handschoen gebruiken die je hand 
beschermt (zoek op internet naar ‘onthaak 
handschoen’).

Stap 3: pak de kieuw nu goed vast, 
maak een vuist en plaats je duim onder 
de ‘kin’ van de snoek. Nu heb je de 
vis stevig vast en kun je deze perfect 
onthaken met een onthaaktang.

Na een eventuele foto zet je de snoek 
voorzichtig terug. Laat in het water 
je vingers rustig uit de kieuw glijden, 

Kijk op 

Stekkie.nl naar 

het filmpje over 

de kieuwgreep.

DE KIEUWGREEPDE KIEUWGREEP

SPORTVISREGELSSPORTVISREGELS

Het lijkt best veel, al die regels. 
Maar als je ze elk jaar een keer 
doorleest en tijdens het vissen 
gewoon respect voor de vis en de 
natuur hebt, dan zul je zien dat 
het allemaal niet zo lastig is. 
Geniet van het vissen en vang ze!
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WIE IS HET?
Voor deze editie van het Stekkie 
Magazine viel mijn oog op het 
YouTube-kanaal van Mister X. 
Mister X klinkt erg geheimzinnig, 
maar dat is Xander uit Friesland 
helemaal niet! Xander is de 
jongste Vlogger van de maand 
tot nu toe. Hij is pas 15 jaar, 
maar vist al vanaf zijn zesde. 
Alle visserijen vindt hij mooi, 
als hij maar lekker buiten in de 
natuur is. Toen hij 13 was ving 
Xander zijn eerste snoek en was hij direct 
verslingerd aan het roofvissen. Sinds dat 
moment vist hij bijna elke dag op roofvis. 
Hij doet dit het liefst in super ondiep 
water, omdat je daar van die spectaculaire 
aanbeten krijgt! Hij gebruikt een lichte 
spinhengel zodat de dril super vet is.

WAT VLOGT HIJ?
Xander uploadt iedere zondag een nieuwe 
video en wat mij direct opvalt is dat hij veel 
tutorial-achtige video’s maakt. Hij geeft 
graag uitleg, bijvoorbeeld over hoe je een 
montage maakt of hoe je een bepaalde 
visserij uitvoert. Hier heb je als kijker wat 

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.

aan! Ook vind ik het leuk dat hij zo lekker 
enthousiast is en leuke dingen beleeft. Zo 
klapte er tijdens het witvissen met een 
worm ineens een snoek van precies een 
meter op zijn aas! Hij was bang dat zijn 
lijn zou breken, maar uiteindelijk heeft hij 
de vis netjes op de kant gekregen. Xander 
zegt hierover: “Dit soort momenten 
maken het vissen erg leuk en spannend, je 
weet nooit wat er gebeurt!”.

VIS TV PRESENTEREN
Xanders doel is om ooit de 100.000 
abonnees te halen en presentator te 
worden van VIS TV. Hij wil namelijk de 

hele wereld laten zien hoe gaaf vissen is. 
Dat deze jongeman ambities heeft is wel 
duidelijk, en als hij zo doorgaat dan komt 
hij er zeker. Ik zou zeggen: abonneer je 
op zijn kanaal want ik verwacht in de 
toekomst nog super veel vette video’s!

DANIËLS OORDEEL

      Mister X

   @Xandervanijzendoorn

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Goede uitleg:  
Creativiteit:  

Als eindoordeel krijgt dit kanaal van 
mij een cijfer 8.

De video’s van Xander zijn super tof! Hij 
geeft lekker veel uitleg en zijn doel is om 
mensen beter te laten vissen. Houd hem 
in de gaten, ik verwacht veel van deze 
jongeman in de toekomst!
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‘De gigant vanuit de bellyboat’

In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer 
vertelt Thijs van den Acker over een hele spectaculaire vangst!

we wat foto’s en Leon helpt om de lange 
staart mooi voor de camera te krijgen. 
Daarna laten we de vis los en zwemt hij 
rustig de diepte in. Er volgen een paar 
high-fives en dan gaan we opnieuw het 
water op. Uiteindelijk vangt Alek nog 
een meerval van een centimeter of 90 
en mist Leon helaas nog twee aanbeten. 
Ik krijg verder geen beet meer, maar het 
was een nacht om nooit te vergeten!

Bekijk de leerzame filmpjes van Thijs via

  Thijs van den Acker.

HET PLAN
Het voorjaar is begonnen. Ik heb al een 
aantal keer op meerval gevist vanuit de 
bellyboat, maar helaas zonder succes. 
Begin mei heb ik afgesproken om met 
mijn goede vrienden Alek en Leon een 
nacht op meerval te vissen. Het plan is 
snel gemaakt: we gaan naar de stek waar 
Alek en Leon eerder al eens goed hebben 
gevangen. In de schemering komen we 
op de stek aan en pompen we onze belly-
boats op. Niet veel later dobberen we in 
het donker op het water. We maken onze 
hengels klaar en voorzien de haken van 
een stuk of 12 grote dauwpieren. Zal het 
dit keer lukken om mijn eerste meerval 
vanuit de bellyboat te vangen?

DE AANBEET
Na zo’n anderhalf uur krijg ik een aan-
beet. Na het aanslaan buigt de hengel 
dubbel en word ik met bellyboat en al 
meegesleept over het water. Dit is een 
grote! Meerdere keren komt de vis wild 

boven en slaat met 
zijn staart in het rond, 
waarbij hij zelfs mijn 
bellyboat en benen 
raakt. Leon en Alek 
zijn inmiddels naar mij 
toegekomen. Leon zal 
proberen de meerval 
te pakken, terwijl Alek 
foto’s maakt. Na een 
minuut of 15 komt de 
vis boven en kan Leon hem bij zijn bek 
vastgrijpen. Yes!! Eindelijk is het me ge-
lukt om een meerval te vangen vanuit de 
bellyboat! Samen gaan we naar de kant 
om de vis te meten en foto’s te maken.

MIJN RECORD
Eerder die week ving ik vanaf de kant al 
een meerval van 160 centimeter, maar 
deze vis lijkt nog een stukje groter. Bij de 
oever meten we de vis: 168 centimeter! 
Dat scheelt nog maar 15 centimeter met 
mijzelf, wat een monster! Snel maken 

..Daniel

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: Hoe maak je 

een doodaasmontage?
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KENNISMAKING
De karper is een forse 

vis met een goudgele 
tot bruine kleur. De vinnen 

zijn geeloranje tot bruin, waarbij de lange 
rugvin het donkerst is. De bek is uitstulpbaar en 

telt vier bekdraden: twee in de hoeken van de bek en twee op de 
bovenlip. Achter in de keel zitten keeltanden waarmee de vis hard 
voedsel zoals mosseltjes kan kraken. Er zijn vier beschubbingstypen: 
de schubkarper is volledige beschubd, de spiegel- en rijenkarper 
zijn gedeeltelijk beschubd en bij de lederkarper (of naaktkarper) 
ontbreken de schubben. Een karper kan wel 120 centimeter lang en 
meer dan 40 kilo zwaar worden. De maximale leeftijd is circa 60 jaar.
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KARPERKARPER
NAAR DE WATERKANT!

of langs zwemmende vissen vertellen je 
al snel wat een goede plek is om je aas 
te laten zakken. 

MATERIAAL
Je kunt een spinhengel 
gebruiken, maar als er 
grote vissen rondzwem-
men is een matchhengel of 
lichte karperhengel meer 
geschikt. Zo’n hengel is 
ook wat langer, zodat je 
verder van de waterkant 
kunt blijven en de vissen 
niet ver- schrikt. Gebruik 

een molen met 
25/00 nylon. 
Zet een klein 
dobbertje op 
de lijn en knijp daaronder 
net zoveel gewichtjes tot de 
pen langzaam zinkt. Tussen 
het onderste gewichtje en 
het haakje (maat 8) laat je 
een ruimte van ongeveer 10 
centimeter. Dit stukje nylon 
ligt mooi plat op de bodem, 
zodat de vissen het aas ge-
makkelijk kunnen opzuigen.

VAN DIEP NAAR ONDIEP
De karper houdt van warm water. Als 
het in deze periode van het jaar zonnig 
weer is, dan zie je vaak karpers zwem-
men in de ondiepe delen van het water 
– die warmen snel op. Ze zwemmen 
daar naartoe vanuit diepere plekken 
waar ze de winter hebben doorge-
bracht. Vandaar dat je de komende tijd 
vooral moet vissen in ondiep water dat 
aan dieper water grenst. Dit zijn vaak 
plekken die dicht langs de oever liggen. 
Echte superstekken zijn nu ondiepe 
sloten die in verbinding staan met een 
dieper kanaal of een diepere plas. De 
kans is groot dat je er meerdere karpers 
aantreft!

OBSERVEREN
Als de voorjaarszon de komende tijd 
goed zijn best doet en je hebt zin om te 
vissen, grijp dan je kans. Spring op de 
fiets met een hengel, schepnet, ont-
haakmat en rugzakje en ga op zoek naar 
ondiepe wateren. 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 

In het voorjaar kan ondiep water snel 
opwarmen. Karpers weten dat heel goed en 
zoeken in deze periode graag het warme water 
op. Bij mooi weer moet je nu gaan vissen in 
ondiep water bij jou in de buurt. 

LEEFOMGEVING
De karper is een algemene vissoort 
in stilstaand en langzaam stro-
mend water. Van oorsprong komt 
deze soort uit het gebied rond de 
Kaspische Zee, van waaruit hij zich 
naar het oosten en westen heeft 

verspreid. Omdat de voortplanting in 
Nederland maar zelden succesvol is, 
wordt de karperstand in veel wateren in 
ons land door uitzettingen op peil ge-
houden. De karper komt hier in vrijwel 
alle watertypen voor.

VOORTPLANTING
De paaitijd valt in april tot juli, bij een 
watertemperatuur van 18 graden. De 
paai vindt plaats op ondergelopen 
weilanden of tussen de waterplanten 
in ondiep water, waar de eieren aan 
planten blijven plakken. Bij gebrek aan 
planten paait de karper op stenen of op 
takken. Tijdens het paaien wordt een 
vrouwtje omringd door een aantal man-
netjes, die de afgezette eieren bevruch-

ten. De eieren komen na enkele dagen 
uit. Jonge karpertjes worden vaak door 
snoeken weggevreten.

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

Kijk op

 Stekkie.nl naar 

een filmpje van 

het penvissen op 

karper!

Spiegelkarper

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

blikmais op je haak of gebruik een 
brokje kattenvoer uit blik. Duw je haak 
voorzichtig door het zachte brokje, 
draai de haak iets en duw hem dan 

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 wap-
perende staart, een tikje op je dobber 
en dan hopelijk een mooie aanbeet. 
Krijg je geen beet? Blijf dan niet te 
lang zitten, maar zoek verder naar 
actieve vissen.
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Thomas ging vanuit een motorboot vissen met een 

vriend van zijn vader, die heel ervaren is en grote 

snoeken vangt. Ze vingen die middag acht snoeken 

en dit was de grootste voor Thomas. Hij heeft 

geleerd om de kieuwgreep te doen en vindt dat nu 

heel gemakkelijk.

Thomas
Thomas

Nick was 

samen met zijn 

buurman aan 

het penvis-

sen op karper 

en brasem. 

Eerst haakte 

hij alleen wat 

voorntjes, maar 

toen hij bijna 

weg zou gaan 

schoot zijn pen 

onder en ving 

hij deze super 

mooie brasem.

NickNick

Zoë vist in haar 
vrije tijd het liefst 

met haar vader. Ze 
wilde al een tijdje in 

het Stekkie Maga-
zine komen met haar 

vangst, maar vond 
de snoeken die ze 

ving te klein voor een 
stoere foto. Nu ving 

ze er eentje die zeker 
de moeite was. 

Missie geslaagd!

ZoëZoë
NathanNathan

Deze winter ging Nathan met zijn broertje en 

vader op snoekbaars vissen. Na een aanbeet 

in de schemering en een mooie dril, kon zijn 

broertje het schepnet onder deze schitterende 

snoekbaars van 70 centimeter schuiven.

MeesMeesSamen met zijn vismaat ging Mees in Amersfoort met dood aas vissen. In de binnenstad vingen ze al snel een snoek van 98 centimeter. Na het verkassen naar de singels van een woonwijk vingen ze er nog twee, van 100 en 110 centimeter. Wat een topdag!

Samen met zijn 

vader en overbuur-

man ging Ruben 

met kunstaas van-

uit een boot vissen. 

Toen hij dacht dat 

zijn kunstaas aan 

de bodem vastzat, 

bleek het deze baars 

van 52 centimeter 

te zijn! Wat een 

joekel zeg.

RubenRuben
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen of tips voor leuke activiteiten 
tevoorschijn komen. Door corona zijn er nog niet veel activiteiten gepland, 

maar de vislessen en de ZomerVISkaravaan zullen later dit jaar zeker 
weer doorgaan!

Er is de afgelopen twee maanden weer zoveel 

gevist en gevangen dat lang niet alle vangsten in 

deze rubriek en op de achterzijde van het magazine 

passen. Hopelijk staat jouw vangst er wel bij! 

Stuur je visverhaal in via www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

DE VISLES
Ieder jaar worden vislessen georganiseerd 
op basisscholen in Nederland. Vorig jaar 
moesten veel vislessen door corona worden 
afgeblazen, maar de vismeesters hopen 
in de loop van dit jaar weer aan de slag te 
gaan! Bij een visles krijg je eerst een biolo-
gieles over de onderwaterwereld en daarna 
ga je met de hele klas vissen. Je leert welke 
vissen in Nederland leven, hoe groot ze 
worden, wat ze eten, hoe ze ademen en nog 
veel meer. Iedereen krijgt een lespakket 

en het boekje ‘Vissen doe je zo’, vol tips 
en trucs voor het vissen met de vaste 
hengel. Na de pauze gaan jullie naar 
de waterkant om te vissen, waarbij de 
vismeester voor de hengels en het aas 
zorgt. Een team van viscoaches zorgt dat 
alle kinderen wat vangen én dat iedereen 
respectvol met de vis én de natuur om-
gaat. Na afloop krijg je een goodiebag en 
je eigen vistuigje mee naar huis.

ZOMERVISKARAVAAN
Deze zomer trekt de ZomerVISkara-
vaan weer door het land! Sportvisserij 
Nederland organiseert dit evenement in 
samenwerking met hengelsportvereni-
gingen in de eerste en laatste weken van 
de zomervakantie. Op ieder event is van 
alles te beleven, zoals zelf vissen onder 
begeleiding van professionals, het leren 
maken van een vistuigje en het vechten 
met de grootste vissen op de drilsimula-
tor. Na afloop krijg je een goodiebag en 
een Stekkie hengel! Houd de berichtge-
ving in dit magazine en op Stekkie.nl in 
de gaten om te zien waar en wanneer de 
karavaan bij jou in de buurt is.

Wil jij dit jaar ook een visles met jouw klas? Vraag dan aan je juf of 
meester om op de website 
www.vissenschool.nl te 
kijken. Daar staat alle 

informatie die de school nodig heeft.



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.

LUIZEN EN ANDERE 
LASTPAKKEN

Honden, katten en zelfs mensen hebben wel eens last van 
kriebelende beestjes zoals luizen. Maar ook vissen hebben 
regelmatig te maken met ongewenste gasten op en in hun 
lichaam. Deze lastpakken noemen we parasieten.

14 15

Het voorjaar is de periode waarin de meeste 
vissoorten zich voortplanten. De roofvissen paaien 

vroeg in het voorjaar, waarbij de snoek het spits afbijt.

KLEINE VAMPIERS
Parasieten voeden zich meestal met 
het bloed van hun gastheer. Vissen 
hebben hier niet altijd last van, maar 
soms ontstaat hierdoor wel een 

geïrriteerde en jeukende huid. Een 
veel voorkomende bloedzuiger is 
de visegel. Die zie je als een soort 
wurmpjes van één tot twee centimeter 
lang op de vis zitten. Een andere irritante 
mee-eter is de karperluis. Die ziet eruit 
als een klein doorzichtig bolletje van een 
halve centimeter groot, maar onder de 
microscoop zie je goed dat het een echte 
griezel is. Hij hecht zich vast met twee 
zuignappen en doorboort de huid van 
de vis met een scherpe angel. Daarmee 
zuigt hij vervolgens bloed op.

NIET ALTIJD 
ZICHTBAAR
Sommige parasieten zijn zo klein 
dat je ze met het blote oog niet 
kunt zien. Deze lastpakken – met 
mooie namen als Trichodina en 
Chilodonella – veroorzaken in 
kleine aantallen alleen wat jeuk, 
maar tasten in grote aantallen 
de slijmlaag aan. Die slijmlaag is 
voor vissen heel belangrijk, want 
die dient als beschermlaag tegen 
allerlei ziektes.
Soms zie je een vis met zwarte 
‘sproetjes’. Dat zijn feitelijk larven 
van een parasiet die zich door de 
huid hebben geboord. De parasie-
ten hopen dat de baars op de foto 
wordt opgegeten door een vogel, 
waarna de larven in de darm kun-
nen uitgroeien tot een soort wormen.

OOK IN DE VIS
Sommige parasieten zitten verstopt in 
de vis. Lintwormen zijn wit gekleurde 

engerds die een vis van binnenuit 
opeten. In de kleine blankvoorn op 
de foto zaten maar liefst zes flinke 
lintwormen! Een andere vervelende 
worm is de zwemblaasworm, waar 
de paling vaak last van heeft. Vissen 
met wormen groeien minder goed en 
zijn minder fit. Meestal gaat een vis 

PAAITIJD VAN ROOFVIS

SNOEK
De snoek paait meestal in maart. 
Als de snoeken de paaigebieden 
opzoeken ligt er soms nog ijs op het 
water. Het vrouwtje plakt de eitjes 
in ondiep water tegen de resten van 
waterplanten of takken aan, waarbij 
één of meerdere kleinere mannetjes 
haar volgen om de eitjes te bevruch-
ten. Een snoekvrouwtje produceert 

wel 15.000 tot 20.000 
eieren per kilo lichaams-
gewicht, dus een snoek 
van boven de meter kan 
wel 200.000 eieren bij 
zich dragen!

BAARS
De baars paait over 
het algemeen in april, 
maar als het voorjaar 
erg koud is soms pas 
in mei. Het vrouwtje 
legt lange strengen 

met wel 100.000 eieren in ondiep water, 
waarna ze door het mannetje worden be-
vrucht. Zo’n streng met eitjes kan meer 
dan twee meter lang zijn. De baarseieren 
lijken een beetje op de strengen met 
eieren die padden maken, of kikkerdril. 

SNOEKBAARS
De snoekbaars paait in april-mei. Het 
mannetje maakt een nest van een halve 
meter doorsnede in ondiep water, door 

de bodem met zijn vinnen goed 
schoon te wapperen. Het vrouwtje 
komt later op het nest en legt daar 
de eieren. Deze worden bevrucht 
door het mannetje, waarna hij het 
nest bewaakt. Daarbij wappert hij 
met zijn vinnen regelmatig zuur-
stofrijk water over de eitjes en jaagt 
hij alles weg dat in de buurt komt – 
zelfs duikers!

Karperluizen

Karperluis onder de 
microscoop

Visegel

niet direct dood van de parasiet zelf, 
maar door de ziekmakende bacteriën 
en virussen die toeslaan als de vis 
sterk is verzwakt.
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