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Na een koude visdag wil je het liefst gezellig voor de kachel gaan 
zitten met een warme kop chocomel. Vissen hebben het ‘s winters 
ook koud en gaan daarom heel knus bij elkaar liggen op plekken waar 
het nét even wat warmer is. Het liefst doen ze dat uit de wind 
in een diepe haven of onder een warme woonboot. In maart kun je 
op deze overwinteringsplekken hele grote blankvoorns, brasems 
en kolbleien vangen. Topstekken zijn bijvoorbeeld de grote ha-
vens van de Randmeren, maar in principe is elke diepere haven 
goed. De truc om grote witvis te vangen is om lekker grof aas te 
gebruiken. Laat de maden maar thuis en gebruik een korrel mais 
of twee à drie casters op de haak. Pijl eerst goed de diepte en 
biedt je aas net boven de bodem aan. Maak een voerplek van 
twee of drie ballen donker voer en gooi daarna om de minuut 
een paar casters en wat hennep rondom je dobber. Het zal je 
verbazen wat een grote vissen je haakt en in welke aantallen. 
De echte professionals vangen soms wel 50 vissen per uur! 
Vergeet je schepnet niet, want soms vang je echte joekels! 
Wees er snel bij, want in april gaat de watertemperatuur 
omhoog en trekken de grote scholen witvis weg van dit soort 
plekken om te gaan voortplanten. Tip: check de aflevering van 
VIS TV 2022 – Vissen in de haven van Elburg.

Snoeken trekken in februari vaak naar ondiepe sloten om zich 
daar in de periode maart-april voort te planten. De vissen die 
deze sloten intrekken zijn vaak redelijk eenvoudig te vangen 
met jerkbaits, spinnerbaits of grote shads. Pak dus je kunst-
aashengel en ga de komende maand op pad om te zien of je zo’n 
ondiepe sloot vol met snoek kunt vinden. Neem altijd goede ont-
haakspullen mee, waarbij een lange onthaaktang een must is. Als 
beginnende snoekvisser is een landingsnet ook aan te raden. 
Zo’n net is trouwens altijd handig als je vanaf een wat hogere 
oever vist. Neem ook een onthaakmat mee, zodat je de vis kunt 
onthaken zonder kans op beschadigen door scherpe rietstop-
pels, takjes of stenen. Maak de mat altijd nat voordat je de 
snoek erop legt, dat is beter voor zijn slijmlaag. Pas altijd goed 
op je vingers, want snoeken hebben superscherpe tandjes! 
Denk eraan dat de gesloten tijd voor kunstaas er aan komt: 
31 maart is voorlopig de laatste dag dat je met kunstaas mag 
vissen. Bovendien is het vanaf 1 maart tot de laatste zater-
dag van mei de gesloten tijd voor snoek, dus dan laten we ze 
even met rust. Vanaf eind mei mag je weer met kunstaas én 
op snoek vissen. Veel visplezier en altijd de JeugdVISpas 
mee! Geniet van de laatste koude dagen!

SNOEKEN IN ONDIEP WATER

EEN NIEUW VISJAAR

@danielweyers

Hoi Stekkies,
Sommigen van jullie hebben in de wintermaanden gewoon doorgevist, maar bij de 

meesten zal het vissen op een laag pitje hebben gestaan. Gelukkig komt het voorjaar 
eraan, met hogere temperaturen en weer volop vismogelijkheden!

Er zijn opnieuw zoveel vangsten 
ingestuurd via Stekkie.nl, dat er in 
dit magazine niet genoeg plek is om 
elke foto af te beelden. Mocht je er 
dit keer niet bij staan, blijf dan vooral 
je foto’s en vangstverhalen insturen. 
Wellicht is het de volgende keer wél 
raak! Zorg dat je bij het poseren met 
een vis altijd natte handen hebt om 
de slijmlaag niet te beschadigen. Na-
tuurlijk zorg je ook dat de vis er mooi 
op staat, zonder grassprieten of 
bladeren op zijn lijf. En lachen mag, 
want je bent toch blij met je vangst? 
Hopelijk kun je komend jaar weer 
vaak op de foto met een mooie vis! 
In dit magazine besteden we 
aandacht aan het goed landen en 
onthaken van een snoek. Omdat een 
snoek vlijmscherpe tanden heeft en 

bovendien groot en sterk kan zijn, moet 
je goed weten wat je moet doen als je er 
eentje vangt. Als je graag op baars vist, 
dan kun je in de rubriek ‘De specialist’ 
lezen hoe baars-expert Pieter Beelen 
hiervoor een dropshot-montage en 
wormen als aas gebruikt. 
Daarmee vangt hij niet 
alleen veel, maar ook grote 
baarzen! Verder kun je in 
dit magazine lezen hoe je 
het beste op zeelt kunt vis-
sen en leer je van Professor 
Gerard hoe het er bij de 
voortplanting van de snoek 
aan toegaat. De rubriek 
‘Wist je dat’ gaat dit keer 
over de Wereld Vismigra-
tiedag. Tijdens deze dag 
wordt aandacht gevraagd 

voor trekvissen – zoals zalm en 
paling – en de problemen die zij 
ondervinden tijdens hun jaarlijkse 
reis. Je kunt een trekvissen-vlag 
maken en meedoen aan een prijs-
vraag. Spannend!

MEGA VOORNS
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Het vissen op snoek met kunstaas is 
erg populair. Logisch natuurlijk, want 

je vist lekker actief en kunt elk 
moment een spectaculaire 

aanbeet krijgen. 
Bovendien zijn snoeken 
mooie vissen die ook 
nog eens heel groot 
kunnen worden! In 

dit artikel lees je hoe 
je een snoek goed kunt 

landen en onthaken.
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NEKGREEP

ONTHAAK GEREEDSCHAP

SNOEK LANDEN SNOEK LANDEN 
EN ONTHAKENEN ONTHAKEN

OP DE KANT
Haal de snoek voorzichtig uit het water en leg hem op een 
nat gemaakte onthaakmat. Zeker als je vanaf een harde of 
zanderige oever vist is een onthaakmat een vereiste. Na 
het neerleggen van de vis kun je de kieuwgreep toepassen. 
Hierdoor gaat de bek automatisch open en kun je de vis 
eenvoudig met behulp van een tang onthaken. Als je 
rechtshandig bent kun je de kieuwgreep het beste met je 
linkerhand doen, zodat je met rechts kunt onthaken. Raak 
de vis altijd met natte handen aan om de slijmlaag zo min 
mogelijk te beschadigen. Kijk eerst goed waar de haak of 
haken vast zitten. Volg nu de volgende stappen:

Stap 1: zoek met twee vingers het uiteinde van de kieuw op 
en duw de kieuw een stukje open. Schuif nu je vingertoppen 
langs de binnenkant van de kieuw naar voren, richting de 
kop van de snoek. Let op dat je niet tussen de kieuwbogen 
komt, want daar zitten scherpe weerhaakjes op.

Stap 2: schuif je vingers helemaal naar voren tot ze niet meer 
verder kunnen. Bij kleinere snoeken gebruik je twee of drie 
vingers, bij grote snoeken vier vingers. Als je het einde van de 
kieuw hebt bereikt, moeten je vingers er helemaal in zitten.

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 hem perfect onthaken met een onthaaktang.

TERUGZETTEN

LANDINGSNET
Ben je een beginnend snoekvisser? Gebruik dan een 
landingsnet om de snoek te landen. Zorg altijd dat de snoek 
goed is moegestreden, voordat je hem naar de kant dirigeert. 
Steek dan het net onder water en til dit omhoog als de vis 
erboven ligt. Een rubber gecoat net is perfect, want hierin 
komen de haken van het kunstaas niet zo snel vast te zitten. 
Koop een opklapbaar net, dat is tijdens het vissen handig mee 
te nemen.

Voor het vissen op snoek is een 

JeugdVISpas verplicht! 

Kijk op 

Stekkie.nl 

naar het 

filmpje over de 

kieuwgreep.
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Als je baars wilt vangen maar nog niet zo 
ervaren bent met kunstaasvissen, dan is 
de worm een perfecte keuze. Het is heel 
effectief op wateren waar de vissen al veel 
kunstaas hebben gezien en zich niet meer 
zo snel laten foppen. Een voordeel van een 
worm is dat je ook mooie witvissoorten als 
bijvangst kunt hebben, zoals een brasem, 
zeelt of winde. 

WAAR EN 
WANNEER?
Baarzen kun je vooral bij onderbrekingen in 
het water vinden, zoals bruggen, duikers, 
steigers, dukdalven, rietkragen, lelievelden 
en takkenbossen. Met de dropshot kun je 

Wormen zijn een fantastisch aas voor verschillende vissoorten. Als je 
een worm vist met de moderne dropshot-techniek, dan kun je veel baars 
vangen met kans op leuke bijvangsten. Baars-expert Pieter Beelen legt uit 
hoe het werkt.

efficiënt op deze plekken 
vissen. Vissen met een 
worm kan het hele jaar 
door, maar in de gesloten 
tijd (vanaf 1 april tot de 
laatste zaterdag in mei) 
laten we de roofvissen met 
rust omdat ze dan druk zijn 
met de voortplanting. Dus 
in die periode vissen we 
even niet op baars.

DE WORM
Wormen heb je in vele 
soorten en maten en ze 

vangen allemaal baars. Je kunt ze zelf zoeken 
door stenen of tegels op te tillen en daaronder 
te kijken, of in een tuin of plantsoen te graven 
met een schepje. Als het donker is en net 
geregend heeft, dan kun je met een zaklamp 
wormen zoeken die uit de grond zijn gekropen. 
TIP: je kunt een schep of hooivork in de grond 
steken en dan continu tikken tegen het handvat 
geven. De trillingen zorgen dat de wormen uit 
de grond kruipen! Heb je niet veel tijd of ga je 
liever meteen vissen? Koop dan de wormen in 
de hengelsportzaak.

HENGELMATERIAAL
Een dropshothengel heeft een gevoelige top en 
is 2.00 tot 2.70 meter lang. De hengel moet 

geschikt zijn voor 
een werpgewicht 
van ongeveer 5 
tot 20 gram. Als 
je dicht bij de kant 
en onder bruggen 
vist, dan is een 
korte hengel fijner 
dan een langere. 
Zet op de hengel 
een kleine molen 
en spoel daarop 
een gevlochten 

lijn met een diame-
ter van ongeveer 
6/00 tot 10/00. 
Met zo’n dunne lijn 
voel je zelfs de voorzichtigste aanbeten! 

VOORSLAG- EN 
DROPSHOTKNOOP
Aan de hoofdlijn knoop je met een speciale 
voorslagknoop anderhalve meter 25/00 tot 
30/00 nylon of fluorcarbon lijn. De haak beves-
tig je boven het werpgewicht met een speciale 
dropshotknoop. De haak staat zo altijd haaks 

op de lijn, precies in de goede positie om een vis 
te haken. Gebruik een speciale dropshothaak 
in maat 8, 6 of 4, afhankelijk van hoe groot de 
wormen zijn. Er zijn ook kant-en-klare drop-
shotmontages te koop, mocht je het knopen 
lastig vinden.

SPECIAAL 
WERPGEWICHT
Als werpgewicht gebruik je een speciaal 
dropshotgewichtje van 5 tot 20 gram. Om te 
beginnen is 10 gram een goede keuze. Boven-
aan het gewichtje zit een stalen lusje waar je de 
lijn in kunt klemmen. Zo hoef je niet te knopen 
en kun je eenvoudig de afstand van de haak tot 
het werpgewicht aanpassen. Een goede stran-
daard afstand is 25 centimeter. Als je vanaf 
het lusje een ongeveer 15 centimeter nylon laat 
uitsteken, kun je de afstand van de haak tot het 
werpgewicht eventueel wat groter maken. Dat 
is handig als er takken of andere obstakels op 
de bodem liggen.

DE DROPSHOT-
TECHNIEK
Dropshotten kun goed leren aan een gracht of 
kanaal bij jou in de buurt. Zoek een kade, brug 
of steiger op en laat je aas onder de hengeltop 
zakken tot het gewichtje op de bodem komt. 
Sluit de molenbeugel en til de hengeltop iets 
op tot de lijn strak staat. Zorg dat het gewichtje 
op de bodem blijft staan. Laat dan de top een 
beetje zakken zodat de spanning van de lijn 

valt. Til dan de hengeltop 
weer iets op en blijf dit 
herhalen tot je beet 
krijgt. Vaak bijt de vis 
aan op het moment dat 
je de spanning van de lijn 
haalt. Sla na een aanbeet 
niet meteen aan, maar 
beweeg de hengeltop een 
beetje naar het water toe. 
Als je dan voelt dat de vis 
de lijn weer strak zwemt, sla je aan met een 
kleine tik.

BLIJF ZOEKEN
Als je moet zoeken waar de baars zit, dan 
draai je af en toe een stukje binnen en laat 
je het aas iets verderop weer zakken. Of 
je loopt langs de waterkant en sleept het 
gewichtje steeds een stukje verder. Zorg 
altijd dat het werpgewicht zoveel mogelijk 
contact houdt met de bodem. De meest 
gemaakte beginnersfout is te snel vissen. 
Geef de baars de kans om naar de worm toe 
te zwemmen, er even aan te snuffelen en 
hem te pakken. Veel succes en plezier!

www.abc-sportvissen.be

Bekijk op 

Stekkie.nl het 

filmpje over 

dropshotten 

met de worm!

DROPSHOT MET DE WORMDROPSHOT MET DE WORM
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DE BESTE VISSER 
TER WERELD?!
Dit keer heb ik niemand 
minder dan de 3-voudig 
wereldkampioen dobber-
vissen Anja Groot weten 
te strikken. Zij is sinds 
kort gestart met vloggen 
op YouTube en doet dat 
erg leuk! Deze 33-jarige 

topvisser is een begrip binnen de 
hengelsport. Toen ze zeven 
jaar oud was werd ze lid van 

een hengelsportvereniging 
en ging ze wedstrijden 
vissen. Vanaf haar tiende 
mocht ze meedoen aan 

landelijke wedstrijden 
zoals het Nederlands 

Kampioenschap en 
werd ze ontdekt als 
serieus talent door 
bondscoach Jan van 

Schendel. Vanaf 
toen is het hard 

gegaan en is 
ze de eerste en 

Voor elk Stekkie Magazine gaat Daniël Weijers op zoek naar de leukste vissende YouTubers en 
vloggers van dit moment. Speurend op 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.

enige vrouw ter wereld met drie we-
reldtitels. Je kan dus gerust zeggen dat 
Anja de beste visser ter wereld is!

THAILAND
Op haar YouTube kanaal neemt Anja 
je mee tijdens haar avonturen aan de wa-
terkant, met een perfecte mix van humor 
en tips. Ze vist het liefst met de dobber 
en feeder op karper en grote witvis. 
Roofvissen zit ook in haar repertoire; al-
les wat vinnen heeft vindt ze cool! Anja is 
afgelopen januari met haar vriend naar 
Thailand gereisd om vakantie te vieren 
en heel veel te vissen. Uiteraard heeft ze 
hier spectaculaire beelden opgenomen. 

Ik zal niet te veel verklappen over wat 
ze heeft gevangen, maar dit moet je 
echt gaan volgen. Check haar Siamese 
karper eens; zo’n grote heb ik nog 
nooit gevangen!

VETTE VLOG!
In de vlog ‘Nieuwjaars karpers met 
de method feeder’ gaat Anja met 
haar vriend op pad om karpers te 
vangen. Deze vlog is een aanrader 
omdat het de perfecte mix heeft 
van tips en gezelligheid. De visserij 
is snel, de vissen zijn groot en de 

sfeer zit er goed in! Een tip van Anja 
om beter te leren vissen: word lid van 
een hengelsportvereniging! Daar kun 
je door goed te luisteren en de kunst af 
te kijken veel leren van meer ervaren 
vissers. Kijk wat minder vaak op je 
telefoon, tablet of computer en ga 
lekker naar buiten om te vissen! Door 
veel langs de waterkant te zijn word je 
vanzelf een betere visser.

DANIËLS OORDEEL

      Anja Groot

   @Anja__Groot

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Dagelijkste content:  
Creativiteit:  

Als eindoordeel krijgt dit kanaal van 
mij een dikke 9!

Met haar top-tips en grote vissen is deze 
beste visser ter wereld de perfecte tante 
voor elke jonge visser.
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In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer 
vertelt Jens het verhaal over zijn belevenissen aan een stadsvijver in 
Leeuwarden.

..Daniel

senkom in de vijver geleegd en heeft die 
vis daar kunnen overleven. Alle andere 
vissers kwamen kijken en ik was heel 
trots. Moe, voldaan en een stoer verhaal 
rijker fietsten we weer naar huis.

VROEG OPSTAAN
In Friesland heb je alle gelegenheid 
om in de natuur te vissen en dat doe ik 
regelmatig. Maar ook in de stad kun 
je van alles beleven en je vist op de 
vreemdste plekken. Zo vang ik mooie 
snoeken onder een viaduct met vette 
graffiti! Samen met mijn maatjes vis ik 
graag in de stadsvijvers en mijn ouders 
staan altijd vol verbazing te kijken als ik 
in het weekend in alle vroegte vertrek. 
Ondanks dat ik geen ochtendmens ben 
en ook graag achter de PlayStation 
zit, heb ik het er voor over. Want bij de 
vijvers werkt het zo: wie het eerst komt, 
heeft de beste plek.

MET BLOTE HANDEN
De dag van mijn bijzondere vangst 
begon slecht. Het was erg druk bij onze 
favoriete vijver met de rode paraplu-
fontein en de mooiste plekken waren al 
bezet. Toch gooiden we onze hengels uit, 
in de hoop later naar een betere plek te 

kunnen schuiven. Plotseling voelde ik 
een enorme ruk aan mijn werphengel. 
De hengeltop boog ver door en al snel 
merkte ik dat mijn lijn door de lijn van 
mijn maatje zat. We draaiden beiden 
langzaam de lijn in en moesten het 
laatste stuk lijn met de hand binnen-
halen. Wat bleek? We hadden allebei 
een mooie karper gehaakt!

GOUD!
Nadat we een broodje kroket als lunch 
hadden gehaald, konden we naar een 
betere plek aan de rand van de vijver 
schuiven. Met een fel gekleurde boilie 
als aas en wat voer in de methodfeeder 
wachtten we met spanning af. Al snel 
volgde een flinke ruk aan mijn hengel. 
Dit keer raakten er gelukkig geen lijnen 
in de knoop, dus ik kon rustig binnen-
halen. Toen gebeurde iets wat we niet 
hadden zien aankomen. Met grote ogen 
keken we wat voor vis er aan mijn haak 
zat: een prachtige goudvis! Blijkbaar 
heeft jaren geleden iemand zijn vis-

‘Die vangst zag ik echt niet aankomen!’

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!
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KENNISMAKING
De winde heeft een hoge rug 

en is aan de zijkanten afgeplat. De 
kop is in verhouding klein, de oogkleur is 

geel. De schubben zijn klein en zilverachtig, soms met 
een bruine gloed. De kleur van de vinnen varieert van rood tot 

grijs-bruin. De winde lijkt qua uiterlijk een beetje op blankvoorn en wordt nog wel 
eens met deze vissoort verward. Een winde heeft echter een andere oogkleur, veel 
kleinere schubben en kan veel groter worden dan een blankvoorn. Grote windes zijn 
vaak vrij donker van kleur en worden dan snel voor kopvoorns aangezien, maar een 
kopvoorn heeft veel grotere schubben. De winde kan zeker 15 jaar oud en meer dan 
60 centimeter lang worden.
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  WINDEWINDE De winde is een vissoort die al 
vroeg in het jaar actief wordt. Deze 
prachtige en oersterke vis kun je op 
veel manieren vangen.

WAAR EN WANNEER?
Windes leven vooral in rivieren en de 
zijwateren daarvan. Soms zwemmen ze 
ook in visvijvers of stadswateren, waar ze 
zijn uitgezet. Je kunt ze vangen aan allerlei 
aassoorten, variërend van brood tot kunstaas 
en kunstvliegen. Als hengel kun je een 
spinhengel gebruiken, maar ook een match-
hengel, feederhengel of vliegenhengel. De 
beste tijd om windes te vangen is van maart 
tot november.

BROOD
Met een soepele hengel, een vlokdobber met 
centraal gat en een grote witte broodvlok op 
een haak 4, 6 of 8 kun je goed windes van-
gen. Voer wat korsten om de vissen tot azen 
aan te zetten. Zie je activiteit bij de korsten, 
werp daar dan je vlok in de buurt. Vis je vlok 
op maximaal 50 centimeter diepte. Voor 
het vissen met een drijvende korst is een 
verzwaarde werpdobber (float controller) 
ideaal. De afstand tussen de dobber en de 
haak moet ongeveer 80 centimeter zijn. Met 
een mini-elastiekje (baitband) zet je de korst 
stevig vast op de haak.

Windes van enkele dagen oud

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje over windevissen

NAAR DE WATERKANT!

Float controller

Baitband

VLIEGEN EN KUNSTAAS
Met de vliegenhengel en kunstvliegen kun 
je ook goed windes vangen. Bevis in het 
voorjaar de hele ondiepe plekken, waar 
het water snel opwarmt. Goed vangende 
kunstvliegen zijn goudkopnimfen en droge 
vliegen zoals Palmers en Red tags. Wil je 
gericht op grote windes vissen, probeer 
het dan eens met plugjes of een ASP 
spinner. 
LET OP: van 1 april tot de laatste 
zaterdag van mei is het verboden om 
met kunstaas groter dan 2.5 cm te 
vissen.

 Asp spinner
Palmer

Red Tag

Goudkopnimf

LEEFOMGEVING
De winde leeft vooral in grote, open wa-
teren en de zijwateren daarvan. De soort 
kan na uitzetting prima in stilstaand 
water leven, maar voor de voortplanting 
is stromend water vereist. In de herfst 
verzamelen de vissen zich in de beneden-
loop van kleine rivieren en beken die in de 
grote wateren uitmonden. Aan het eind 
van de winter vormen de windes grote 

scholen en trekken dan de rivieren en beken 
op om te gaan paaien.

VOORTPLANTING
De paaitijd is in de periode maart tot begin mei 
en de favoriete paaiplekken liggen in langzaam 
stromend water. De eieren worden afgezet op 
een harde bodem, stenen of waterplanten. De 
eieren komen na 10 tot 20 dagen uit. De jonge 
visjes blijven eerst op hun geboortewater, maar 

trekken in de loop van het eerste levensjaar 
stroomafwaarts. Aan het eind van hun tweede 
zomer zwemmen ze naar het grote, open water.

VOEDSEL
Jonge windes voeden zich in eerste instantie 
met klein voedsel zoals watervlooien. Later 
eten ze ook bodemdiertjes zoals insectenlar-
ven en kreeftachtigen. Een volwassen winde 
eet vooral slakjes, insecten en kleine vissen. 
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Daniël viste met zijn vader in de Waal op barbeel en 

snoekbaars. Na een uurtje zag hij de top van zijn 

barbeelhengel krom trekken. Hangen! Na een dril 

van 10 minuten had hij deze prachtige barbeel van 

66 centimeter in zijn handen.

DaniëlDaniël

Nadat zijn vismaat eerder op de dag een snoek van 99 

centimeter ving, wierp René op vrijwel dezelfde plek 

zijn 2-delige plug in het water. Na een knallende aanbeet 

ving hij deze snoek van een meter!

RenéRené

Fleur vist nog niet zo heel lang 
op snoek, maar 

ze heeft duidelijk 
aanleg. Begin januari ving ze namelijk binnen 

vijf minuten deze 
schitterende vis! 

Om te bewijzen 
dat het geen geluk 

was, ving ze er even 
later nog eentje.

Fleur
Fleur

Denise en Thijmen
Denise en Thijmen

Tijdens de kerstvakantie visten Denise en Thijmen 

met kunstaas op roofvis. Na een keiharde aanbeet 

duurde het 10 minuten voordat ze deze giga-snoek 

van 97 centimeter op de kant hadden. Tien minuten 

later volgde er nog eentje van 70 centimeter.

TijsTijsTijs zag afgelopen najaar een dikke schubkarper zwemmen. Snel kneep hij een stuk witbrood op zijn haak en wierp in. De vis zwom er eerst voorbij, maar keerde toen om en pakte het aas! Hij was beresterk en wel 16 kilo zwaar.

Toen Ravi met zijn vader in de rivier de Waal ging 

vissen, had hij niet kunnen bedenken dat hij even 

later met deze snoekbaars van 76 centimeter zou 

poseren. Wat een bak van een vis!

RaviRavi
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Jullie hebben de afgelopen maanden goed gevangen 

en veel foto’s ingestuurd. Helaas passen niet alle 

foto’s in deze rubriek en op de achterzijde van het 

magazine, dus we hebben een selectie geplaatst. 

Hopelijk staat jouw vangst erbij! Stuur je visverhaal 

in via www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

LEERZAME WEBSITE
VISSEN DOE JE ZO!
Als beginnende sportvisser moet je zeker een kijkje nemen op 
de website Vissendoejezo.nl van Sportvisserij Nederland. Dit 
is hét platform om (beter) te leren vissen en nieuwe technieken 
onder de knie te krijgen. Je vindt er een enorme berg vistips met 
duidelijke illustraties, uitlegvideo’s en nog veel meer. Je leert 
wat je nodig hebt, hoe je moet vissen, wat de mooiste stekken 
en beste aassoorten zijn en hoe je perfecte knopen en montages 
maakt. Op de site worden de vistechnieken voor witvissen met de 
vaste stok en feeder, karpervissen met zelfhaaksystemen en met 
de pen, kunstaasvissen vanaf de kant, vliegvissen en zeevissen 
behandeld. Ook leer je welke regels belangrijk zijn als je gaat vis-
sen en hoe je zorgvuldig met een gevangen vis omgaat.
Voor elke manier van vissen zijn instructievideo’s van onder 
andere VIS TV-presentatoren Marco Kraal en Daniël Weijers te 
bekijken. Daarnaast vind je tal van extra VISblad TV uitlegvi-
deo’s en kun je onder de kop ‘Extra tips’ handige extra video’s en 
VISblad-artikelen bekijken.

DE VISLES
Ieder jaar worden vislessen georganiseerd op  basisscholen in 
Nederland. In de afgelopen twee jaar moesten veel  vislessen 
door corona worden afgeblazen, maar de  vismeesters hopen 
dit jaar weer volop aan de slag te gaan! Bij een visles krijg je 
eerst een biologieles 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 
omgaat. Na afloop krijg je een goodiebag en je eigen vistuigje 
mee naar huis.

Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen of tips voor leuke 
activiteiten tevoorschijn komen. Dit keer wijzen we je op de nieuwe 

website Vissendoejezo.nl én de mogelijkheid om een echte visles 
op school te krijgen.

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.
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Professor Gerard is bioloog bij Sportvis-
serij Nederland en weet werkelijk alles 
van vissen. In deze rubriek deelt hij zijn 
immens grote kennis over vis met de lezers 
van Stekkie Magazine.

GIRLPOWER

Bij snoeken zijn de vrouwtjes de baas. De grote snoeken van meer dan een meter 
lang zijn namelijk altijd dames. De mannetjes blijven met een maximum lengte 
van ongeveer 80 cm relatief klein. 
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VLAGGEN VOOR VISMIGRATIE

WERELD VISMIGRATIEDAG
Wanneer vissen grote afstanden afleggen om in een ander deel 
van het water of een verderop gelegen water te komen, noem je 
dat vismigratie. Dit doen vissen vooral voor de voortplanting en 
soorten die dat doen noem je trekvissen. Vaak belemmert een 
stuw, dam of sluis de route en kunnen vissen niet voor nakome-
lingen zorgen, waardoor een soort in dat water kan uitsterven. 
Om hier aandacht voor te vragen wordt op 21 mei 2022 de Wereld 
Vismigratie Dag georganiseerd. Jij kunt helpen om hier een groot 
feest van te maken door een ‘vissenvlag’ te maken en mee te doen 
aan een wedstrijd!

MAAK EEN VLAG!
De afgelopen jaren heb-
ben Wildlife Forever (een 
grote natuurorganisatie in 
de  Verenigde Staten) en 
de World Fish Migration 
Foundation samengewerkt 
aan de ‘Fish Art’ campagne.  
Kinderen van over de hele 
wereld konden tekeningen, 
posters, of schilderijen 
maken van hun favoriete 
trekvis. Zo lieten ze zien 
hoe belangrijk het is om 

schone en vrij stromende rivieren te hebben, vol met vis. Als je 
tussen de 5 en 18 jaar oud bent kun je dit jaar meedoen aan de 
‘Fish Flags’ campagne! Maak een vlag met daarop een trekvis 
zoals een zalm, zeeforel, paling, steur, elft, houting of zeeprik. Je 
kunt het maken van stof, papier of misschien wel van zwerfafval 
uit een rivier of sloot bij jou in de buurt. Alles mag!

LIVE SHOW 21 MEI
Je kunt de vlag in je eentje maken, maar ook samen met je vis-
vrienden of hele klas. Maak vervolgens een foto waarop de vlag op 
een vlak oppervlak ligt én een foto waarop hij wappert in de wind. 
Vóór 14 april 2022 kun je de foto’s uploaden via de website 
www.blijevis.nl (kijk onder de kop Wereld Vismigratie Dag). 
De vlag wordt beoordeeld op creativiteit, gebruik van materialen 
en de link tussen vis en rivier. De prijswinnaars worden op 21 mei 
tijdens een live show bekend gemaakt. De 1e, 2e, en 3e plaatsen 
van de twee leeftijdscategorieën (5-12 en 13-18 jaar) krijgen 
het speciale Blije Vis standbeeld van de World Fish Migration 
 Foundation!

ook niet voor niets dat grote snoeken altijd 
vrouwtjes zijn. Zo komen er heel veel jonge 
snoeken en heeft de soort een grotere over-
levingskans. Het verschijnsel dat vrouwtjes 
groter worden zie je ook bij andere vissoor-
ten, zoals zalmen. Ook hier is het produceren 

van veel eieren de  belangrijkste reden 
voor dit verschil tussen man en 

vrouw.

GROOT EN KLEIN
Tijdens de voortplanting van de snoek 
(de paaitijd) wordt het verschil in lengte 
tussen man en vrouw duidelijk zichtbaar. 
De vissen laten zich dan goed bekijken, 
terwijl ze spetterend door het ondiepe 
water vlakbij de oever zwemmen. Mocht 
je tijdens de paai meerdere snoeken bij 
elkaar zien zwemmen, dan is er één vis 
vaak beduidend groter dan de rest. Dit 
is het vrouwtje. Op het moment dat ze 
haar eieren afzet, wordt ze gevolgd door 
twee of drie kleinere mannetjes. Die zijn 
meestal niet groter dan vijftig tot tachtig 
centimeter.

VROUW EET MAN
Zodra de paai is afgelopen, is het trouwens 
oppassen geblazen voor de mannetjes. 
Bij onderzoek door visbiologen worden 
in de magen van afgepaaide vrouwtjes 
soms meerdere mannetjes aangetroffen. 
 Snoeken zijn namelijk niet vies van een 
hapje snoek. Grote snoeken eten soortge-
noten tot wel 70% van hun eigen lengte, 
dus een vrouwtje van een meter lang kan 
een snoek van 70 centimeter opeten! 
Het zijn in dit geval dus de dames die de 
heren dus opeten. Mede hierdoor worden 
vrouwtjessnoeken zo’n twaalf tot vijftien 
jaar oud, terwijl de mannetjes gemiddeld 
maar vijf tot zes jaar oud worden.

In het voorjaar plant de snoek zich voort. 
Hoe groter een vrouwtjessnoek is, hoe 
meer eitjes ze kan maken. Het is dan 
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