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Water in grote steden oogt vaak niet zo schoon. Het is troebel, soms zelfs 
bruin van kleur, en op allerlei plekken zie je drijfvuil aan het wateroppervlak. 
Je denkt misschien dat er niet veel vis zwemt, maar is dat echt zo? Dat 
het water een kleurtje heeft wil helemaal niet zeggen dat het ongezond 
of onleefbaar is voor vis. Veel vissoorten houden juist van troebel water! 
Vaak zitten er veel voedingsstoffen in en daar profiteren de vissen van. 
Vissoorten zoals brasem, blankvoorn, karper en snoekbaars zijn soorten 
die je in troebel stadswater kunt verwachten. Mijn tip is om de stad in 
te gaan met een blikje mais, wat witbrood en een feederhengel, lichte 
penhengel of vaste hengel met een topelastiek om op dikke brasems te 
vissen. Grote kans dat je ontzettend goede visplekken ontdekt in een 
stad bij jou in de buurt, waar je veel mooie vissen vangt. Vorig jaar was ik 
met Marco voor VIS TV in Amsterdam en op letterlijk elke plek toverden 
we binnen een paar minuten joekels van brasems boven water. Het leek 
niet op te kunnen, zoveel zaten er! De kans dat je tijdens het brasemvis-
sen iets bijzonders haakt – zoals een grote karper – is aanwezig, dus zorg 
dat je altijd een goed landingsnet bij je hebt. Ook een onthaakmat is 
essentieel, want in de stad is de ondergrond van steen. Tip: check de 
aflevering van VIS TV 2022 – Witvissen in hartje Amsterdam.

Mei en juni zijn topmaanden om actief op karper te vissen. Zeker tijdens de eerste warme dagen zoeken 
de vissen in het opwarmende water graag naar voedsel om voldoende energie te hebben voor de nade-
rende paaitijd. In deze periode is mijn favoriete manier van karpervissen het struinen, waarbij ik sluipend 
langs de waterkant op zoek ga naar karper. Dit doe ik het liefst met een lange soepele penhengel met 
daarop een middelgrote molen, volgespoeld met nylon van 26/00 tot 30/00 dikte. Nylon lijn heeft veel rek en 
kan goed de klappen opvangen van een sterke vis. De dikte van de lijn laat ik afhangen van de hoeveelheid 
obstakels in het water. In open en schoon water gebruik ik 26/00, maar als er veel waterplanten groeien 
dan neem ik voor de zekerheid een dikkere lijn. Bij het struinen draag ik altijd een polaroid zonnebril, zodat 

ik de vissen goed kan zien. Natuurlijk gaan mijn favoriete 
karperpennetjes en wat sterke haakjes mee. Als aas ge-
bruik ik mais, wormen en brood. Voor de veiligheid van de vis 
neem ik een groot schepnet en een onthaakmatje mee.
Een visplek benader ik altijd voorzichtig, want als je stampt 
of te veel beweegt word je snel gespot en schieten de 
karpers weg. Zie ik een karper, dan sluip ik er voorzichtig 
naartoe en bedenk ik wat de beste manier is om hem te 
vangen. Zwemt de vis hoog in het water? Dan gebruik ik 
graag een broodkorst of een dikke regenworm die ik vlakbij 
zijn bek presenteer. Een lange hengel is hierbij handig! 
Aast de karper op de bodem? Dan werkt een zinkende 
broodvlok of een paar korrels mais vaak perfect. Tip: check 
de aflevering van VIS TV 2022 – Pennen in de Bollen-
streek.

HONGERIGE VOORJAARSKARPERS

KLAAR VOOR 
HET VOORJAAR

@danielweyers

Hoi Stekkies,
Genieten jullie ook zo van de dagen met lekker weer? Op sommige dagen kan de jas 

al uit en dat zijn de dagen waarop je heerlijk aan de waterkant kunt zitten. De vissen 
vinden de zon en toenemende watertemperatuur ook prettig en worden steeds actiever. 

Omdat actieve vissen veel eten zijn ze nu goed vangbaar!

Het voorjaar is een goede periode 
om je hengelmateriaal na te kijken. 
Zijn je vislijnen nog sterk genoeg? 
Houd er rekening mee dat nylon lijn 
onder invloed van zonlicht steeds 
zwakker wordt, dus het is goed om 
dat elk jaar (of om het jaar) te ver-
vangen. Het zou toch heel jammer 
zijn als je de vis van je leven haakt en 
daarna lijnbreuk krijgt! Ook is het 
goed om alles in je vistas of viskoffer 
eens goed te ordenen en schoon 
te maken. Heb je nog voldoende 
haken, werpgewichten, dobbers en 
kunstaas op voorraad? Zo niet, dan 
kun je dit bij de hengelsportzaak 
weer aanvullen. Beschik je ook over 
het juiste visdocument? Als je een 
jeugdvergunning hebt dan mag je 
vissen met ‘gewone’ aassoorten 

zoals brood, maden en wormen. Voor 
het vissen met kunstaas of twee hengels 
heb je de JeugdVISpas nodig. Zorg dat je 
jouw visdocument altijd bij je hebt, zodat 
je dit kunt laten zien als je wordt gecon-
troleerd. Als je alles op orde 
hebt, dan kun je naar de 
waterkant om mooie avon-
turen te beleven. Zoals Thijs 
de Groot, die in de rubriek 
‘Mijn mooiste visavontuur’ 
vertelt over de vangst van 
een gigantische karper. 
Daniël Weijers geeft op de 
pagina hiernaast tips over 
het vissen op grote brasems 
en karpers en Pieter Beelen 
legt uit hoe je gericht op 
kleine visjes kunt vissen. Dat 
is weer eens wat anders dan 

het jagen op de grootste vissen van 
het water! Ook leer je in dit magazine 
hoe je een superdeeg kunt maken 
waarmee je voorns, brasems en kar-
pers kunt vangen. Veel leesplezier!

DIKKE BRASEMS IN STADSWATER
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Vroeger was er maar weinig aas te koop en maakten sportvissers 
vaak hun eigen deeg om mee te vissen. Daar deden ze vaak 

heel geheimzinnig over, want met een goed 
deegballetje kon je bijvoorbeeld 

viswedstrijden winnen. Bij het 
Stekkie Magazine hebben 
we geen geheimen en 
leren we jullie graag 
hoe je een superdeegje 

kunt maken om voorns, 
brasems en karpers mee te 

vangen!
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ZO MAAK JE HET
1.

2.

3.

5. 

TIPS VOOR AAN 
DE WATERKANT

SUPERDEEG VOOR WITVISSUPERDEEG VOOR WITVIS

KLAAR OM TE VISSEN
Nu is het visdeeg 
klaar. Snuffel er maar 
eens aan, het ruikt 
heerlijk! Je mag het 
zelfs even proeven, 
maar niet alles 
opsnoepen want dan 
kun je weer opnieuw 
beginnen. Wedden dat 
de vissen het ook lekker 
vinden?
Maak niet teveel deeg 
in één keer, want dit 
aas is niet heel lang 
houdbaar. Na een paar 
dagen in de koelkast 
gaat het wat zuur ruiken. 
Maak daarom een 
balletje zo groot als een 
mandarijn, dat is meestal genoeg voor een dag vissen. Als je op karper gaat 
vissen dan maak je een wat grotere bal. Heb je teveel gemaakt? Dan kun je het 
in aluminiumfolie of vershoudfolie rollen en invriezen. Haal het wel de avond 
voordat je gaat vissen uit de vriezer, zodat het in de ochtend al ontdooid is.

DIT HEB JE NODIG
Het deeg dat we je leren maken ruikt heerlijk en vangt 
als de brandweer. Je maakt het met materialen en 
ingrediënten die in iedere keuken wel aanwezig zijn. 
Mocht er iets ontbreken en moet je dat in de winkel 
kopen, dan is dat gelukkig niet duur. Een belangrijk 
ingrediënt is een pak custardpoeder met vanillesmaak. 
Als dit niet in een keukenkastje staat, dan koop je het 
in de supermarkt voor minder dan één euro. Custard 
is een basis om pudding te maken, maar wij gebruiken 
het als basis voor dit 
superdeeg. Verder heb je 
een glas water en een paar 
beschuiten nodig. Als je 
geen beschuit hebt, dan 
kun je ook geroosterde 
of gedroogde witte 
boterhammen of 
gekookte aardappels 
gebruiken.

Benodigdheden: 1 grote kom
 1 glas water
 1 eetlepel
 1 pak custard poeder  2 beschuiten of witte boterhammen of 2 gekookte aardappels. 1 eetlepel poedersuiker
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LEKKERE VARIATIES
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Toen ik nog een héél klein Pietertje was 
kon ik urenlang liggend op mijn buik met 
mijn snuit net over de oever turen naar 
de stekelbaarsjes die daar zwommen. Ik 
gebruikte een stukje garen met daar een 
wormpje aan geknoopt om ze te vangen. 
De stekelbaarsjes bleven aan de worm of 
het stukje garen hangen met hun kleine 
tandjes en zo kon ik ze voorzichtig uit het 
water tillen. Nu ik groter ben vind ik het 
vissen op kleine visjes nog steeds heel 
leuk. Ik zal je uitleggen hoe ik dat doe, 
welk materiaal je nodig hebt en wat er zo 
leuk aan is.

MATERIAAL
Om op mini-visjes te vissen heb je niet 
veel materiaal nodig, maar wel materiaal 
dat geschikt is voor het kleine for-

Veel vissers willen grote vissen vangen; het liefst zelfs de allergrootste. 
Daarbij vergeten ze dat het vissen op kleine vissen ook heel erg leuk 
is. Pieter Beelen vindt het zelfs een uitdaging om de kleinste visjes te 
vangen! In deze rubriek laat hij zien hoe ie dat doet.

maat van de vis. Een vaste hengel van 
maximaal drie meter is ideaal, soms 
vis ik zelfs alleen met het topdeel 
daarvan. Vaak zitten de kleinere vis-
jes dicht bij de kant, want in het open 
water lopen ze het gevaar opgegeten 
te worden door grotere vissen. Ver uit 
de oever vissen is dus niet slim. Als 
lijn is 12/00 nylon meer dan genoeg. 
Dunner is beter, maar dan raakt je 
lijn snel in de knoop. Kies de kleinste 
dobber die je kunt vinden – tip:  kijk 

op de vliegvisafdeling naar de zogenaamde 
‘indicators’. Dit zijn een soort minidobbers die 
je gemakkelijk op de lijn kunt zetten. Met de 
kleinste hageltjes kun je deze verzwaren en zie 
je zelfs de voorzichtigste aanbeten. Als haak 
kies je de allerkleinste maat die je kunt vinden. 

VOORGEKNOOPTE 
ONDERLIJNEN
Omdat het knopen van een héél klein haakje 
aan een dun lijntje best lastig is, kies ik vaak 
voor voorgeknoopte onderlijntjes. Van het 
merk Sensas hebben ze die in de serie 
Feeling tot maat 26. Hoe groter het 
getal, des te kleiner de haak. De klein-
ste haak die te koop is de Mustad haak 
maat 36. Voor visjes tussen de 6 en 10 
centimeter zit je met een haakje maat 

20-24 goed. Snuffel ook 
eens bij Decathlon, daar 
hebben zo ook van die 
mooie kleine voorge-
knoopte onderlijntjes 

bij de witvisspullen. Mocht je toch liever de 
haakjes zelf aan jouw lijn knopen, dan hebben 
haakjes met oogjes de voorkeur. Die zijn wat 
makkelijker aan de lijn te verbinden dan haken 
met een bledje.

BITTERVOORN
Als je op ‘kleintjes’ vist kun je ook soorten 
vangen die niet zo groot worden, zoals de 

bittervoorn. Die heeft een klein bekje en wordt 
niet groter dan 10 centimeter. Het is een 
prachtig visje om te zien, maar als je met een 
normale witvishaak vist dan vang je hem niet. 
In Japan hebben ze zelfs speciale haken ont-
wikkeld voor het vissen op bittervoorn. Deze 
haken heten Tenago haken, vernoemd naar 
de Japanse variant van de bittervoorn. Door 
de hele korte haakpunt kun je hiermee zelf de 
kleinste vissen vangen. In Japan maken ze er 
een sport van om zo klein mogelijke vissen te 
vangen. Een vis vangen die kleiner is dan hun 
munt (de Yen) is daar een topprestatie – dat 
zijn vissen kleiner twee centimeter!

HOE PAK JE 
HET AAN?
Op bijna alle wateren zit meer kleine dan grote 
vis, dus je kunt op vrijwel ieder water aan de 
slag. Begin eens met een stukje brood in het 
water te gooien. Zie je kleine kringetjes rond-
om het brood? Zet je dobber dan dichtbij de 
haak en vis heel ondiep naast de broodkorst. 
Zo vang je vooral vetjes, ruisvoorntjes en 
blankvoorntjes. Vang je een vis waarvan je de 

naam niet weet? Gebruik 
dan de gratis VISsengids 
app en scan de vis. Jouw 
telefoon zegt dan welke 
soort het is. Bij het vissen 
op kleintjes moet je heel 
geconcentreerd zijn. 
Beweeg je de hengel te 
wild of tik je te hard aan, 
dan zit meteen alles in 
de knoop. Door je goed 
te concentreren kom je 
helemaal in de wereld 
van de vissen terecht. 
Het kan urenlang plezier 
geven en je wordt er een goede visser van. 

KLEIN AQUARIUM
Maak altijd goed je handen nat voordat je de 
vis aanraakt. Zeker bij kleine vissen raken de 
schubben snel los of beschadig je de slijmlaag 
als je de vis met droge handen vastpakt. Neem 
een emmertje mee en vul dat met water. Hier-
in kun je snel je handen nat maken en de visjes 
heel kort bewaren om ze wat beter te bekijken. 

GERICHT OP KLEINE VISGERICHT OP KLEINE VIS

Tip van Pieter: Nadat je een made of stukje worm op de haak hebt gezet kun je het aas met een scherp schaartje afknippen tot enkel nog de haakpunt bedekt is met het aas. Nu vis je superscherp en kun je ook hele kleine vissen te slim af zijn. Als je het aas eerst knipt en daarna op de haak zet, is dat véél moeilijker.

Mensen die veel op kleintjes vissen heb-
ben vaak een cuvet bij zich. Dat is een klein 
aquarium om visjes in te bekijken. Je ziet 
de vissen dan op hun mooist, want al hun 
vinnen staan uit en de kleuren komen goed 
tot hun recht. Ook voor de herkenning is 
het fijn, want de vinnen en bekvorm van 
vissen zijn vaak belangrijke kenmerken 
om een soort te herkennen. Succes met het 
vangen van de kleintjes!

Tiendoornige stekelbaars

Marmergrondel

Zeelt

Vetje

Zonnebaars
Cuvet met bittervoorn
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EEN TEAM VAN VLOGGERS!
Deze maand niet één maar drie vloggers! 
DWfishingteam is een team van drie 
coole vissers (Daniel, Wietse en Tjitte) 
die elkaar kennen van de middelbare 
school. Zij hadden één ding met elkaar 
gemeen: een passie voor karpervissen! 
Al snel kwam de eerste visafspraak, 
waarna de mannen besloten een 
YouTube kanaal te starten. Inmiddels 
maken ze al acht jaar filmpjes, vooral 
over karpervissen. Toen ik vroeg waarom 
ze zo gek op karpers zijn zeiden ze: ”De 
passie, de missie voor een grote vis en 
dan het succesgevoel als die vis in het 

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.

net ligt is helemaal te gek! Lekker met 
je beste maten de natuur in, waanzin-
nige avonturen beleven en dit met onze 
kijkers delen vinden wij heel gaaf!”  

HET VETSTE AVONTUUR
Karpervissers zijn meestal avontuurlijk 
ingesteld, daarom was ik benieuwd naar 
het vetste avontuur. Zij gaven aan dat 
ze veel gave trips hebben gedaan in het 
buitenland. Als kleine jongens keken ze 
vaak naar visfilms over grote karpers 
in Frankrijk, België en de Balkan. Zelf 
waren ze nog te jong voor zulke trips, 
maar ze droomden er wel van. Toen ze 
oud genoeg waren gingen ze met de 
groep op pad en nu gaan ze ieder jaar een 
aantal weken naar het buitenland, op 
zoek naar de grootste karpers. Ze gaan 
steeds verder, met als doel natuurlijk die 
mega-karper! Uiteraard maken ze van 
elke trip leuke en leerzame films.

TIPS VOOR BEGINNENDE 
KARPERVISSERS
Als tip geven de mannen het volgende 
mee: laat je vooral inspireren door wat 
je op YouTube, internet en in de bladen 
ziet. Creëer dromen, maar wees je ervan 
bewust dat grote vissen niet zomaar 
komen aanwaaien. Start met de basics, 
zoek naar informatie en probeer het 
gedrag van een vis te begrijpen. Steek 

ook je licht op bij andere karpervissers, 
daar leer je ook van. Wij vissen al meer 
dan 10 jaar op karper en leren nog steeds 
bij. Verder is het natuurlijk ook een 
kwestie van veel tijd in je hobby stoppen, 
uren maken en dingen uitproberen. Wees 
niet bang om een keer te blanken, des te 
groter is de beloning als je wél vis vangt. 
En kijk natuurlijk veel van onze video’s 
voor uitgebreide tips over voer, rigs en 
materiaal!

DANIËLS OORDEEL

      DWfishingteam

   @dwfishingteam

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Wekelijkse content: 
Creativiteit:  

Als eindoordeel krijgt dit kanaal van 
mij een dikke 8,5! 

Wat ik persoonlijk leuk vind is dat je 
echt kan merken dat het om een groep 
vrienden gaat. Ze laten goed zien dat vis-
sen meer is dan alleen vangen. Een super 
voorbeeld voor jullie!

8 9

In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer 
vertelt Thijs de Groot over de vangst van een enorme karper.

..Daniel

was. Gelukkig kwam een andere visser te 
hulp en konden we de vis op de onthaak-
mat krijgen. Na de fotoshoot wogen we 
de vis en toen de weegklok op 45 pond 
(22,5 kg) bleef staan wisten we het ze-
ker... Dit was de grootste van het meer! 
Helaas was het gips om mijn hand toch 
nat geworden en moest ik vervolgens vijf 
uur in het ziekenhuis wachten op nieuw 
gips. Maar dat was dit fantastische 
avontuur allemaal waard!

VROEG NAAR HET WATER
Mijn vismaat en ik visten in het najaar 
op karper en hoopten op een paar mooie 
vissen. Die van mij hoefden niet al te 

groot te zijn, want ik 
had een week 

eerder mijn pols 
gebroken en 

moest voor-
zichtig zijn 
met zwaar 
tillen én 
het gips 
droog-

houden. 
Vroeg in 

de ochtend 
beaasde ik eerst 

een hengel met een 
snowman rig – een zinkende 

boilie in combinatie met een drijvende 
boilie – daarna een hengel met twee 
tijgernoten. Met de boot brachten we de 
rigs naar de juiste plekken en voerden 
een paar handen boilies en noten bij.

‘De grootste van het meer!’

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!

GEZELLIGHEID 
EN SUCCES
Toen de hengels op de beetverklik-
kers lagen konden we eindelijk aan 

ons ontbijt beginnen. De eerste tijd bleef 
het rustig en hadden we tijd om visbladen 
te lezen en rigs te knopen, maar om 11:00 
uur kreeg mijn vismaat op allebei zijn hen-
gels een aanbeet en stonden we beiden met 
een kromme hengel! We vingen twee mooie 
schubkarpers, die na de foto’s snel weer 
mochten zwemmen. De hengels gingen er 
weer in en even later kwamen wat vrienden 
langs om eten te brengen en te kletsen.

EEN VOLLE FLUITER
Net toen ik één van mijn hengels wilde 
binnendraaien zag ik een karper boven 
mijn stek zwemmen. Even later klonk een 
piep van mijn beetverklikker en na een 
seconde stilte volgde een volle fluiter! De 
vis ging als een speer door het water en 
zwom van de ene naar de andere kant. Het 
duurde een eeuwigheid voordat ik hem 
dichterbij kreeg. Toen we de vis uiteinde-
lijk in het net hadden, schreeuwden we 
het uit van geluk. Wat een bak!

DE GROOTSTE
We wilden de vis op de steiger tillen, 
maar dat lukte niet omdat hij te zwaar 
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KENNISMAKING
De ruisvoorn valt direct op 

door zijn knalrode vinnen en 
bovenstandige bek. De flanken van deze 

vissoort zijn goud- tot zilverkleurig. Soms wordt hij 
verward met de blankvoorn, maar als je goed kijkt naar de 

stand van de vinnen en de kleur van de ogen zie je duidelijk het verschil. Zo staat 
de voorkant van de rugvin van de blankvoorn recht boven de voorkant van de 
buikvinnen. Bij de ruisvoorn staat de voorkant van de rugvin duidelijk achter de 
voorkant van de buikvinnen. Verder heeft de blankvoorn een oranjerood vlekje in 
het oog en de ruisvoorn niet. Een ruisvoorn kan maximaal 45 centimeter lang en 
20 jaar oud worden.
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RUISVOORNRUISVOORN

STRUINEN
Ruisvoorns zijn vrij gemakkelijk vangbaar. 
Ze reageren snel op iets dat in het water 
valt, dus ook op het aas dat jij er in werpt! 
Het enige dat je nodig hebt is een soepel 
werphengeltje en een tasje met wat reser-
vespulletjes en aas. Vaak zie je kringetjes 
als de vissen iets van het wateroppervlak 
pakken, dus dan weet je meteen waar ze 
zwemmen. Met een polaroidbril op je neus 
zie je alles nog veel beter, dus als je er een-
tje hebt moet je die zeker meenemen.

NAAR DE WATERKANT!

LEEFOMGEVING
De ruisvoorn komt voor in Europa en 
het westelijke deel van Azië. Hij heeft 
een voorkeur voor heldere wateren met 
waterplanten en niet teveel stroming. 
De ruisvoorn zoekt zijn voedsel vooral 

VOORTPLANTING
Ruisvoorns paaien in de maanden mei tot en 
met juli, als de watertemperatuur minimaal 
15°C is. Ruisvoorns paaien in scholen en de 
paaiplaatsen liggen in ondiep water dichtbij de 
oever. Hier worden de eieren op waterplanten 
afgezet. Deze planten zijn ook erg belangrijk 
als opgroeigebied voor de jonge ruisvoorns, 
omdat ze tussen de stengels beschutting 
vinden tegen roofvissen en visetende vogels 
die het op hen voorzien hebben.

VOEDSEL
Jonge ruisvoorns leven vooral van water-
vlooien. Bij een toenemende lengte gaan ze 
steeds grotere voedseldiertjes – zoals slakjes 
en kreeftachtigen – eten. Daarnaast zijn 
ruisvoorns specialisten in het eten van in het 
water gevallen insecten. Deze worden met de 
bovenstandige bek van het wateroppervlak 
geslurpt. Ook eten ze verschillende soorten 
zachte waterplanten en draadalg.

BROODVLOK
Met een lichte spinhengel of een nog soe-
pelere ‘vlokhengel’ kun je perfect met een 
dobber en een broodvlok vissen. Om ver 
te kunnen werpen gebruik je 18/00 nylon 
en een zogenaamde vlokdobber. Op de lijn 
komt een stuitje, daaronder de vlokdobber, 
gevolgd door een paar knijpgewichtjes en 
op 30 centimeter daar vanaf een haakje 
maat 8 of 10. Met het stuitje stel je de 
dobber ondiep af en om de haak vouw je 
een vlok witbrood. Werp in de buurt van 
waterplanten of vlak bij de vissen die je ziet 
zwemmen.

BROOD VOEREN
Als je wilt weten of er ruisvoorns in een 
water zwemmen, kun je daar snel achter 
komen door een paar sneetjes brood of 
broodkorsten op het water te gooien. Soms 
duiken ze er met tientallen tegelijk op 
en is het brood binnen een paar minuten 
verdwenen. Als je ziet dat de vissen aan het 
brood knabbelen, werp je daar natuurlijk 
je vlok naast. Meestal heb je dan meteen 
beet!

Check op 
Stekkie.nl het filmpje over het vissen op
ruisvoorn

in de bovenste waterlaag, net onder of aan 
het wateroppervlak. De soort kan goed 
tegen hoge watertemperaturen en lage 
zuurstofgehalten. Dit zijn omstandighe-
den die in ondiep, plantenrijk water veel 
voorkomen.
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Samen met haar vader en diens beste vriend ging 

Lisanne een dagje snoeken in Utrecht. Wie denk je 

dat er aan het aan het einde van de dag de meeste 

snoeken had gevangen? Lisanne! Ze ving er vier en 

dit was de grootste.

Lisanne
Lisanne

Het vissen met 

kunstaas heeft 

Sven aardig 

onder de knie. 

Onlangs ving hij 

deze geweldig 

grote baars 

en stuurde de 

foto vervolgens 

naar de Stekkie 

mailbox. 

Gelukkig maar, 

want nu kunnen 

wij hem ook 

bewonderen.

SvenSven

Timon ging met een 
vriend en hun beide 

vaders vissen aan 
het Amsterdam-

Rijnkanaal. Ze visten 
met de dropshot 

methode op snoekbaars 

en baars, maar kregen 
een hele grote snoek 

aan de haak. Samen 
lukte het om de 101 

centimeter lange vis te 
landen. Knap werk!

Timon
Timon

JariJari

Jari ging samen met zijn vader én de methodfeeder 

op pad. Vlak voor het opruimen haakte hij een vis die 

in eerste instantie rustig meezwom. Pas bij de kant 

begon het gevecht en bleek het deze gigant te zijn: 

een graskarper van 92 centimeter!

ZoëZoëZoë gaat vaak met haar vader mee vissen. Het liefst doet ze dat werpend met kunstaas en tijdens 
deze visdag haakte ze op een spinner de fraaie snoek die je op de bijgaande foto ziet. Prachtige vangst Zoë!

Rinze ging op een zondagmiddag met zijn vader 

snoeken. Hij gebruikte een werphengel, dobber en 

doodaas en ving op die manier zijn eerste snoek van 

meer dan een meter. Met 108 centimeter verbrak hij 

zelfs het record van zijn pa!

RinzeRinze
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Jullie hebben de afgelopen maanden goed 

gevangen en lekker veel foto’s ingestuurd. 

Bedankt daarvoor! Hopelijk staat jouw vangst op 

deze pagina of op de achterzijde. Wil je ook in het 

Stekkie Magazine komen? Stuur dan je visverhaal 

in via www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)

ZOMERVISKARAVAAN
Deze zomer trekt de ZomerVISkara-
vaan weer door het land! Sportvisserij 
Nederland organiseert dit evenement 
in samenwerking met hengelsportver-
enigingen 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 drilsimulator. Na afloop krijg je een 
goodiebag en een Stekkie hengel! Houd 
de berichtgeving in dit magazine en op 
Stekkie.nl in de gaten om te zien waar 
en wanneer de karavaan bij jou in de 
buurt neerstrijkt.

VISLES IN DE KLAS
Een visles op school is hartstikke leuk en daarom besteden we er 
in dit magazine weer aandacht aan. Bij een visles krijg je in de klas 
een biologieles over de onderwaterwereld en daarna gaan jullie 
met zijn allen vissen in een water dichtbij school. Je leert welke 
vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe 
ze ademen en hoe je er respectvol mee omgaat. Iedereen krijgt 
een lespakket en het boekje ‘Vissen doe je zo’, vol met tips voor 
het vissen met de vaste hengel. Een echte VISmeester geeft 
de les en zorgt voor alle hengelmaterialen en het aas. Aan de 

waterkant is er begeleiding van 
vrijwilligers van de hengelsportver-
eniging en als er ouders en opa’s en 
oma’s willen helpen dan kan dat! 
Na afloop ruimen jullie met zijn 
allen even de waterkant op en krijg 
je een goodiebag mee naar huis.

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

die je op school kunt krijgen en de ZomerVISkaravaan die deze zomer 
door het land trekt.

Wil jij een visles met jouw klas? 
Wijs je juf of meester dan 

op de website www.vissenschool.nl. Daar staat alle informatie plus een 
aanvraagformulier!
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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.

VISSEN MET 
EEN FOUTJE

Je hebt vissen in allerlei soorten en maten. Er zijn langgerekte, 
kogelronde en hele platte exemplaren, ruw met stekels of zo glad als 
een aal. Zo zien die soorten er nu eenmaal uit. Maar af en toe kom je 
ook een vis tegen die er niet helemaal uitziet zoals het hoort. 

14

SPORTVISREGELS

VISPAS EN AASSOORTEN
Als je relaxed wilt vissen, dan word je lid van een hengelsport-
vereniging bij jou in de buurt. Ben je jonger dan 14 jaar, dan 
mag je met de JeugdVISpas van jouw hengelsportvereniging 
met één of twee hengels vissen. Je kunt dan in heel veel 
wateren terecht en óók nog met kunstaas op roofvis vissen. 
Met de JeugdVISpas mag je alle aassoorten gebruiken die je 
kunt bedenken, behalve levende aasvisjes of andere levende 
gewervelde dieren (maar dat wil je ook niet!). Je kunt tot je 
14e jaar bij je hengelsportvereniging ook terecht voor een 
jeugdvergunning, die meestal gratis is. Hiermee mag je met 
één hengel en alleen met ‘aangewezen aassoorten’ vissen, 
zoals brood en maden. De jeugdvergunning is vaak maar 
voor enkele wateren geldig, dus check goed de voorwaarden 
die op de vergunning staan.

ALLE INFO OP STEKKIE.NL
Alle regels voor het sportvissen kun je bekijken op www.stekkie.nl. 
Onder de knop ‘JeugdVISpas’ vind je naast de informatie over de 
visdocumenten en de gedragscode ook informatie over minimumma-
ten van vissen en de gesloten tijden die voor bepaalde aassoorten of 
vissoorten gelden. Verder staat er een overzicht van de aassoorten 
die je bij het vissen mag gebruiken, waaronder de aangewezen 
aassoorten. Degene die graag een keer ’s nachts wil vissen kan 
lezen welke voorwaarden hiervoor gelden. Echte sportvissers vis-
sen volgens de regels, dus check de website!

zoals een knik 
in de staart of 
een S-vormig 
gekromd 
lichaam. Dat 
komt dan 
doordat de 
ruggengraat in een ver-
keerde vorm is gegroeid, 
meestal door het eten van 
verkeerd voer tijdens het 
eerste levensjaar.

RARE 
VINNEN
Er zwemmen vrij veel 

vissen rond met afwijkende 
vinnen. Soms zijn de vinnen erg klein, wat het 
gevolg kan zijn van een erfelijke afwijking of 
van een ziekte zoals ‘vinrot’. Een ontbrekende 
vin kan een aangeboren afwijking zijn, maar 
ook het gevolg van een ongeluk. Als de 
vissen leven in een water waar regelmatig 
waterplanten worden gemaaid, kan zo’n vis 
tussen de scherpe messen van de maaima-
chine terechtkomen en 
een vin verliezen. Ook zie 

je wel eens vissen met uitzonderlijk grote 
vinnen. Dergelijke vissen hebben meestal 
een siervis als vader of moeder.

BLAUWLING
Dat vissen de mooiste kleuren kunnen 
hebben, weet je vast wel. Denk maar eens 
aan de oranje, rode of witte kleuren van 
koikarpers. Er zijn echter ook vissen die 
een bepaalde kleurstof missen, waar-
door ze een afwijkende kleur krijgen. 
Een zogenaamde ‘blauwling’ heeft geen 
kleur in de huid, waardoor hij een beetje 
doorschijnend is. Je kunt dan het bloed 
van de vis zien, waardoor deze een rode tot 
blauwe gloed heeft. Dit komt vooral voor 
bij blankvoorn, brasem en karper.

MOPSKOP
Bij brasems en karpers zie je regelmatig 
een afwijking waarbij de neus is samen-
gedrukt, zoals bij een mopshond. Zo’n vis 
heeft dan ook een zogenaamde ‘mops-
kop’. Deze afwijking is waarschijnlijk het 
gevolg van verontreinigingen in het water, 
maar de wetenschappers zijn het daar 
niet helemaal over eens. Bij karpers uit 
kwekerijen zie je wel eens afwijkingen 
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Sportvissen is een geweldige hobby en voor sommigen 
zelfs een echte sport. Maar net als bij zoveel hobby’s en 

sporten zijn er ook bij het sportvissen regels waar je je aan 
moet houden.

GEDRAGSCODE
Als sportvissers houden we ons altijd aan deze 
gedragsregels:
1)  Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.
2) Maak je handen altijd nat voordat je een vis beetpakt.
3)  Onthaak een vis heel voorzichtig, indien nodig met 

een hakensteker.
4)  Vis je op grotere vissen zoals karper of snoek? Neem 

dan een onthaakmat mee, zodat de vis zich niet kan 
beschadigen aan takjes of stenen.  

5) Behandel een gevangen vis met respect.
6)  Zet een vis zo snel mogelijk terug en doe dit laag bij 

het water.
7) Neem altijd je afval mee en gooi dit thuis weg.

Foutje!
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