VisTV 2013 gaat weer van start, dus
jullie hebben elke week weer iets om naar uit te
kijken. Het wordt weer een mooi visseizoen, met
veel spetterende vangsten. We nemen eens een kijkje
achter de schermen.

DE OPNAMES

DE VOORBEREIDING

De voorbereidingen voor dit seizoen Vis TV zijn al
begonnen in de zomer van 2012. Samen met hun
collega’s van Sportvisserij Nederland bedenken Ed en

Ed en Marco steken veel tijd in het inwinnen van
informatie van lokale vissers. Deze goede voorbereiding verhoogt namelijk de kans op
een goede vangst
en een geslaagde
aflevering. Samen
met een cameraworden
man en geluidsman
Wakker
BEET!
wordt vervolgens
Marco...
een opnamedag
gepland. Hierbij is het fijn als het weer een beetje
meewerkt, want op een dag in de harde regen of
dichte mist zit niemand te wachten. Zeker niet als je
de hele dag in een boot moet zitten!

Op karper met
zelfhaaksystemen.
Marco nieuwe onderwerpen en nieuwe viswateren.
Uiteindelijk worden 12 onderwerpen geselecteerd,
waarna wordt bekeken in welke periode de opnames
het beste kunnen plaatsvinden. Om in maart al afleveringen klaar te hebben, worden de eerste opnames
in september en
Feedervissen op karper.
oktober gedraaid.
De opnames
gaan de hele
winter door,
vaak eens per
maand maar
soms ook twee
keer per week.
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Nee, het is echt geen grap: in het vroege voorjaar
kun je brasems vangen met harde, witte
pukkeltjes. Ze zitten voornamelijk op de kop,
maar ook op de rug en de flanken. Het lijken net
jeugdpuistjes, maar dat zijn het niet!

PAAIUITSLAG
De harde pukkeltjes zorgen ervoor dat de brasems in
het vroege voorjaar aanvoelen als grof schuurpapier.
Vang je zo’n vis, dan weet je zeker dat je een mannetjesbrasem in je handen hebt. Alleen volwassen
mannetjesbrasems krijgen namelijk deze uitslag
wanneer ze zich gaan voortplanten (paaien, noem je
dat bij vissen). De pukkeltjes noem je paaiuitslag of
paaiknobbels.

KNIPPEN EN PLAKKEN
Als de opnames zijn gemaakt wordt bij Tangram
Media een eerste grove versie van de aflevering
gemaakt. Ed en Marco kijken daarna hoe de uiteindelijke aflevering er uit gaat zien. Als er veel vis is
gevangen moeten ze kiezen welke vissen wel en
niet in de uitzending komen. Maar als de vangsten
tegenvielen, moeten er andere
beelden worden gebruikt om
Kijk voor het
er toch een leuke aflevering
van te maken. Gelukkig lukt
uitzendschema
dat altijd!
van Vis TV
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seizoen 2013
op Stekkie.nl
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Professor Gerard is bioloog bij
Sportvisserij Nederland en weet
werkelijk alles van vissen. In deze
rubriek deelt hij zijn immens grote
kennis over vis met de lezers van
Stekkie Magazine.

HOE RUWER HOE BETER
Als de brasems gaan paaien, zie je vaak meerdere
grote vissen wild spartelend door het water gaan.
Een groepje mannetjes volgt dan een vrouwtje en ze

proberen allemaal het beste
plekje naast
het vrouwtje
te krijgen om
tegen haar
flanken aan te
‘rijen’. De ruwe
huidaanraking
van de met
paaiknobbels
bezaaide
mannetjes zorgt
ervoor dat het vrouwtje haar eieren laat gaan.

KRASSEN EN WONDEN
De mannetjes willen allemaal de eerste zijn om de
eitjes te bevruchten. Het
gaat er daarbij vaak
zo wild aan toe,
dat sommige
vissen er niet
zonder kleerscheuren van af
komen. Krassen
over de flanken
zijn heel gewoon,
maar ook echt open
wonden worden bij
het paaien
opgelopen.
Ruwe
jongens, die
brasems!
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