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DE SNEEP - SNOEKVISSEN MET DOOD AAS - VISSEN OP ALVER

WEER
NAAR SCHOOL
Hoi Stekkies,
De zomervakantie zit er weer op. Heb je genoten van je vrije dagen en het mooie
weer? Aan de ingezonden vangstfoto’s te zien hebben jullie veel gevist én gevangen!
Er zijn zelfs zoveel foto’s ingestuurd dat er niet genoeg plek is in dit magazine om ze
allemaal af te beelden.
In de komende paar maanden zal de
temperatuur langzaam dalen. Dat is
voor de hengelvangsten vaak gunstig, want de meeste vissen zijn niet
erg actief op de bloedhete dagen zoals we die achter de rug hebben. Bij
een dalende watertemperatuur gaan
veel vissen vetreserves opbouwen
voor de aankomende winterperiode.
Dat doen ze door veel te gaan eten.
En als vissen veel eten dan zijn ze ook
goed vangbaar, dus dat is voor ons
als vissers gunstig! In dit magazine
geven we je weer de nodige tips om
nóg beter te leren vissen. Het najaar
is een goede tijd om aan de kust te
vissen, dus wellicht kun je dat een
keer gaan proberen. Je kunt lezen
op welke manieren je dat allemaal
kunt doen. Ook laten we zien hoe je

met de pen op karper kunt vissen en met
dood aas snoeken kunt vangen. Verder
kun je van alles lezen over de alver en
de bijzondere sneep. In de rubriek ‘Mijn
mooiste visavontuur’ lees je het verhaal
van Jelle, die beschrijft hoe hij de
geweldige zeelt heeft gevangen
waarmee hij op de cover staat.
Ben je toevallig tijdens de eerste
en laatste weken van de zomervakantie bij één van de locaties
van de ZomerVISkaravaan geweest? Die evenementen waren
weer een groot succes dankzij de
spetterende activiteiten, de hulp
van veel vrijwilligers en natuurlijk
de leuke bezoekers. Alle jongeren
die zijn geweest ontvangen een
gratis jeugdvergunning, waarmee
je met één hengel en gewone aas-

soorten mag vissen. Onthoud dat je
voor het vissen met kunstaas of met
twee hengels altijd de JeugdVISpas
nodig hebt, te bestellen op
www.vispas.nl.

Tips van Daniël
BAARSVISSEN MET KREEFT IMITATIES

In het najaar vis ik graag op baars. Sinds een aantal jaar zijn
kreeftimitaties voor mij de absolute nummer één aasjes voor het
vissen op deze gestreepte rovers. Vooral grote baarzen zijn
helemaal gek op de kleine
rivierkreeftjes. Er komen
de laatste jaren steeds
meer rivierkreeften
voor in Nederland, dus dat
is goed nieuws voor de
baars. Kreeftjes zijn erg
voedzaam en de baarzen
groeien hier erg snel door.
Logisch dus, dat de baarzen
goed te vangen zijn met nepkreeftjes! Het liefst vis ik met
kreeftjes gemaakt van zacht rubber, een soort shads dus.
Je kan deze kreeftjes goed vissen op jigheads, maar ook gewoon
op een dropshotmontage. Ik vis ze heel langzaam slepend over de bodem
en geef af en toe wat rukjes. Daar maak je de baarzen helemaal gek mee!
Nepkreeftjes van 7 tot 10 centimeter lang zijn ideaal, probeer het eens en
laat je verbazen hoe effectief dit kan zijn. En denk eraan: voor het vissen
met kunstaas heb je altijd een JeugdVISpas of VISpas nodig.

VISSEN IN EEN OERWOUD
Regelmatig lees ik berichten op Instagram en YouTube dat vissers
problemen hebben met waterplanten. Soms zijn planten inderdaad best
vervelend tijdens het vissen. Als er een blad of stengel aan je kunstaas
hangt dan heeft deze geen actie meer en vang je niks. En als er planten
aan je karper- of witvishaakje zitten vang je ook niet zoveel. Planten kunnen echter ook je beste vriend
zijn! Onderwaterplanten zijn namelijk het huis van de vis: ze zorgen voor beschutting, voedsel en zuurstof
en daarom vertoeven vissen er graag! Als ik op zoek ga naar een zeelt, karper, snoek of ruisvoorn in een
heldere sloot, dan kijk ik eerst of er velden met waterplanten staan. Als je dicht tegen deze planten
aan vist maak je veel kans op een aanbeet. Er zijn steeds meer aasjes te koop waarmee je prima tussen
de planten kunt vissen. Zo gebruikte ik laatst speciale ‘oppervlakte kikkers’ voor meerval en snoek. In dit
drijvende kunstaas zit de haak een beetje verstopt, waardoor
je geen planten haakt. Door het kunstaas langzaam over
plantenvelden heen te trekken lukte het mij om een aantal
flinke vissen te foppen! Een andere bruikbare optie is een
spinnerbait. Dit kun je door een veld met waterplanten heen
vissen zonder dat de haak blijkt vastzitten. Nog een tip voor
plantenrijk water: gebruik een hark (aan een touw) om een stukje
bodem schoon te harken. Door het woelen met de hark komt
er veel voedsel vrij en dat trekt veel vis aan. Op zo’n schoon
geharkte plek kun je prima op karper, zeelt, brasem of blankvoorn
vissen, waarbij je haak plantenvrij blijft!
@danielweyers

Colofon
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De herfstmaanden zijn hét moment om naar zee te gaan. De zomervissen
zijn vaak nog aanwezig en tegelijkertijd arriveren ook de eerste
wintergasten al. Je kunt dus echt alle kanten op en van alles vangen.

NAJAAR?
NAAR ZEE!

ZWAAR MATERIAAL?

Het mooie is dat je voor het zeevissen niet per se
zwaar zeevismateriaal nodig hebt. Met het materialen
van sommige zoete visserijen kun je vaak goed aan
de kust terecht. Met een lichte karperhengel of lange
soepele spinhengel kun je bijvoorbeeld prima op harder
vissen. Op de molen spoel je een nylonlijn van 20/00
tot 25/00, tussen twee knijpgewichtjes zet je een
licht karperpennetje vast en de resterende gewichtjes
(meestal een of twee) knijp je op zo’n 50 centimeter
van de haak. Die haak is een kortstelig model maat 8,
waarop je met een baitband je broodvlok vastklemt.
Schepnet mee en laat de harders maar komen!

KALENDER

September: Makreel, geep, harder, fint, bot,
tong, zeebaars.

Oktober: Bot, tong, zeebaars, schar, wijting,
gul.

Zeevissen begint thuis. Voordat je naar de kust gaat, is het namelijk belangrijk om te
kijken hoe het getij op je visdag is. De stelregel is namelijk dat er stroming in het water
moet zitten voordat de vis een beetje wil azen. Opkomend of afgaand water (vloed of
eb) zijn daarom favoriet. Tijdens de kentering, als de stroomrichting omkeert, is er
een tijdje geen stroming en vallen de aanbeten meestal weg. Kijk daarom voor je gaat
vissen op de website www.getij.nl wanneer het hoog- en laagwater wordt.

STEKKEN
SPINHENGEL & KUNSTAAS
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KARPERSTOKKEN MEE

Met de stevige karperstokken
van tegenwoordig kun je
aan zee moeiteloos een flink
werpgewicht wegzetten.
Combineer deze met een flinke
molen met daarop 28/00 of
30/00 nylon en daaraan acht
meter voorslag van 50/00.
Staat er weinig stroming dan
kun je met een werpgewicht
zonder ankers aan de slag, bij sterke
stroming zijn ankers noodzakelijk. Als onderlijn gebruik
je een paternoster met twee of drie afhouders en een
sterke haak maat 2 met daarop zeepieren of zagers. Eén
hengel dichtbij, één ver weg en maar kijken waar de vis
(gul, wijting, bot, tong, schar) wil bijten.
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PENVISSEN
OP KARPER
PENHENGEL
Penvissen op karper gaat het beste met
een soepele karperhengel. Een echte
penhengel is meestal vrij lang, zodat je
gemakkelijk over de planten langs de
oever kunt vissen. Een veel gebruikte
lengte is 3,6 of 3,8 meter, maar korter

of langer kan natuurlijk ook. Gebruik een
molen van een gemiddeld formaat met
een perfecte slip. Hierop spoel je 22/00
tot 26/00 nylon.

In het najaar en de winter kun je goed met de pen op karper vissen. Als
het water afkoelt gaan de vissen zich volvreten voor de winter en zijn ze goed
vangbaar. Zelfs als het water echt koud wordt kun je nog regelmatig goed vangen,
door te vissen op een echte winterstek.

HAAK, HAIR, VOER
Gebruik een klauwhaakje maat 6 of 8. Het
beste kun je het aas aan een ‘hair’ bevestigen,
zoals je op de foto ziet. Zo prikt de haak altijd
goed. Rijg je aas op dit dunne lijntje en
zet het vast met een stoppertje. Goede
aassoorten zijn brood en wormen, maar
zoete mais uit blik is vaak nóg beter.
Maak kleine voerplekjes door een paar
handjes voer te werpen op veelbelovende plekken zoals rietkragen,
overhangende struiken, een duiker of
een brug. Vis niet te lang op één plek.
Een kwartier geen beet? Op naar de
volgende plek!
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Snoeken met dood aas is niet zo heel erg moeilijk. Je knoopt een onderlijn met
twee dreggen aan je lijn, dode aasvis eraan, een dobber of werpgewicht erboven en
vissen maar! Op deze manier kun je hele grote snoeken vangen.

NAAR DE MARKT

JE PEN AFSTELLEN
De meeste karperpennen hebben alleen een
oogje aan de onderkant, waardoor de lijn
gaat. Met een rubber stuitje op je lijn kun je
de pen op de
juiste diepte
zetten. Onder
de pen komen
op circa 40
centimeter
van de haak
drie of vier
knijpgewichtjes, die zorgen dat het
puntje net
boven water
staat. Door
een klein
gewichtje op
circa 15 centimeter van de haak te plaatsen, zakt de pen
langzaam onder water. Schuif je stuitje nu
net zo lang omhoog tot je de punt van de pen
weer ziet.

SNOEKVISSEN
MET DOOD AAS
Voordat je met dood aas gaat vissen, moet je
even naar de viswinkel of de markt om aasvissen te kopen. Goede aasvissen zijn sardienen,
haring, makreel of grote spiering. Deze vissen
zijn niet zo duur, dus je koopt voor weinig
geld een zak vol. Rol ze thuis stuk voor stuk in
plastic folie en stop ze in een diepvrieszak in
de vriezer. Zo heb je een mooie voorraad voor
een aantal vissessies.

DOBBER OF
BODEM?
WINTERSTEKKEN
Na oktober is het de kunst om een plek te
vinden waar de karpers overwinteren. Probeer
het eens bij een lage brug of een grote duiker.
Vooral als het water op die plek voldoende
diep is, kun je daar karpers verwachten. Ook
tussen rietstengels die in dieper water groeien
maak je goede kans. Een meter
waterdiepte of nog dieper is
perfect. Belangrijk is wel dat
Bekijk op
er in een water voldoende
Stekkie.nl
karpers zwemmen. Als je
het
filmpje ov
er in de zomer vrijwel geen
er
karpers kunt vangen, dan
penvissen
!
zal het in de winter extra
moeilijk zijn!

Voor het bevestigen van de aasvis gebruik je
een stalen onderlijn met twee dregjes.
Als je een dobber gebruikt dan kun
je de aasvis zwevend boven de
bodem aanbieden, zoals je ziet
op de tekening. Groeien er
veel planten op de bodem,

dan werkt
het vissen
met een
dobber het
beste. Bij een
schone bodem
kun je ook
op de bodem
vissen. Bevestig
een schuivend
werpgewicht van
30-50 gram op de
hoofdlijn, gevolgd
door een kraal en
een speldwartel. De
onderlijn monteer je
aan de speld. Bevestig de aasvis zoals op
de foto en werp dan in.
De hengel ligt op een
paar steunen, voor de beetregistratie gebruik
je een lichte waker.

BLIJF ZOEKEN

goede tijd. Als je
beet krijgt, draai dan
eerst je lijn strak en sla
dan pas aan. Snoekvissen met dood aas gaat perfect met een
karperhengel en een nylon lijn van 30/00
tot 35/00 dikte. Vergeet je onthaaktang
en je JeugdVISpas niet!

Vis je vanaf de kant met een dobber,
kies dan de oever waar je de wind in de
rug hebt. Je kunt zo lange driften
maken, waarbij je de dobber door
de wind laat meevoeren. Vis
regelmatig op andere stekken.
Zo kom je er snel achter waar
de snoeken liggen. De meeste
aanbeten komen in de middag,
vooral de schemering is vaak een

Beki
Stekk jk op
ie.
filmp nl het
dood je over
aas v
issen
.
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In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer
vertelt Jibbe van der Heide over de vangst van een hele grote zeelt.

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.

‘Wat een vangst!’
HET AAS RAAKT OP

Na vijf uur vissen hebben we
alleen nog maar kolblei, rietvoorn
en blankvoorn gevangen. Eén keer
haken we een grote vis, maar die schiet
jammer genoeg los. Maar we weten dat
je bij het vissen geduld moet hebben.
Omdat ons aas en lokvoer op raakt,
lopen we samen naar de dichtstbijzijnde
hengelsportzaak. Even later zijn we
weer terug, met vers aas en lokvoer. De
moeder van mijn vriend komt ook nog
wat boilies brengen.

Vette vlog!

rper!

ka
Record

DE KARPER-KONING!

Voor dit magazine heb ik contact gezocht
met een echte karper-pro: Jelmer
Simmes. De afgelopen negen jaar
maakte hij ruim 150 YouTube video’s die
voornamelijk gingen over zijn favoriete vis
de karper. Ik vroeg Jelmer hoe het vissen
bij hem was begonnen en waarom hij nu
bijna uitsluitend nog op karper vist. Net
als bijna iedereen is hij gestart met het
vissen op witvis met een vaste stok, maar
al snel wilde hij grotere vissen vangen.
Toen hij op een dag zat te feedervissen
zag hij een groepje karpers zwemmen
en dacht hij: die moet ik vangen! Na
twee dagen proberen lukte het, waarna
hij was besmet met het ‘karpervirus’.
Het mooiste vindt Jelmer het spelletje
om deze slimme vis te vangen en de
geweldige ervaring bij een mooie vangst.

8
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TIPS VAN EEN PRO

Ik vroeg Jelmer om tips te geven voor de
beginnende karpervisser. Allereerst zei
hij: karpervissen hoeft niet duur te zijn,
er zijn prima beginnersets. Begin niet
met dure boilies maar gebruik mais of
duivenvoer om mee te voeren en gebruik
mais als haakaas. Daarnaast is het
belangrijk om verschillende stekken te
proberen. Als je zoekt naar karper dan ga
je vanzelf leren waar ze graag zwemmen en wat echte topstekken zijn. Geef
niet op als je een paar keer niets vangt.
‘Blanken’ hoort erbij en overkomt iedere
karpervisser. Die aanbeet komt vanzelf
en dan is de beloning extra groot!

HET MOOISTE MOMENT

Het gaafste visavontuur dat Jelmer
heeft meegemaakt was toevallig heel
recent. Zijn hengels lagen al
acht uur lang in zonder een
piepje te hebben gehad. Hij
viste met boilies, maar zijn
gevoel zei dat het misschien
slim was om ander aas te
proberen. Hij verwisselde
de boilies voor tijgernoten
en haakte binnen drie
minuten de vis van zijn
leven! Een karper van ruim

30 kg; zijn persoonlijk record en één van
de grootste karpers die in Nederland
rondzwemt. Hierna ving hij in korte
tijd nog een paar mooie vissen. Zo zie
je dat je door het simpel wisselen van
aas zomaar het juiste puzzelstukje kan
vinden. Dit was voor Jelmer een magisch
moment!

DANIËLS OORDEEL
twincarpNL
@Jelmersimmes
Vette beelden:
Grote vissen:
Informatief:
Creativiteit:
Als eindoordeel krijgt dit kanaal van
mij een dikke 9,5!
Jelmer is een echte karper-pro die veel
informatie geeft, super dikke vissen
vangt en graag zijn kijkers wat leert.
Zeker een kanaal om te volgen als jij ook
gek bent op karpervissen of het eens wil
gaan proberen.
..

Daniel

OP HET NIPPERTJE

VROEG UIT BED

Het is weekend en ik sta vroeg op om te
gaan vissen. Met mijn visspullen in een
rugzak fiets ik naar mijn vriend Stijn
toe. Samen rijden we naar een modderig
slootje. We vissen met een penhengel
op de bodem en hebben mais, maden
en wormen mee als aas. Op de eerste
stek vangen we een kleine blankvoorn en
slaan we een paar keer mis. Als we naar
een tweede stek verhuizen, gaat het gelukkig beter. Hier vangen we regelmatig
vis, maar het zijn niet de soorten waar
we achteraan zitten. We willen graag
zeelt, karper en brasem vangen!

En dan aan het eind van de middag is het
eindelijk raak. Een dobber schiet weg en
na een lange dril hebben we de vis eindelijk bij de kant. Maar dan slaat het noodlot toe: net voordat ik hem wil scheppen
schiet de haak los! Ik denk: “Nu of nooit”
en ik stap met één been het water in. En
het lukt me! Met een snelle beweging
kan ik de grote vis scheppen. Dan zien
we wat we te pakken hebben: het is een
zeelt! We leggen de vis op een onthaakmat en zien tot onze grote verrassing dat
hij precies 50 centimeter lang is. Wat
een vangst!

BONUSVIS

Als we de zeelt weer terug hebben gezet
is het al avond. We gaan wat eten bij
Stijn, maar we willen door met vissen!
Dus na het eten springen we weer op
onze fiets en gaan we terug naar onze
laatste visstek. En dan vangen we als
afsluiting van de dag nog een hele grote
blankvoorn! Wat een geweldige dag. We
hebben tien uur gevist en het was het
meer dan waard!
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ALVER
KENNISMAKING

LEEFOMGEVING

De alver is een algemeen voorkomende
vis. Hij leeft vooral in grotere, langzaam
stromende wateren zoals rivieren en

Dat gaat gepaard met veel tumult van
springende en snel heen en weer schietende visjes. De eitjes blijven kleven aan
stenen, waterplanten en takken en komen

Er zijn niet veel sportvissers in
Nederland die gericht op alver
vissen. Toch kan het hartstikke
leuk zijn om eens op zoek te gaan
naar deze prachtige vissoort!

WAAR ZWEMMEN ZE?

na ongeveer een week uit. De jonge visjes
blijven tijdens het opgroeien in de beschutting van de oeverzone.

Je moet de alvers in elk geval in
stromend water zoeken, want daar
komen ze het meest voor. Op een
rivier is het vaak zoeken naar een
speld in een hooiberg, dus je kunt het beste
gaan vissen in wat kleinere stromende
wateren zoals een riviertje of een langzaam
stromend kanaal. Vooral op de plekken
waar de stroming iets sneller is bij een
sluis, stuwtje of gemaaltje kun je al snel
zien zwemmen. Ook kun je ze vinden in iets
rustiger stromend water dichtbij de oever,

NAAR DE WATERKANT!
dan kun je iets dieper gaan vissen.
Als je niet meteen beet krijgt kun
je wat lokaas gebruiken waar je
melkpoeder doorheen mengt,
zodat het als een wolk in het water
blijft hangen. Werp regelmatig
een balletje voer op je visplek,
dat trekt de vissen aan.

VOEDSEL

Jonge alvers voeden zich met dierlijk plankton zoals watervlooien. De visjes groeien
niet snel. Na één jaar zijn ze drie tot vijf
centimeter lang en na drie jaar is de lengte
rond de 10 centimeter. Een echt grote alver
van 20 centimeter zal al gauw 9 of 10 jaar
oud zijn. Volwassen vissen zwemmen
vooral in scholen net onder het wateroppervlak, dichtbij de oever. Ze voeden zich
daar vooral met de op het water drijvende
insecten. Zij zijn daar met hun bovenstandige bek en hun levenswijze aan het
wateroppervlak helemaal op toegerust.
kanalen, maar komt ook voor in meren
en plassen die hiermee in verbinding
staan. In kleine, afgesloten wateren
komt hij zelden voor. Hij heeft een voorkeur voor helder water zonder al te veel
waterplanten en is gevoelig voor vervuiling en hoge watertemperaturen. Al
bij 26 °C krijgen de vissen evenwichtsstoornissen en bij een temperatuur van
rond de 30 °C treedt sterfte op.

VOORTPLANTING

Alvers worden op hun derde levensjaar
geslachtsrijp. Ze planten zich voort
in de periode april-juni in de ondiepe
oeverzones van stromende wateren.
Ze zetten de kleverige eieren af op
onderwaterplanten, wortels of stenen.
10

met de alver, door het verbeteren van
de waterkwaliteit, de aanleg van vistrappen en het herstel van beken.

waar ze insecten van het water af plukken.
Werp op zo’n plek maar eens een stukje
brood in het water en kijk of de vissen erop
afkomen!

LICHT MATERIAAL

Een vaste hengel van vier of vijf meter is
in de meeste gevallen prima om op alver
te vissen. Een dun nylon lijntje van 12/00
dik is stevig genoeg, hierop zet je een klein
dobbertje en een haakje maat 16 tot 20,
waarop je een kleine made prikt. De dobber
stel je zo af dat je op 30 tot 40 centimeter
diepte vist. Denk eraan dat de grotere
alvers soms wat onder de kleintjes zwemmen, dus als je alleen kleine visjes vangt

KUNSTPARELS

Het heeft minder met het vissen op alvers
te maken, maar het is zo interessant dat we
het toch beschrijven. Wist je dat er vroeger
veel meer alvers in Nederland zwommen?
Een eeuw geleden werd er op de rivieren
door beroepsvissers zelfs gericht op alvers
gevist. De zilverkleurige schubben werden
fijn gewreven en gebruikt voor het maken
van kunstparels! Men had de schubben van
wel 20.000 alvers nodig om 500 gram
van de benodigde zilveren kleurstof te
verkrijgen. Vanaf 1920 werden er steeds
minder alvers gevangen als gevolg van
watervervuiling en de aanleg van stuwen.
Tegenwoordig gaat het weer een stuk beter
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JUNIOR IJSSELFESTIJN

Op zaterdag 1 oktober organiseren Sportvisserij Oost-Nederland en
Hengelsport Federatie Midden Nederland het Junior IJsselfestijn
voor jeugd van 8 t/m 17 jaar. Onder leiding van vismeesters en ervaren IJsselvissers kun je vissen in de IJssel. Deelname is gratis en
je hebt geen VISpas nodig. Je kunt met de vaste stok of feederhengel
vissen. Alle hengels, hengelsteunen en loodvrije voerkorven zijn voor
je beschikbaar. Drinken en een lunch zijn geregeld, na
de lunch wisselen de groepen van visserij.
Er is plek voor maximaal 50 vissers, dus schrijf je snel in via
het online inschrijfformulier door de QR-code te scannen of ga
naar www.hfmiddennederland.nl en kijk onder de kop Jeugd &
Evenementen.
Wat? Junior IJsselfestijn
Wanneer? Zaterdag 1 oktober van 10:00 tot 15.00 uur
Waar? Brummen, nabij Eethuis De Veerstoep,
Bronkhorsterweg 22, 6971 JA Brummen
Leeftijd? 8 t/m 17 jaar
Kosten? Gratis!

WERVINGSDAGEN WEDSTRIJDVISSEN
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Uit de viskist kunnen allerlei vismaterialen of tips voor leuke activiteiten
tevoorschijn komen. Dit keer wijzen we je op het IJsselfestijn en de
Wervingsdagen wedstrijdvissen.

Wil jij meer weten over wedstrijdvissen? Kom dan in het weekend van 10 en 11 september langs tijdens de ‘Wervingsdagen wedstrijdvissen’. Deze dagen zijn speciaal voor jongeren van 8 tot 18 jaar die in competitieverband willen vissen. Vanaf 09:30 uur ben
je welkom op een van de locaties in het overzicht. Je krijgt van echte professionals informatie over wedstrijdvissen en als je wilt kun
je twee wedstrijden vissen: van 10:30-12:00 uur en van 14:00-15:30 uur. Deze zijn gericht op het witvissen met de vaste stok en
feederhengel. Je kunt je eigen materiaal meenemen, maar er zijn ook vaste hengels beschikbaar.
Na afloop volgt een prijsuitreiking. Ben je enthousiast en wil je meedoen?
Scan dan de QR-code en meld je aan via
Datum
Locatie
Water
		
het inschrijfformulier. Vrije inloop is ook
Zaterdag 10 september
Steenwijk
Beukerskanaal		
mogelijk, maar zorg in dat geval dat je
Zaterdag 10 september
Meijel
Visvijver de Donk
op tijd aanwezig bent –
Zaterdag 10 september
Zaandam
Zuidervaart		
zeker als je de wedstrijZaterdag 10 september
Hoogezand
Gorechtvijvers			
den mee wilt vissen. Je
Zondag 11 september
Best
Sportpark Leemkuilen, Vispad
krijgt een lunch en na
Zondag 11 september
Kootstertille
Steigers Prinses Margriet Kanaal
afloop een rijk gevulde
goodiebag!
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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.

HEBBEN VISSEN
EEN NEUS?
VIS VAN STROMEND WATER

De sneep is in Nederland een zeldzame vis. De soort houdt van
stromend zuurstofrijk water en komt vooral voor in de Limburgse
beken en de Maas. De laatste jaren worden ze ook gevangen
in de Rijn en de Waal. Snepen zwemmen vaak in scholen net
boven de waterbodem, waar ze met de bek het voedsel – zoals
algen en kleine waterdiertjes – van de stenen schrapen. Als het
water helder is kun je een school snepen gemakkelijk spotten. Ze
‘flanken’ namelijk vaak, waarbij je de zilveren zijkant ziet blinken
in het water.

pluimpje brood, een
korrel blikmais of een
trosje maden maak je
de beste kans. Voer
om de 20 seconden
wat maden op je
visplek. Zo ontstaat
een mooi voerspoor in het stromende
water, waarbij de snepen de maden kunnen eten zonder te worden
gehaakt. Hierdoor zijn ze minder schuw en kun je ze beter vangen.
Gebruikt een lange soepele werphengel met een nylon lijn met
een diameter van ongeveer 16/00. Zet daar een dobber op met
een wat dikkere antenne, die kun je ook op afstand goed zien. Stel
de dobber zo af dat de haak net boven de bodem zweeft. Nu laat
je de dobber naar de snepen toe drijven en is het wachten op een
aanbeet.

In veel hengelsportzaken verkopen ze geurstoffen die je aan je lokvoer
of haakaas kunt toevoegen. De makers beloven dat vissen het heel
aantrekkelijk vinden, maar kunnen vissen eigenlijk wel ruiken?
Ze hebben immers geen neus zoals wij die hebben!

Karper

Door zijn bouw en zilveren kleur lijkt de sneep enigszins op een
voorn of winde, maar de kop is duidelijk anders. Hij heeft een
flinke puntige snuit, die recht vooruitwijst. Deze ‘wijsneus’ is
daardoor gemakkelijk te verwarren met een blauwneus. De bekspleet van een blauwneus heeft echter de vorm van een hoefijzer,
terwijl de bekspleet van de sneep helemaal recht is. Zo houd je
deze soorten makkelijk uit elkaar. De Duitse naam van de sneep is
‘Nase’, wat verwijst
naar de kenmerkende
neus.

een holte waarin het
reukorgaan zit. In dit
orgaan zitten wel vijf tot
tien miljoen geurzenuwcellen. Zodra deze een geurstof
warnemen geven ze dat via
een elektrisch signaaltje
door aan het vissenbrein.

WAT RUIKEN
VISSEN?

RECORD-SNEEP

VREEMDE SNUITER

Paling

Een sneep kan wel 60 centimeter lang worden. Het Nederlandse
hengelrecord – gevangen in de Grensmaas – staat al meer
dan 10 jaar op 57 centimeter. Vang je een sneep van meer dan
40 centimeter dan heb je al best een flinke te pakken. In Duitsland
en Frankrijk zitten meer snepen dus daar heb je dus meer kans op
succes. Ga je daar op vakantie bij een stromende rivier? Probeer
dan eens een sneep te vangen. Misschien kun jij deze bijzondere
vissoort binnenkort aan jouw soortenlijst toevoegen!

VERBORGEN
Een vis heeft wel degelijk een neus, alleen
zie je die niet. De neus zit namelijk verborgen in de kop. Als je een vis goed bekijkt,
zie je meestal in de buurt van de ogen een
paar gaatjes zitten, vaak met een soort
flapje. Die gaatjes staan in verbinding met

Kathaai

SNEEP
VANGEN

Vissen ruiken met hun
verborgen neus niet alleen
lekkere hapjes zoals jouw
aas, ze kunnen ook andere vissen
ruiken. Zo kan een vis ruiken of er een soortgenoot of een mannetje of vrouwtje in de
buurt is. Dat is vooral handig wanneer ze zich
willen voortplanten. Ook ruiken ze gevaar.
Een roofvis ruikt nu eenmaal anders dan een
voorntje en voor kleine vissen is het handig
om uit de buurt van een roofvis te blijven.
Ook kunnen vissen schrikstoffen uitscheiden.

Zodra andere vissen dat ruiken, slaan ze
onmiddellijk op de vlucht.

SPEURNEUS
De meeste vissen kunnen beter ruiken dan
wij. Zo kan een zalm met zijn reukorgaan
precies het riviertje terug vinden waar hij
ooit zelf is geboren. Een karper kan een
honderdduizendste deel van één druppel
geurstof ruiken en een aal ruikt zelfs beter
dan de beste speurhond! Die potjes met
geurstoffen in de hengelsportzaak kunnen
dus best goed werken en je weet nu: je
hoeft er maar heel weinig van te gebruiken.

Kopvoorn

Het vangen van
een sneep is best
moeilijk, want
hij laat zich niet
zomaar bij de neus
nemen! Met een

ER

IT
U
N
S
E
D
M
E
E
R
V
N
E
E
IS
P
E
E
DE SN
14

15

Cas

Arno

Jim en Dani

Kieran

Jelle

Joey

Damian

Guus

Jaro

Denise

Björn en Thor

Daan

Csaba

Job

Jop

Janco

Luca

Lenn

Lars

Jorren

Mads

Kick

Madison

Rinse & Youri

Miguel

Niels
Roan

Sam

Richard

Nejla en Harun

Roan

Robert

Robbert

Mike

Memet

Wesley

Stijn

Tom

Stijn

Stefan

Thomas

Sven

Timur

16

Rienk

Tim

Teun

Sielke

Yusuf

