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Toen ik negen jaar oud was ontstond mijn passie voor 
het vissen op snoek. Mijn zakgeld ging iedere maand op 
aan kunstaas, maar gelukkig las ik in een artikel hoe je 
het zelf kon maken. Dat is veel goedkoper! Samen met 

mijn vader knutselde ik uit een plaat metaal een mooie lepel. 
Met een speciale schaar knipten we de vorm uit, de randjes 
schuurden we glad met schuurpapier en met een boor maakten 
we bevestigingsgaatjes voor de wartel en de haak. Het trotse 
gevoel dat ik kreeg bij het vangen van mijn eerste snoek aan 
dit zelfgemaakte kunstaas zal ik nooit vergeten! Later heb ik 
nog regelmatig zelf kunstaas gemaakt. Zo maakte ik mijn eigen 
kunstvliegen en vorig jaar zelfs een popper voor de tropische 
vissen in de Rode Zee! Hier ving ik een enorme barracuda op.
Het maken van kunstaas is niet heel moeilijk, 
maar wel superleuk om te doen. Probeer het 
maar eens als het een keer slecht visweer is! 

Je kunt zelf vliegen, snoekstreamers, spinners, spinnerbaits, lepels en jerkbaits 
maken. De materialen koop je in de hengelsportzaak of bestel je online. Check mijn 
video over het maken van spinners op het kanaal van Sportvisserij Nederland onder 
de titel: ’Stekkie – Zelf spinners maken’ of scan de QR-code. In de beschrijving van 
de video staan handige linkjes naar websites waar je materialen kan bestellen. Veel 
knutselplezier en een goede vangst!

De eerste drie maanden van het jaar zijn altijd de beste maanden voor het vangen van mega baarzen. 
De baars komt in bijna heel Europa, Amerika en Australië voor. Maar wist jij dat de grootste baarzen ter 
wereld gewoon in Nederland zwemmen? Dit komt omdat ons land de perfecte omstandigheden heeft 
voor grote baars! Vooral in onze riviersystemen met heldere rivierplassen krioelt het van de prooivis en 
rivierkreeftjes. Hierdoor kunnen de baarzen zich het hele jaar volvreten en tot exemplaren groter dan 
50 centimeter uitgroeien. Zulke monsterbaarzen kun je vooral vangen in rivierplassen. 
Het Eiland van Maurik, de Lithse Ham, de Zandmeren en de Gouden Ham zijn bekende 
topstekken. De baarzen verzamelen zich hier in de winter om zich helemaal vol te vreten 

en voor te bereiden op de paai. Om een goede 
kans op grote baars te maken moet je vooral in de 
vroege ochtend en late namiddag vissen. Op het 
midden van de dag zijn de baarzen vaak passief 
en lastig te vangen. Ik heb het meest succes met 
kunstaas kleiner dan 11 centimeter, in de vorm van 
shadjes, kreeft imitaties, plugjes en de Carolina 
rig. Ook een dikke vette dauwpier kan soms 
wonderen doen, wanneer je deze vist aan een 
dropshot montage. Voor meer tips over het vissen 
op grote baarzen kan je mijn video checken: Ik vang 
twee monsterbaarzen! – vlog 69. 

JOEKELS VAN BAARZEN VANGEN

HET VOORJAAR 
KOMT ERAAN!

@danielweyers

ZELF SNOEKSPINNERS MAKENDag Stekkie lezers,
De winterse koude is bijna verdwenen en het wordt langzaam weer voorjaar. 

Het blijft langer licht, de kracht van de zon neemt toe en de watertemperatuur stijgt. 
Dat maakt het aangenamer om te gaan vissen én het zorgt ervoor dat de vis actief 

wordt. Tijd om naar de waterkant te gaan!

In het voorjaar gaan veel vissoorten 
zich voortplanten. Bij vissen noem je 
dat paaien. De roofvissoorten baars 
en snoek paaien als eerste, daarna 
volgen snoekbaars, blankvoorn en 
brasem. Karper en zeelt paaien pas 
later in het voorjaar, soms pas aan 
het begin van de zomer. Tijdens 
het paaien hebben de vissen vooral 
aandacht voor elkaar en hebben ze 
nauwelijks interesse in het aas dat 
wij ze aanbieden. Kijk in dat geval 
een week later of ze uitgepaaid 
én hongerig zijn. Hebben jullie 
trouwens al gecontroleerd of al je 
hengelmateriaal goed in orde is? 
Versleten lijnen en verroeste haakjes 
moet je uiteraard vervangen. Maar 
ook lokvoer waar beestjes in zitten 

of waar de muizen aan hebben gevreten 
kun je beter weggooien. Goede vangsten 
hebben namelijk grotendeels te maken 
met een goede voorbereiding, dus 
zorg dat je spullen en aas 
perfect in orde zijn! 
In dit magazine geven we 
tips voor het vissen op 
baars, karper en roofblei. 
Ook leer je hoe je eenvou-
dig wormen kunt vangen 
om als aas te gebruiken. 
De bijzondere reis van de 
paling wordt beschreven 
en professor Gerard vertelt 
dat er steeds meer haaien 
in de Noordzee zwemmen. 
Bij dit magazine vind je ook 
twee folders over de visles-

sen op school. Lees er meer over in 
de rubriek De Viskist, neem daarna 
de folders mee naar je docent en laat 
je klas ervaren hoe leuk het vissen is!

Tips van DaniëlTips van Daniël  

Scan de QR-code 
om het filmpje te 

bekijken!
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In de koudere maanden van 
het jaar zijn jachthavens de 

plekken om baars te 
vangen. Als je het 

goed aanpakt 
kun je de 
verblijfplaats 
van de 
baarzen 

achterhalen 
en de grootste 

exemplaren uit de 
school vangen!
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BAARSVISSEN IN JACHTHAVENSBAARSVISSEN IN JACHTHAVENS

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN

STEK UITPEUTEREN
Doordat je met licht kunstaas vist kun je een stek heel 
subtiel uitpeuteren. Laat het kunstaas met een open 
molenbeugel rustig zakken, wacht tot het de bodem 
heeft bereikt en sluit dan de beugel. Zorg dat je hengel 
iets schuin naar beneden wijst en de lijn strak staat. 
Tik dan de shad steeds 25 tot 50 centimeter omhoog 
en laat hem aan een strakke lijn weer langzaam tot op 
de bodem zakken. De meeste roofvissen liggen dicht 
bij de bodem, dus het aas moet vooral bewegen in de 
diepste waterlaag. Het kunstaas hoeft niet eens continu 
in beweging te blijven om aantrekkelijk te zijn voor de 
baarzen. Juist als je het aas even stil laat hangen volgt 
vaak een aanbeet! Heb je eenmaal een baars gevangen, 
vis dan rustig een tijdje door. Vaak liggen er meerdere 
exemplaren bij elkaar.

DE BESTE PLEKKEN
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ZOEKEN MET DE SHAD

LICHT MATERIAAL

DENK AAN JE VEILIGHEID
Let goed op je veiligheid als je vanaf steile oevers, 
steigers en kades vist. Als je dicht langs de rand 
van het water loopt kan een misstap er al voor 
zorgen dat je in het water valt. Zeker bij nat weer 
of vrieskou kunnen stenen en hout spekglad zijn, 
dus loop voorzichtig. Vis bij voorkeur samen met 
een vismaat; dat is niet alleen gezellig maar ook 
veilig. Mocht er iets gebeuren, dan kan de ander 
helpen of snel hulp inroepen.

Scan de 
QR-code voor 

een filmpje over 
baarsvissen in 

havens.
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VAN DIEP 
NAAR ONDIEP
Veel vissen houden van warmte en zwem-
men in het voorjaar graag in ondiep water 
dat door de zon is opgewarmd. Hier gaan 

met een hengel, schepnet, onthaakmat en 
rugzakje. Ga op zoek naar ondiep water dat 
in de zon en uit de wind ligt. Sluip naar de 
waterkant en kijk goed naar tekenen van 
leven. Bewegende rietstengels, aasbellen, 
modderwolkjes of zwemmende vissen 
vertellen je snel genoeg wat een goede plek 
is om je aas te laten zakken.

MATERIAAL
Je kunt een spinhengel gebrui-
ken, maar als er grote vissen 
rondzwemmen is een match-
hengel 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-
jaagt. Gebruik een molen met 
25/00 nylon. Zet een klein 
pennetje op je lijn en knijp 
daaronder wat hageltjes tot 

de pen langzaam zinkt. Tussen het onderste 
loodje en je haakje (maatje 8) laat je een 
ruimte van ongeveer 15 centimeter. Dit 
stukje nylon ligt mooi plat op de bodem, 
zodat de vissen het aas gemakkelijk 
kunnen opzuigen.

KLEIN AAS
Voor deze manier van vissen is zacht 
aas het beste. Prik een paar korrels 
blikmais op je haak of gebruik een brokje 

RIEK OF SCHEP
Wormen vang je het beste met een riek. 
Dat is een soort schep met meerdere lange 
punten. Met een schep of spade kan het ook, 
maar daarmee maak je de grond meer kapot 
en steek je misschien de wormen doormid-
den. De meeste wormen vang je met een spe-
ciale techniek, waarbij je geen kuilen graaft 
en je handen ook niet vies worden. Visexpert 
Pieter Beelen legt uit hoe je dat doet.

LEKKER WIEBELEN
Steek de riek diep in de grond. Nu wiebel je de 
steel van de riek hard heen en weer, waardoor 
je trillingen in de grond brengt. Regenwor-
men zijn daar erg gevoelig voor. Zodra die de 
trillingen voelen, kruipen ze omhoog. Waar-
schijnlijk denken ze dat de trillingen worden 
veroorzaakt door hun grootste vijand: de mol. 
Het kan ook zo zijn dat de trillingen lijken op 
een flinke regenbui. Als het regent komen 

Tompoes kattenvoer uit blik. Duw je haak 
voorzichtig door het zachte brokje, draai de 
haak iets en duw hem weer terug. Leg het aas 
voorzichtig in en voer wat korrels mais of kat-
tenvoer rondom je pen. Omdat je ondiep vist, 
merk je snel of de vissen interesse hebben in 
je aas. Een schim, een wapperende staart, een 
tikje op je pen en dan een mooie aanbeet! Als 
je geen beet krijgt, dan ga je verder op zoek 
naar actieve vissen.

ze actief op zoek naar voedsel zoals insec-
tenlarven, slakjes en mosseltjes. Daarom 
moet je de komende tijd vooral vissen in 
ondiep water dat in verbinding staat met 
een poldervaart, kanaal of diepere plas. 
De kans is groot dat je er karper, zeelt en 
grote brasem aantreft!

OBSERVEREN
Als de voorjaarszon binnenkort goed 
zijn best doet, dan spring je op de fiets 

Iedere vis lust wel een sappige regenworm. Het is misschien wel het oudste visaas 
op aarde. Wist je dat je viswormen heel eenvoudig zelf kunt vangen? Je vangt zo 
een doosje vol met wat simpel tuingereedschap en tips uit dit artikel.

wormen naar boven om niet te verdrinken in 
hun ondergrondse tunnels.

REGENDANS
Heb je geen riek of schep? Geen probleem. Je 
kunt ook vijf minuten trappelen en springen 
op de grond, dan komen de wormen ook 
omhoog. Wees geduldig, want het kan even 
duren voordat je ze ziet. Laat de worm eerst 
helemaal uit de aarde kruipen voordat je hem 
pakt. Anders heb je kans dat je hem stuk trekt. 
Wacht niet te lang, anders merken ze dat ze 
gefopt zijn en kruipen ze terug!

VROEGE VOGEL
Ken je het spreekwoord “een vroege vogel 
vangt veel wormen”? Dat klopt helemaal. 
Ga dus vroeg in de ochtend of na een 
regenbui op pad om zoveel mogelijk wormen 
te vangen. Dan is het gras nog vochtig en 
zitten de wormen niet te diep in de grond. 

Scan de QR-code 
voor een filmpje 
over penvissen 

op karper!

Soms zie je na een regenbui de wormen 
al op het gras liggen en kun je ze gewoon 
oprapen.

ZELF WORMEN ZELF WORMEN 
VANGENVANGEN

ONDIEP IN HET ONDIEP IN HET 
VOORJAARVOORJAAR

BEWAREN
Bewaar de wormen in een bakje of 
jampot met aarde en wat koffiedrab. 
Dat vinden ze heerlijk. Maak met een 
spijkertje wat gaatjes in de deksel zodat 
de wormen zuurstof krijgen. Zet het 
geheel in de koelkast (wel even vragen 
of dat mag!). Zorg 
dat het bakje of potje 
goed dicht zit, anders 
kruipen de wormen 
tussen het eten. Als 
je geen gebruik mag 
maken van de koelkast 
dan zet je het bakje in 
de schuur. Zolang het 
niet gaat vriezen of 
heel warm wordt kun 
je de wormen daar 
heel lang bewaren.

Klik op de 
QR-code voor het filmpje over wormen zoeken!
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EEN ECHTE ROOFVIS EXPERT
Voor dit Stekkie Magazine heb ik 
contact opgenomen met een bijzonder 
goede visser: Simon Torenbeek. Simon 
begon op zijn 7e jaar met het vissen op 
voorntjes, maar merkte al snel dat er ook 
roofvissen zijn die deze voorntjes opeten. 
Zo ontstond zijn passie voor het vissen op 
snoek en andere roofvissoorten. Inmiddels 
vist hij al bijna 25 jaar en is hij een echte 
expert. Hij ontwikkelt zelfs kunstaas voor 
een van de grootste hengelsportmerken 
ter wereld! Daarnaast plaatst hij al 10 
jaar roofvisvideo’s op YouTube. Genoeg 
redenen om Simon onder jullie aandacht 
te brengen!

ENORME VANGSTEN
Als je de socialmediakanalen van Simon 
bekijkt valt er meteen iets op: er komt 

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.

geen einde aan de jaloersmakende 
plaatjes van enorme snoeken, baarzen, 
snoekbaarzen en meervallen. Vissen 
waarvan de meeste vissers alleen 
maar kunnen dromen. Ik vroeg hem 
naar zijn persoonlijke records en zijn 
antwoord was bizar: 133 cm snoek, 
96 cm snoekbaars, 225 cm meerval en 
53 cm baars! In zijn favoriete video ’We 
vangen GROTE snoeken, baarzen en 
snoekbaarzen’ komen veel mooie vissen 
boven water. Check de QR-code voor 
deze video met tips, grote roofvissen en 
prachtige beelden.

ROOFVIS TIPS
Simons tip voor de beginnende 
roofvisser: “Ga zoveel mogelijk vissen 
met mensen die al meer ervaring 
hebben als roofvisser. Let goed 

op en onthoud de tips die je krijgt! 
Daarnaast is het een kwestie van veel 
vis-uren maken en technieken en aasjes 
uitproberen”. Ik vroeg Simon naar zijn 
favoriete aas, waarop hij zei: ”Eigenlijk 
heb ik niet één favoriet stuk kunstaas; 
elke vissoort en stek vraagt om een 
eigen aanpak. Voor grote snoek is de 
Berkley Zilla Glider wel een favoriet 
geworden, omdat ik heel veel én hele 
grote vissen met deze jerkbait heb 
gevangen.”

DANIËLS OORDEEL

    Simon Torenbeek

   @simontorenbeek

Vette beelden: 
Grote vissen:   
Dagelijkste content: 
Creativiteit:  

Als eindoordeel krijgt dit kanaal van 
mij een dikke 9. 

Van Simon kan je alles leren over het 
vissen op roofvis en hij levert een mix van 
prachtige plaatjes en entertainment!
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..Daniel

later ving ik als bonus nog een baars van 
35 centimeter en vlak voordat we weg 
gingen ving ik er nog eentje van 34 centi-
meter. Wat een geweldige middag!

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!

dat de hengel zou breken, maar ik wist 
dat het goed zou komen. Langzaam liet 
ik de vis moe worden en na een aantal 
spannende momenten kreeg ik hem bij 
de kant en kon mijn vader hem met het 
schepnet landen. Yes! Toen de vis in het 
net lag, zagen we pas hoe groot hij was. 
Het was een baars van 44 centimeter! 
Hij was echt dik-dik-dik en loodzwaar. Ik 
wist niet wat ik zag, dit was zeker mijn 
nieuwe record! 

NOG MEER BEET
Mijn vader had eigenlijk net een klein 
baarsje aan de haak toen hij mijn gigant 
moest scheppen. Hij had snel zijn hengel 
weggezet, met het baarsje er nog aan. 
Toen mijn vis op de kant lag pakte hij 
snel zijn hengel om de vangst binnen te 
halen. Maar in plaats van het baarsje zat 
er ineens een grondel aan! Waarschijnlijk 
was het baarsje van de haak af gegaan 
en zat er nog aas aan, dat vervolgens 
door de grondel werd gepakt. We lagen 
dubbel van het lachen! Tien minuten 

HENGELTJE, 
DOBBERTJE, WORMPJE
Het was zondagmiddag en ik ging vissen 
met mijn vader. We wonen in Weesp en 
hadden een mooi stekje gevonden waar 
de Vecht overgaat in het Amsterdam-
Rijnkanaal. Voordat we op pad gingen, 
had ik vlakbij ons huis wormen uit de 
grond geschept om als aas te gebruiken. 
Ik viste met een klein telescoophengeltje, 
dat we in de supermarkt hadden ge-
kocht. Ik deed een dikke regenworm aan 
de haak, wierp in en hield mijn dobber in 
de gaten. Ik was er helemaal klaar voor.

NIEUW RECORD
Ik ving wat kleine baarsjes en grondeltjes 
en genoot van het vissen en het buiten 
zijn. Opeens schoot mijn dobber heel 
diep weg! Ik sloeg aan en meteen ging de 
hengel flink krom. Mijn vader was bang 

‘Mijn dikste vis ooit!’

In deze rubriek lees je de mooiste visavonturen van sportvissers. Dit keer 
vertelt fanatieke visser Lukas Leenstra over zijn mooiste vangst.

Scan de QR-code 

voor de vette 

video BIZARRE 

MONSTER 

SNOEK! 
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KENNISMAKING
De roofblei is een slank 

gebouwde vis met een 
zilverachtig lichaam. De kleur 

van de vinnen is bij jonge vissen oranje, bij 
grotere exemplaren vaak grijs. Verwarring met winde is 

mogelijk, maar het verschil zie je duidelijk aan de bek. Die van de roofblei is 
spitser dan die van de winde en de punt van de onderkaak valt in een kuiltje 
van de bovenkaak. De roofblei groeit vrij snel. Na drie jaar zijn de vissen al 
40 centimeter en na vijf jaar kunnen ze 60 centimeter lang zijn.
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tijdstippen om te vissen zijn 
de ochtend- en avonduren, 
want dan is de roofblei het 
meest actief. Klappen op 
het water kunnen duiden op 
jagende vissen, werp daar 
dus meteen je kunstaas 

naar toe.

STEVIG 
MATERIAAL

Gebruik een pittige spin-
hengel van minimaal 2,40 meter lang 

en een niet te kleine werpmolen. Tussen de 
gevlochten hoofdlijn van 12/00 tot 16/00 
dik en het kunstaas knoop je 60-80 cen-
timeter nylon of fluorocarbon van 40/00 
dik. Zo bijt een per ongeluk gehaakte snoek 
je lijn niet zomaar door. Roofblei is pijlsnel, 
dus draai je kunstaas op flinke snelheid 
binnen.

KUNSTAAS
Je kunt roofblei vangen met pluggen, 
spinners en lepels. Een plug moet ver te 
werpen zijn; in de hengelsportzaak 
weten ze welke typen geschikt zijn. 
Oppervlaktepluggen werken ook 

LEEFOMGEVING
De roofblei leeft vooral in stromend 
water (rivieren) en wateren die daar-
mee in verbinding staan. Dit kunnen 
zijriviertjes zijn, maar ook stadsgrach-
ten en plassen. Voor de voortplanting is 
stromend water nodig, maar als jonge 
visjes via een instroom of een gemaal in 
stilstaand water terecht komen kunnen 
ze daar prima overleven. De roofblei 
komt van oorsprong uit Oost-Europese 
en Russische rivieren, maar door een 
kanaalverbinding tussen de Donau en 
de Rijn en uitzettingen in Duitsland 
komt de soort nu al zo’n dertig jaar in 
Nederland voor. 

een lengte van 20-30 centimeter eten ze 
vooral kleine vis. In de rivieren waar hij 
oorspronkelijk vandaan komt jaagt de 
roofblei vooral op alvers. Deze zwemmen 
vaak hoog in het water en bij het jagen erop 
maakt de roofblei flinke klappen aan het 
wateroppervlak.

VOORTPLANTING
In de periode april tot juni paait de vis bij 
voorkeur in stromend water op een onder-
grond van kiezels of zand met stenen. Zulke 
plekken liggen vooral in de bovenloop van 
rivieren. De eitjes kleven aan de stenen vast 
en nadat deze uitkomen laten de visbroedjes 
zich expres door het stromende water mee-
voeren naar nieuwe leefgebieden. De jonge 
visjes leven in scholen, maar volwassen 
vissen zwemmen meestal alleen.

VOEDSEL
Jonge roofbleitjes voeden zich met dierlijk 
plankton (zoals watervlooien), insecten-
larven, insecten en bodemdiertjes. Vanaf 

ROOFBLEIROOFBLEI
NAAR DE WATERKANT!
De roofblei komt in veel wateren voor, dus je kunt er gericht op vissen. De meeste kans 
maak je in stromend water. Probeer het eens, want het is een spectaculaire sportvis!

RIVIEREN
Vissen op een rivier doe je voor de veilig-
heid met z’n tweeën. De stenen langs de 
oever kunnen spekglad zijn, dus kijk goed 
uit. De beste stekken liggen in de harde 
stroming, bijvoorbeeld bij kribben in de 
buitenbocht van de rivier. Let op jagende 
vissen en vogels die naar scholen kleine 
visjes duiken. Hier jaagt de roofblei ook op, 
dus daar moet je wezen!

STILSTAAND WATER
In stilstaand water is een werkend gemaal 
een echte hotspot, maar ook bruggen 
en duikers zijn goede plekken. Goede 

goed, vooral als je ze met rukjes bin-
nenvist. Verzwaarde spinners van 20 tot 
40 gram en lepels of pilkertjes van 10 
tot 35 gram kies je in de kleuren zilver en 
blauw. Succes!

Als je met kunstaas vist heb je een (Jeugd)VISpas nodig én moet je rekening houden met de gesloten tijd voor aassoorten. Lees hier meer over in de rubriek Vissen doe je zo.

Scan de 

QR-code voor 

een filmpje over 

roofbleivissen!
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Gijs ging met zijn vader vissen in de Waal. Het doel 

was om een winde te vangen met de broodkorst. 

Omdat ze last hadden van meeuwen die de korsten 

pakten, deed Gijs een zinkende bal brood aan de 

haak. Het leverde deze winde van 50 centimeter op.

GijsGijs

Toen Merlijn 

een paar dagen 

bij zijn oma 

in Maastricht 

logeerde, ging 

hij vissen in de 

Grensmaas. 

Werpend met 

kunstaas 

ving hij deze 

prachtige 

roofblei – zijn 

grootste vis 

ooit.

MerlijnMerlijn

Isabella liep in het park bij haar om de hoek toen ze een goudkarper 
zag zwemmen. Snel haalde ze haar hengel en met een stuk witbrood wist ze de vis te vangen. Echt goed gevist!

Isabella
Isabella

Luc & SamLuc & Sam

Samen met buurjongen Sam ging Luc vroeg op pad 

om te karpervissen. Het werd een dag met pech én 

geluk. Eerst moest Sam het water in om zijn hengel 

te redden, daarna werd hij gestoken door een wesp. 

Gelukkig vingen ze zes mooie karpers!

JurreJurreJurre ging sinds lange tijd weer eens proberen om een mooie karper te vangen. Na een hele serie brasems wist hij in het laatste half uurtje deze langgerekte schubkarper van ruim 13 kilo te vangen. Hij is niet vet, maar wel vet!

Na vier uur lang 

vissen met dood 

aas hadden Jesse 

en zijn vismaat nog 

geen beet gezien. 

Plotseling werd de 

hengel van Jesse 

bijna het water 

ingetrokken! Hij 

kon hem nog net 

pakken en aanslaan. 

Het resultaat: deze 

mega-snoek van 

113,5 centimeter 

lang!

JesseJesse
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Sinds het vorige Stekkie Magazine zijn heel veel foto’s 

ingestuurd. Geweldig natuurlijk, maar voor 50 foto’s 

was helaas geen plek in het magazine. 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)

Uit de viskist kunnen nieuwe vismaterialen tevoorschijn komen of tips voor 
leuke activiteiten. We bespreken dit keer de vislessen op school en de 

website Vissen doe je zo!

VISLES OP SCHOOL
Ieder jaar worden op 
honderden scholen vislessen 

georganiseerd. Bij een visles 
leert een echte VISmeester je van 

alles over vis en vissen, daarna ga 
je met de klas naar de waterkant. Bij 

een visles kunnen al jouw klasgenoten 
zélf ervaren hoe leuk en spannend het is 

om te gaan vissen. Het is helemaal gratis en 
alle materialen neemt de VISmeester zelf mee!

DE VISLES IN HET KORT
De visles bestaat uit een uur biologie in de klas en twee uur visexcursie aan de wa-
terkant. Bij de biologieles leer je van alles over vissoorten en na het oefenen met een 
zoekkaart kun je bijna alle Nederlandse vissoorten herkennen! Ook leer je met behulp 
van een kunstvis hoe je een vis voorzichtig en snel onthaakt. Na de pauze gaan jullie 
naar de waterkant en leert iedereen om goed te vissen en de gevangen vissen met res-
pect te behandelen. Na afloop ruimen we al het afval op dat we aan de waterkant zien.

GOODIEBAG
Het lespakket met zoekkaarten en de Stekkie keycord met hakensteker mag iedereen 
houden. Daarnaast krijgt iedereen een tasje met daarin onder meer het boekje ‘Leer 
vissen met de vaste hengel’, een Stekkie Magazine en een Stekkie sticker.

LEERZAME WEBSITE VISSEN DOE JE ZO!
Als beginnende sportvisser moet je zeker een kijkje nemen op de website 
Vissendoejezo.nl. Dit is hét platform om (beter) te leren vissen en nieuwe technieken 
onder de knie te krijgen. Je vindt er vistips met duidelijke illustraties, uitlegvideo’s 
en nog veel meer. Je leert welke materialen je nodig hebt, hoe je moet vissen, wat de 
beste stekken en 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 
visregels belangrijk zijn en hoe je zorgvuldig met een gevangen vis omgaat. Voor elke manier van vissen kun je instructievideo’s en 
handige VISblad-artikelen bekijken.

Wil jij ook een gratis visles op jouw 
school? Geef dan één van de bij dit 
magazine gevoegde folders ‘Visles 
op de basisschool’ aan de leerkracht 
van groep 7 en 8. 
De juf of meester kan op de website 
www.vissenschool.nl alle infor-
matie vinden die de school nodig 
heeft én het aanvraagformulier 
invullen.
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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.

STEEDS MEER HAAIEN 
IN DE NOORDZEE

14 15

SARGASSO ZEE
De Sargassozee heeft een oppervlakte van één miljoen vierkante 
kilometer. Dat is 24 keer zo groot als Nederland. De zee is ook nog 
eens 4500 tot 6000 meter diep, dus het is niet zo gek dat onder-
zoekers er nog steeds niet in geslaagd zijn om hier paaiende alen 

Er zijn maar weinig mensen die het weten, maar in onze eigen Noordzee 
zwemmen ook haaien rond. Gelukkig geen enge soorten die in je tenen 
bijten, maar wel gevlekte gladde haaien, hondshaaien en ruwe haaien.

6000 KM ZWEMMEN
Vissen zwemmen soms meerdere kilometers naar een plek om 
zich voort te planten. Voor de aal is zo’n afstand een lachertje: 
hij zwemt maar liefst 6000 kilometer om op de paaiplaats te 
komen! Vanuit het zoete water trekt hij naar zee, om dan via de 
Atlantische Oceaan helemaal naar de Sargassozee te zwemmen. 
Deze zee ligt bij Amerika, in de buurt van de Bermuda eilanden.

STEEDS MEER 
HAAIEN
Het gaat steeds beter met de haaien in de 
Noordzee en Waddenzee. Beroepsvissers 
en sportvissers vangen ze steeds vaker 
en gelukkig worden ze bijna altijd levend 
teruggezet. De aanwezigheid van haaien 
is belangrijk, want ze staan als roofvissen 
aan de top van de voedselpiramide. Ze 
ruimen zieke en zwakke vissen op en hou-
den zo de visstand gezond. Je kunt gerust 
blijven zwemmen in zee, want deze haaien 
eten alleen krabben, kreeften en vissen.

SHARKATAG
Om meer kennis over de Nederlandse 
haaien te verzamelen is in 2012 het 
project Sharkatag van start gegaan. 
Hierbij vissen sportvissers gericht op haai 
en krijgen gevangen haaien een merkje 
(een ‘tag’) voordat ze worden teruggezet. 
Als de gemerkte haaien opnieuw worden 
gevangen, krijg je inzicht in de groei en 
de verspreiding van de vissen. Er zijn al 

duizenden 
haaien 
gemerkt 
en is veel 
geleerd. Zo 
dachten we 
vroeger dat de 
haaien in Neder-
land bleven, maar 
ondertussen 
weten we dat ze 
helemaal tot de 
Spaanse kust 
zwemmen.

HAAIENSOORTEN
In de Noordzee en Waddenzee zijn de 
gevlekte gladde haai, ruwe haai en hondshaai 
de meest voorkomende haaiensoorten. De 
gevlekte gladde haai wordt anderhalve meter 
lang en zo’n 18 jaar oud. Je herkent hem aan 

Stekkie lezeres Djoeke met 

één van de vier haaien die 

ze ving tijdens een dagje 

bootvissen op de Noordzee.

de lichte 'sterretjes' op de rugzijde en de 
stompe, platte tanden. De ruwe haai kan 
wel 60 jaar oud en twee meter lang wor-
den en is te herkennen aan de blauwgrijze 
tot lichtbruine kleur, een gelijke afmeting 
van de achterste rugvin en anaalvin en 
de scherpe, driehoekige tanden. De 
hondshaai wordt maximaal een meter lang 
en acht jaar oud. Deze haai is te herkennen 
aan de ruwe, grijsbruine huid met veel 
bruinrode vlekken.

Ruwe haai

Gevlekte gladde haai

Hondshaai

De aal of paling is één van de meest 
bijzondere vissoorten van Nederland. Het 
is niet alleen qua uiterlijk een opmerkelijke 
vis, hij heeft ook een 
heel bijzondere 
leefwijze!

Check de 
QR-code voor een 

filmpje over de 
reis van de aal.

DE REIS VAN DE AAL

te filmen. In de Sargassozee zijn wel hele jonge aaltjes gevangen, 
dus het is zeker dat de aal zich hier voortplant.

REIS NAAR EUROPA
De allerjongste alen hebben een platte vorm als een wilgenblad 
en zijn doorzichtig. Tijdens de 6000 kilometer lange reis naar 
Europa veranderen ze langzaam naar langgerekt maar nog wel 
doorzichtig. Deze ‘glasalen’ van 6 tot 9 centimeter lang zwem-
men de zoete binnenwateren op, waar ze opgroeien. Na een aantal 
jaar zijn de alen geslachtsrijp en noem je ze ‘schieralen’. Ze krijgen 
dan grotere ogen en zijn klaar om voor de voortplanting naar de 
Sargassozee te zwemmen. De trektocht naar zee wordt bemoeilijkt 
door stuwen, waterkrachtcentrales en netten van beroepsvissers, 
waardoor het niet goed gaat met de soort. Als sportvissers vissen 
we daarom niet meer op paling. Als we er toch eentje vangen dan 
zetten we hem meteen terug!
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