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IN MEI LEGGEN…

A

Hoi Stekkies,
In mei leggen niet alleen vogels een ei, maar ook heel veel vissen!
Vrouwtjesvissen leggen in de ‘paaitijd’ wel duizenden eitjes tegelijk,
dat noemen we kuit. Het kuit wordt bevrucht door de mannetjesvissen
en enkele weken later zwemmen er heel veel kleine visjes rond.

Al vroeg in het jaar paaien de roofvissoorten snoek
en baars. In april of mei paaien de blankvoorns en
brasems en daarna volgen de karpers, die op iets
warmer water wachten. Zo heeft elke vissoort zijn
favoriete maand om zich voort te planten. Voor
ons als sportvissers zijn mei en juni fantastische
vismaanden. Zowel voor zoetwater als voor zee. In
mei kun je bijvoorbeeld vanaf het strand volop bot
vangen. Een fantastische en sterke platvis, die vaak
in of net achter de branding zwemt. Ver werpen is dus
niet nodig. Je hebt daarom geen zware zeewerphengel nodig; een feederhengel of lichte karperhengel
zijn heel geschikt. Je kunt ook in het Noordzeekanaal
op tong vissen. Zoals je op Vis TV hebt kunnen zien,
heb je daarvoor ook geen zwaar materiaal nodig. De
maand mei is ook een topmaand voor geep. Gepen
zijn slanke, zilveren vissen met een snavel-achtige
bek die elk voorjaar naar onze kust komen om daar
prooivissen, wormpjes en garnalen te vangen.
In het zoete water kun je
de komende tijd
weer goed met
drijvende
broodkorsten
op winde of met
hondenbrokken
op karper vissen.
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Het is waanzinnig spannend
als je vissen
naar de korsten
en brokken
ziet happen,
terwijl jouw
haakaas daar
tussen ligt. Vanaf de laatste zaterdag in
mei mag je ook weer met kunstaas op roofvis vissen.
Denk eraan dat je daarvoor altijd een JeugdVISpas
nodig hebt! Ook het vissen met de vaste stok, het
feedervissen op grote brasems of met een pennetje
op karper vissen gaat nooit vervelen. Dus genoeg
gepraat, op naar de waterkant en lekker vissen!
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Tips van Ed
DOBBERS afstellen

Als je voor het eerst gaat vissen gebruik je
bijna altijd een dobber. Aan de dobber kun je
zien of je beet hebt. Door het verschuiven
van de dobber kun je het aas op verschillende waterdieptes aanbieden, bijvoorbeeld
net onder het wateroppervlak of dicht tegen
de bodem. De meeste vissen zoeken hun
voedsel bij de bodem, maar ruisvoorn en
winde vang je vaak hoog in het water. Bij
een goed afgestelde dobber zie je alleen nog een klein stukje van de antenne boven water uit steken. Op die manier voelt de vis bij het aanbijten zo min
mogelijk weerstand. Het uitloden van je dobber kun je doen in een lange vaas
of emmer. Op de tekening zie je wat er gebeurt als je te weinig gewicht op de
lijn knijpt: de dobber blijft plat liggen. Knijp nu nog een gewichtje op de lijn en
probeer het opnieuw, net zo lang tot alleen het puntje nog boven water staat.
Bij teveel gewichtjes op de lijn zinkt de dobber en moet je een gewichtje van
de lijn af schuiven. Zolang je nog geen haakje hebt aangeknoopt gaat dat heel
eenvoudig, dus doe dat altijd als laatste. Zorg dat de afstand tussen je haak
en het eerste gewichtje ongeveer 20 tot 30 centimeter is. Tip: gebruik altijd
gewichtjes van loodvervangend materiaal, dat is beter voor het milieu!

JEUGDVISPAS
Als je in Nederland wilt vissen, heb je altijd een
geldig visdocument nodig. Als je vissen écht
leuk vindt, kun je het beste een JeugdVISpas
aanschaffen. Daarmee mag je namelijk ook
met twee hengels vissen - bijvoorbeeld op
karper - én met kunstaas op roofvis vissen.
Een JeugdVISpas schaf je aan bij de lokale
hengelsportzaak of online via www.vispas.nl. Via de website word je
heel eenvoudig lid van de plaatselijke hengelsportvereniging. Een JeugdVISpas
kost gemiddeld tussen de € 10, 00 en € 17, 50 per jaar. Vanaf 14 jaar heb je een
echte VISpas nodig.

Colofon
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Op welke manier je ook gaat vissen, je zult altijd knopen moeten
leggen. Want hoe bevestig je een haak aan de lijn, hoe verbind
je twee stukken nylon aan elkaar en hoe maak je een
lusje? Met speciale vissersknopen natuurlijk!
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HALVE BLOEDKNOOP

Sterke
knoop Ed!

De halve bloedknoop is een perfecte
knoop om een haak of een wartel aan
je hoofdlijn te bevestigen. De knoop is
eenvoudig te leggen en sterk. Zo leg je
hem:
1. Steek het uiteinde van de lijn door
het oog van de haak of wartel en laat
dit circa 10 centimeter uitsteken.
2. Wikkel het uiteinde van de lijn vijf
keer om de hoofdlijn.
3. Haal het uiteinde van de lijn door de
lus boven het haakoog of de wartel.
4. Bevochtig de knoop en trek hem
aan. Knip het uiteinde af.

DE BLEDKNOOP
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DE KNOTLESS-KNOT

Vis je op witvis, dan kun je met een lus aan het
uiteinde van je hoofdlijn en onderlijn heel snel van
onderlijn wisselen.
1. Doe de lus van de onderlijn over de lus van de
hoofdlijn en schuif het iets door.
2. Haal het uiteinde van de onderlijn door de lus
van de hoofdlijn.
3. Trek de onderlijn
aan en zorg dat de
lussen mooi over
elkaar schuiven.
4. De uiteindelijke
lus-in-lus knoop
is sterk, maar
kan snel worden
los gehaald als je
van onderlijn wilt
wisselen.

DE BLOEDKNOOP

TIPS VOOR GOEDE KNOPEN:

• Maak het jezelf gemakkelijk en neem voldoende lijn om je knoop te leggen.
• Leg de wikkelingen altijd netjes naast elkaar. Dat maakt de knoop extra sterk.
• Bevochtig de lijn voordat je de knoop aantrekt. Hierdoor glijdt de knoop goed dicht en blijft de lijn
onbeschadigd.
• Is de knoop niet helemaal goed gelukt? Knip hem dan af en begin opnieuw!
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KORSTVIS
Het vissen met een broodkorst op winde is geweldig
leuk en spannend. Windes zwemmen vaak net onder het
wateroppervlak en zijn daardoor goed zichtbaar. Daarom
zijn ze ook goed te vangen met oppervlakteaas. In dit
artikel leer je hoe je dat doet!

STROMEND WATER
De winde leeft vooral in stromend water, maar komt
soms ook voor in afgesloten stadswateren. Aan de
rivier heb je de meeste kans om windes te vangen.
Als je daar bij zonnig weer langs het water loopt, zie
je ze soms vlak voor je voeten zwemmen. Ze zoeken
dan tussen de stenen en aan het wateroppervlak
naar voedsel. En zijn dan natuurlijk ook met de hengel te vangen! Het vissen aan een grote rivier zoals
de IJssel, Rijn of Waal is een mooi avontuur, waarbij
je altijd met een vismaat of volwassen begeleider
op pad gaat. De beste stekken liggen namelijk bij
de stenen kribben, die spekglad kunnen zijn. Mocht
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je uitglijden en jezelf bezeren, dan kan een vismaat je
helpen of hulp halen.

KORSTEN VOEREN
Hoe vang je nu die windes die je in de rivier ziet zwemmen? Eigenlijk zijn windes vrij simpel te vangen, maar
je moet het spelletje even doorkrijgen. Omdat windes
altijd het wateroppervlak in de gaten houden om te kijken of daar voedsel drijft, hebben ze het snel door als je
brood in het water gooit. Werp dus wat broodkorsten op
een paar plekken in een kribvak (het stuk water tussen
de stenen kribben) . Een in kleine stukjes gescheurde
(witte) boterham is voldoende om de aandacht van de

SSEN OP WINDE

vissen te trekken. Meestal hebben de windes het brood
snel ontdekt, maar soms duurt het een kwartiertje voor
ze doorhebben dat er wat te halen valt.

EN NU VANGEN!
Pas als je een of meerdere
windes hebt gespot
die je gevoerde
korstjes
opeten waarbij ze
duidelijk
zichtbaar
kolken
maken - kun je proberen ze te vangen.
Begin met het bevestigen van een korst
aan de haak. Prik de haak door de korst, draai
de haak een halve slag en prik de punt er opnieuw in.
Doop de korst dan heel even in het water, zodat deze
vocht op neemt en wat zwaarder wordt. Werp dan naar
de plek waar je de kolken zag. Soms zie je de vissen
gewoon zwemmen en kun je het brood een metertje
voor hun neus gooien. Als een winde het brood pakt,
moet je even wachten tot de vis het goed in de bek heeft.
Dan sla je pas aan. Windes zijn best sterk, maar over het
algemeen kun je ze vrij gemakkelijk naar de kant drillen.

MATERIAAL
Voor het korstvissen op winde heb je weinig materiaal nodig. Als hengel kun je bijvoorbeeld een soepele
spinhengel of lichte karperhengel gebruiken. Een
minimale hengellengte van 2.40 meter is prettig,
omdat je daarmee ver kunt werpen en een gehaakte
vis bij de scherpe stenen vandaan kunt houden. Op
de hengel zet je een kleine tot middelgrote molen
met 20/00 nylon lijn erop. Aan het eind van het
nylon hangt alleen een haakje maat 6 of 8, waar de
korst aan komt. Zo simpel is het! Verder heb je een
schepnet en een onthaakmat nodig om de vis veilig
te onthaken en terug te
zetten. Veel visplezier!

Check op
Stekkie.nl d
filmpjes ove e
windevissenr
!
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KARPE
KENNISMAKING

De karper is
een forse vis met een
goudgele tot bruine kleur. De vinnen
zijn geeloranje tot bruin, waarbij de lange rugvin
het donkerst is. De bek is uitstulpbaar met vier bekdraden:
twee in de hoeken van de bek en twee op de bovenlip.
Achter in de keel zijn keeltanden aanwezig, waarmee de
vis hard voedsel zoals mosseltjes kan kraken. Er zijn vier
beschubbingstypen: de schubkarper is volledige beschubd,
de spiegel- en rijenkarper zijn gedeeltelijk beschubd en bij
de lederkarper (of naaktkarper) ontbreken de schubben. Een karper kan wel 120 centimeter lang en meer dan
40 kilo zwaar worden. De maximale leeftijd is circa 60 jaar.

LEEFOMGEVING

De karper is een algemene vissoort in stilstaand en
langzaam stromend water. Van oorsprong komt
de soort uit het gebied rond de Kaspische Zee, van
waaruit hij zich naar het oosten en westen heeft
uitgebreid. Omdat de voortplanting in Nederland
maar zelden succesvol is, wordt de karperstand in
veel wateren door uitzettingen op peil gehouden. De
karper komt in vrijwel alle watertypen voor.

VOORTPLANTING

De paaitijd valt in april tot juli, bij een watertemperatuur van 18 graden. De paai vindt plaats op ondergelopen weilanden of tussen de waterplanten in ondiep
water, waar
de eieren
aan de
planten
blijven
plakken.
Bij gebrek
aan planten paait
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de karper op stenen
of op takken. Tijdens
het paaien wordt een
vrouwtje omringd door
een aantal mannetjes,
die de afgezette eieren
bevruchten. De eieren
komen na enkele
dagen uit. Jonge
karpertjes worden vaak massaal
door snoek weggevreten.

VOEDSEL

Check de filmpjes
over karper op
stekkie.nl

De karper is een alleseter. Jonge visjes eten
watervlooien en algen, maar vanaf een lengte van twee
centimeter schakelen ze al over op een meer gevarieerd
menu. Volwassen karpers eten vooral bodemvoedsel zoals insectenlarven, wormen, kreeftachtigen en
mosseltjes. De duizenden smaakknopjes op de lippen
en bekdraden worden gebruikt om voedsel te vinden. In
de bek en keel kunnen eetbare delen (zoals een slakje)
feilloos van niet-eetbare delen (zoals steentjes en
takjes) worden gescheiden.

ER
Vissen met Ed

SLUIPEN

Bij mij in de buurt liggen een paar sloten waar flink
veel karpers rondzwemmen. Dit zijn ideale wateren om
met een penhengel, schepnet, onthaakmat en rugzakje
langs te sluipen. Bewegende rietstengels, aasbelletjes
of langs zwemmende karpers vertellen me wat een
goed plekje is om mijn aas te laten zakken. Een handje
voer rondom mijn pennetje en ik ben aan het vissen.
Eenvoudig maar super spannend!

VOERPLEKJES

Als ik geen
teken van
leven zie, dan
maak ik kleine
voerplekjes bij
veelbelovende
plekken zoals
veldjes met
waterplanten, een bruggetje of een overhangende
struik. Door een paar handjes blikmais te voeren maak
ik soms wel zes voerplekjes, die ik daarna één voor één
afvis. Als ik na een kwartiertje geen beet heb gehad,
sluip ik naar de volgende plek. Na de vangst van een

karper ga ik een plekje verderop vissen en kom ik pas
terug als de plek weer tot rust is gekomen.

MATERIAAL

Voor het penvissen gebruik ik een soepele karperhengel met 22 tot 26/00 nylon op de molen, waarbij
de lijndikte afhankelijk is van de hoeveelheid planten
of takken in het water. Op de lijn knijp ik net genoeg
gewichtjes om de pen te laten zinken. Als de pen
op de juiste diepte is afgesteld staat het puntje net
boven water en ligt het aas op de bodem. In echte
karpervijvers, waar veel kleine karpertjes zwemmen,
gebruik ik een vaste hengel met topelastiek. Door
de rek van het elastiek kun je met 18 of 20/00 nylon
vissen zonder dat het breekt. De dril is spectaculair!
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Een middagje vissen in de
bebouwde kom van Dokkum
leverde Jeffrey deze snoek op van
maar liefst 105 centimeter!
Zo zie je maar dat je dichtbij huis
echt vette vissen kunt vangen.
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Prijsvraag
Dit keer verloten we vijf speciale Stekkie hengels, getest
en goedgekeurd door Vis TV presentator Ed Stoop. In de
top van deze vier meter lange telescoophengel zit speciaal
elastiek, waarmee je met vrij dunne lijn in een karpervijver
perfect karpertjes en andere sterke vissen kunt vangen.
Om kans te maken op deze hengel ga je
naar www.stekkie.nl en klik je
onder de kop Stekkie Magazine op
Prijsvraag. Vul hier je gegevens
én het antwoord op deze vraag in:
Welke afleveringen van de
Nickelodeon serie ‘Bart
leert vissen’ gaan over
karpervissen?

In elk Stekkie Magazine nemen we een kijkje in de
viskist. Uit de kist kunnen nieuwe vismaterialen
tevoorschijn komen of tips voor leuke activiteiten.
Dit keer bespreken we de nieuwe Nickelodeon serie
‘Bart Leert vissen’ en vislessen op school!

DE VISLES

Ieder jaar worden op honderden basisscholen in
Nederland vislessen gegeven. Bij een visles krijg je
een biologieles over vissen van een echte vismeester.
Je leert welke vissen in Nederland leven, hoe groot
ze worden, wat ze eten, hoe ze ademen en nog veel
meer. De hele klas krijgt een superleuk lespakket
en het boekje “Leer vissen met de vaste hengel”.
Na de middagpauze volgt de visexcursie, waarbij de
hele klas gaat vissen in een water in de buurt. Daar
zorgen de vismeester en een team van viscoaches
dat alle kinderen een vis kunnen vangen.
Wil jij ook een visles op jouw school? Vraag
dan je juf of meester om op de website
www.vissenschool.nl te kijken. Daar staat alle
informatie die de school nodig heeft.

BART LEERT VISSEN

Nickelodeon-presentator Bart Boonstra weet niets
van sportvissen, maar daar komt snel verandering
in! Hij krijgt namelijk les van Viskid Boaz, bekend
van zijn eigen YouTubekanaal. In mei en juni kun je
hun avonturen vier weken lang zondagochtend op
Nickelodeon zien, met een herhaling op woensdagmiddag. In de eerste aflevering gaan ze dicht bij huis
met de vaste hengel op voorn vissen, in de tweede
aflevering gaan ze penvissen op karper en in de
derde aflevering gaan ze snoekvissen met kunstaas.
In de laatste aflevering mag Bart bewijzen hoeveel
hij heeft geleerd en vist hij een wedstrijdje met Boaz.
Hierbij gaan ze met een vaste hengel en topelastiek
in een karpervijver vissen op kleine karpertjes.
Vlak voor de zomervakantie kun je de serie op
Nickelodeon nóg een keertje bekijken!

HET UITZENDSCHEMA:
Afl. 1 – Zondag 14/5 om 09:40.
Herhaling woensdag 17/5 om 13:20
Afl. 2 – Zondag 21/5 om 09:40.
Herhaling woensdag 24/5 om 13:20
Afl. 3 – Zondag 28/5 om 09:40.
Herhaling woensdag 31/5 om 13:20
Afl. 4 – Zondag 04/6 om 09:40.
Herhaling woensdag 07/6 om 13:20
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De meeste lezers van
het Stekkie Magazine zijn in
het bezit van een JeugdVISpas. Met dit document
mag je drie keer per jaar een MeeVIStoestemming
aanvragen, waarmee je gratis iemand kunt meenemen om
kennis te maken met het sportvissen!

Het leuke van vissen
is dat je het altijd
en bijna overal kunt
doen. Je kunt gaan
vissen in het weekend, maar natuurlijk
ook na schooltijd of
na het avondeten.
Vaak vind je binnen
vijf minuten van je
huis wel een leuk
viswater waar je blankvoorn, ruisvoorn, snoek en
karper kunt vangen. Weet je dat er in een gemiddeld
stadswater wel tien tot vijftien vissoorten zwemmen? Een mooie uitdaging om die te vangen!

met de MeeVIStoestemming. Een mooie kans om
diegene te laten zien hoe leuk het vissen is!

HOE WERKT HET?
Ga naar www.meevistoestemming.nl of scan de
afgebeelde QR-code. Vul je eigen gegevens in plus
die van je vriendje, vriendinnetje, kennis of familielid
en print daarna de toestemming uit die je via de mail
ontvangt. Die toestemming is een dag geldig en

NEEM IEMAND MEE VISSEN!
Vissen kun je op allerlei manieren doen. Je kunt
met de vaste hengel in een singel of parkvijver
mooie voorns vangen, actief met een werphengel en
kunstaas op snoek en baars vissen of ’s avonds op
jacht gaan naar die ene monsterkarper. Dat kun je in
je eentje doen maar natuurlijk ook samen. Heb je een
JeugdVISpas of VISpas, dan kun je iemand die nog
niet vist heel gemakkelijk gratis een keer meenemen

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje
over de MeeVIStoestemming!

mag alleen worden gebruikt als jij erbij bent. Let op:
bestel alleen als je zeker weet met wie en welke dag
je samen gaat vissen. Je kunt maximaal drie keer
bestellen en alleen voor drie verschillende mensen.
Iemand kan ook maar één keer meevissen, daarna
zal hij of zij zelf een JeugdVISpas of VISpas moeten
aanschaffen.

  MEEVISTOESTEMMING
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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.

ERVICE

DE SPREEKBEURTS

In elk Stekkie Magazine vertel ik iets bijzonders
over de Nederlandse vissen. Die informatie
kun je goed gebruiken als je een spreekbeurt
over vissen gaat houden. Maar weet je wel dat
je heel veel leuke en interessante dingen over
vissen kunt vinden bij de Spreekbeurtservice op
Stekkie.nl?

VISSENSCHOOL
Als vissen je hobby is, dan is het natuurlijk erg
leuk om je spreekbeurt te houden over je favoriete
vissoort of favoriete manier van vissen. Er is veel
te vertellen over de biologie van vissen, het water
waarin ze leven en de manieren om ze te vangen.
Op Stekkie.nl kun je onder de kop ‘Vis en school’
de Spreekbeurtservice vinden. Hier vind je alle
informatie die je nodig hebt bij de voorbereiding van
je spreekbeurt. Bij de meeste onderwerpen vind je
ook een aantal afbeeldingen, die je bijvoorbeeld in
een PowerPoint presentatie kunt gebruiken om je
spreekbeurt nóg leuker te maken!

VISSEN EN BIOLOGIE
Als je iets over een bepaalde vissoort wilt vertellen, dan kun je onder ‘Vissoorten’ veel vinden
over verschillende Nederlandse vissen. Klik je op
‘Soortprofiel’ dan lees je daar informatie over de
leefomgeving, voortplanting, het voedsel en de groei
van de vis. Wist je dat een karper wel 120 centimeter
lang kan worden en een snoek nog 20 centimeter
langer? De grootste vis van Nederland is echter de
meerval, die meer dan twee meter lang kan worden!

SPORTVISSEN
Bij het onderwerp ‘Over sportvissen’ kun je van alles
lezen over het vissen op de belangrijkste sportvissoorten die in het zoete en zoute water zwemmen.
Verschillende technieken komen aan bod, van
forelvissen in forellenvijvers tot karpervissen met
zelfhaaksystemen. Er is aandacht voor het vissen
met de vaste hengel, werphengel en vliegenhengel,
het vissen met kunstaas en het vissen op zee. Alle
info om een volleerd visser te worden!

Ga naar
Stekkie.nl e
ontdek alle n
leuk
onderwerpe e
n!
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