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TIJD TEKORTIN DE ZOMER
Yo Stekkies van Nederland,
We hebben een koud voorjaar achter de rug, maar nu kunnen we 

eindelijk genieten van twee of drie maanden mooi weer en hopelijk veel 
mooie vissen, waaronder misschien wel hele grote exemplaren!

Er zijn de komende tijd veel vis mogelijkheden, 
in zowel zoet als zout water. Je mag nu - als je 
tenminste de JeugdVISpas hebt - weer met alle 
aassoorten op vrijwel alle vissoorten vissen, dus 
je komt ongetwijfeld tijd tekort. Zelf houd ik het 
voorlopig op witviswedstrijden, met tussendoor 
penvissen op karper en baarsvissen met de spin-
hengel. Vorig jaar ving ik in de zomer een aantal 
loeisterke steuren in een karper- en steurvijver. Dat 
smaakte naar meer, dus ik ga dit zeker ook weer 
doen! Ook ga ik naar de Nieuwe Waterweg om op 
harder te vissen. Misschien dat ik dan meteen pro-
beer om met kunstaas een zeebaars of misschien 
wel een zeeforel te vangen. In de kustwateren kun 
je nu ook heel goed op fint vissen. Dat lijkt wel 
een grote, springerige haring met een prachtige 

parelmoerglans. De fint 
komt meestal in 

mei naar ons 
kustwater en 
vertrekt weer 
als de herfst 

in zicht komt. 
Hoe je fint kunt 

vangen vertel 
ik bij de tips op de 

pagina hiernaast.

FINT VANG JE ZO
Finten hebben een forse bek en kunnen meer dan 
50 centimeter lang worden. Toch zul je ze niet 
snel vangen met groot kunstaas, dat je bijvoor-
beeld voor snoek gebruikt. Finten jagen namelijk 
op ‘speld-aas’. Dat zijn visjes en garnalen van 
hooguit zes centimeter lang. Gebruik daarom een 
spinhengel en als aas een slanke pilker van hoog-
uit zes centimeter lang. Dat imiteert een jonge 
haring (zeebliek) of zandspiering. Als je 30 centimeter boven dat 
metalen kunstvisje één enkele haak van een verenpaternoster zet, verdubbel 
je de kans op een aanbeet. Er is namelijk altijd wel één van de twee die de 
fint ‘lekker’ vindt. Zie je de finten voortdurend plonzen aan het wateroppervlak, 
dan kun je ook een karperhengel en een geepdobber gebrui-
ken. Zet aan de dobber een wapperlijn van een meter lang 
en aan het haakje nummer 6 een slank reepje vis, zoals zalm.  
Naast fint maak je zo ook kans op makreel en geep. Succes!

WACHTEN WORDT BELOOND
Als je zeker weet dat in een water supergrote brasems zwemmen, dan kun je 
het volgende eens proberen. Hang aan je winkle picker of feederhengel een 

zogenaamde ‘methodfeeder’. Rondom deze speciale voerkorf kneed 
je lokvoer, dat bestaat uit geweekte pellets en eventueel wat 
blikmais. Aan de methodfeeder komt een onderlijn van hooguit 20 
centimeter lang en 18-of 20/00 dik, met daaraan een haakje maat 
10 of 12 met een hair. Op de hair zet je een kleine boilie van 8 of 
10 millimeter. Werp een paar keer op dezelfde plek om een voer-
plekje te maken en ga er na het opnieuw inwerpen eens rustig 
voor zitten. Grote brasems zijn erg voorzichtig en pakken mees-
tal pas je boilie nadat ze deze lange tijd hebben bekeken en 
besnuffeld. Haal dus niet steeds weer in als je even geen beet 
hebt gehad, maar wacht geduldig af. Wedden dat jouw record-
brasem er aan zit te komen? Is het niet vandaag, dan morgen!
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Net als 
vorig jaar 
ga ik deze 
zomer 
in mijn 
vakantie 
weer 
probe-
ren om 
een 
blauw-
vintonijn te vangen in Kroatië. Ik hoop daar ook 
het geluk te hebben om mijn eerste zwaardvis te 
vangen. Jeetje, de zomer is nog naar net begonnen 
en ik kom nu al tijd tekort!

Bekijk op Stekkie.nl 
de VisTV

aflevering over
vissen op fint!

Ed Stoop



Er zijn honderden aassoorten om vis mee te vangen, waardoor de keuze 
soms lastig lijkt. Er zijn echter een aantal top-aasjes die in het zoete 

water bijna altijd en overal vis opleveren. Met deze aassoorten 
in je vistas kom je goed voorbereid aan de waterkant.
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BROOD
Brood is een geweldig goede 
aassoort. Je zult er niet snel 
roofvis mee vangen, maar 
verder is vrijwel elke vissoort 
gek op brood. De smaak is 
goed, de geur is goed en 
dankzij de lichte kleur valt 
het in het water ook goed 
op. Vers witbrood is een 
ideaal haakaas. Pak een klein 
plukje brood en vouw dat 
om je haak. Knijp alleen het 
gedeelte rond de haaksteel 
stevig aan. De pluim aan de 
onderkant geeft de vlok een 
zwevend effect in het water 
en zal vissen snel verleiden 
tot een aanbeet. Oud brood 
(wit en bruin) kun je nat ma-
ken en als lokvoer gebruiken.

DEEG EN BROODKORST

MADEN
Maden zijn een zeer populair aas. Je kunt er 
vrijwel elke vissoort mee vangen. Deze vlie-
genlarven (want dat zijn maden) kun je voor 
een redelijke prijs bij elke hengelsportzaak en 
veel dierenspeciaalzaken kopen. Gebruik één 
tot drie maden aan je haak, afhankelijk van de 
grootte van je haak en de gretigheid van de 
vis. Prik de maden met het kontje (dat is het 
stompe gedeelte) aan de haak en zorg dat de 
haakpunt vrij is, zodat je geen aanbeten mist. 
Het meest gebruikt zijn grote witte maden, 
maar je kunt ook mini maden (pinkies) kopen. 
Als je die op een heel klein haakje prikt, kun je 
er prima kleine voorntjes mee vangen.

WORMEN

DE BESTE
AASSOORTEN

MAIS

KUNSTAAS



Spinners zijn toppers voor baars. Bijna alle spinners 
hebben een metalen blad dat aan een stangetje is 
gemonteerd. Bij het inhalen maakt het blad een 
draaiende beweging, wat trillingen en glinsteringen 
in het water veroorzaakt. Voor baars is dat onweer-
staanbaar! Door de glinsteringen worden spinners 
ook wel ‘blinkers’ genoemd.

VERZWAARD en
ONVERZWAARD
Bij verzwaarde spinners is op de as van de spinner een 
metalen verzwaring aangebracht. Deze spinners ge-
bruik je vooral bij het vissen in wat dieper of stromend 
water. Een voordeel is dat je er lekker ver mee kunt 
gooien. Onverzwaarde spinners hebben geen extra 

verzwaring waardoor je ze ondiep 
kunt vissen. In ondiepe sloten, 
singels en plasjes (tot ongeveer 

een meter diep) kun je het beste 
een onverzwaarde spinner gebruiken.

BAARSVISSEN MET SPINNERS
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DREG OF ENKELE HAAK?
De meeste spinners zijn voorzien van een dregje. Bij een 
aanbeet haakt vrijwel altijd één van de drie haakpunten 
in de bek, waardoor je weinig missers hebt. Het nadeel 
van een dreg is dat je deze soms moeilijk uit de vissen-
bek kunt verwijderen. Zeker als beginnende kunst-
aasvisser kun je beter spinners met een enkele haak 
gebruiken of anders de weerhaakjes van de dreg met een 
tangetje platknijpen. Met een goede onthaaktang is het 
eenvoudig en snel onthaken dan een makkie!

WELKE KLEUR?
In de hengelsportzaak zie je spinners in allerlei kleuren, 
wat de keuze niet gemakkelijk maakt. De kleur van een 
spinner kan wel uitmaken, maar het is van tevoren moei-
lijk te zeggen welke spinner voor dat moment de beste 
is. Een paar tips: gebruik bij zonnig weer en helder water 
lichte kleuren en bij bewolkt en donker weer donkere 
kleuren. In troebel water gebruik je felle kleuren. Dus 
kies als je spinners aanschaft voor lichte en donkere 
spinners in een paar verschillende kleuren.

ONDIEP EN DIEP
Wil je de spinner ondiep vissen, start dan direct na de 
worp met binnendraaien. Houd ook de top wat hoger 
en draai iets sneller binnen. Om wat dieper te vissen 
laat je de spinner na de worp even afzakken voordat 
je begint te draaien. De hengeltop mag je nu laag bij 
het water houden en draai rustig binnen. Vis je diep 
en nadert de spinner het talud of de oever, laat de 
spinner dan omhoog klimmen door de hengel hoger 
te houden.

MATERIALEN
• Spinhengel van 2,10 tot 2,70 meter lang en een 

werpvermogen van 5 tot 25 gram.
• Werpmolen van medium formaat uit de 2000 tot 

3000 serie.
• Nylon lijn met een dikte van 20 tot 25/00 of 

gevlochten lijn van 12 tot 16/00.
• Stalen onderlijntjes i.v.m. de scherpe tanden van 

een eventuele snoek.
• Onthaaktang om eenvoudig een spinner uit de 

vissenbek te halen.
• Doosje om een aantal spinners en onderlijntjes in 

op te bergen.
• Schoudertas of rugzak om 

je materiaal in te vervoeren.
• JeugdVISpas: altijd nodig 

als je op roofvis gaat vissen.WERPEN EN DRAAIEN
Als je de spinner uitwerpt, volg je hem met je ogen tot 
hij het water raakt. Als hij te ver door dreigt te vliegen, 
kun je de lijn met je vinger iets afremmen. Draai daarna 
rustig binnen en let op of je de trillingen voelt van het 
draaiende spinnerblad. Voel je deze niet, dan zit er 
meestal vuil zoals waterplanten aan de spinner. Houd 
je hengel bij het binnendraaien altijd in een hoek ten 
opzichte van je lijn. Zo kun je een aanbeet goed zien en 
voelen. Je kunt een spinner in het water bijsturen door je 
hengeltop naar links of rechts te bewegen.

Bekijk op Stekkie.nl de filmpjes over het vissen met spinners.

De zomer is een fantastische tijd om op baars te vissen. 
Dat kan prima met je vaste hengel en een worm als aas, 
maar het is nog leuker om actief met je werphengel en een 
spinner in de weer te zijn!



KENNISMAKING
De regenboogforel komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. De vis is goed herkenbaar aan de roze-

paars gekleurde band op beide zijden. De achtergrondkleur van het lichaam varieert van geelbruin 

tot zilverachtig. Met uitzondering van de buikzijde zijn het lichaam en de vinnen bedekt met zwarte 

stippen. De bek is vrij groot en de schubben zijn klein. Tussen de rugvin en de staartvin bevindt zich een 

vetvin. De regenboogforel wordt over het algemeen zo’n 50 tot 75 centimeter lang, maar het grootste 

exemplaar dat ooit is gevangen was bijna 120 centimeter lang!
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REGENBOOGFOREL

FORELVISVIJVERS
In forelvisvijvers worden gekweekte forellen uitgezet als 
je komt vissen. Je moet betalen om er te mogen vissen, 
maar in ruil daarvoor kun je veel visplezier hebben en 
mag je de vangst meenemen om op te eten. De vijvers 
zijn meestal goed gevuld met forellen en de kans om een 
mooie vis te vangen is groot! Ook is er vaak een kantine 
of restaurant, waar je wat kunt eten en drinken. Ook kun 
je er een hengel huren en aas kopen. 

AAS EN TECHNIEK
Goede aassoorten zijn foreldeeg, 
meelwormen en wasmotlarven. 
Bevestig het aas op zo’n manier, 
dat het onder water gaat draaien en 
trillingen veroorzaakt. Dat vangt het 
beste. Deeg kun je tot een schoepje 
of wokkel kneden. Meelwormen en 
larven rijg je op de haak waarbij de 
haakpunt vrij blijft. Sla bij een aan-
beet niet te vroeg aan, maar wacht 

Kijk voor filmpjes, tips en trucsop www.deforelvisser.nl enbekijk het filmpje overforelvissen op Stekkie.nl.

LEEFOMGEVING
Vanuit Amerika is de regenboogforel over de hele 
wereld verspreid. Eerst alleen als consumptievis in 
viskwekerijen, maar later ook in allerlei wateren voor 
de hengelsport. In Nederland zijn ze onder meer 
uitgezet in het Veerse Meer, Oostvoornse Meer en 
Geestmerambacht. Ook worden ze soms uitgezet 
in afgesloten visvijvers en zijn er speciale forelvis-
vijvers. De regenboogforel heeft een voorkeur voor 
helder, zuurstofrijk water.

VOORTPLANTING EN VOEDSEL
De voortplanting vindt in het voorjaar plaats, bij 
voorkeur op een grindbodem. Nadat de eitjes zijn 
afgezet en bevrucht, wapperen de vrouwtjes er vaak 

weer een 
laagje 
grind 
over-
heen. 
Afhan-
kelijk 
van de 
watertempera-
tuur komen de eitjes na vier tot acht weken uit. De jonge 
forelletjes leven eerst van de inhoud van hun dooierzak, 
daarna voeden ze zich met dierlijk plankton. Grotere 
exemplaren eten insecten, insectenlarven, kreeftachti-
gen en kleine vissen.

KWEEK
Er worden veel regenboogforellen gekweekt om op te 
eten. Het visvlees van in het wild levende forellen heeft 
meestal een roze kleur door de kleurstof die ze binnen 
krijgen als ze garnalen en kreeftjes eten. Gekweekte fo-
rellen krijgen ander voedsel, waardoor het vlees meestal 
grijs is. Vaak doen viskwekers kleurstof door het voer, 
zodat de forellen toch een roze vleeskleur krijgen. De 
regenboogforellen worden dan verkocht als ‘zalmforel’.

tot de vis wegzwemt met het aas. 
Je kunt een dobber gebruiken, maar 
ook op gevoel vissen met een hengel 
met een gevoelige top. Knijp dan wat 
loodjes voor de wartel van je onder-
lijn of gebruik een speciaal gewicht van glas. Vis alle 
waterlagen af door harder of zachter te draaien. Zo 
vind je snel de beste plekken.

Vissen met Ed

FORELVIJVERTIPS
Tip 1: vis lekker licht, gebruik een lichte 
hengel, dunne lijn en kleine haak.
Tip 2: forel is een roofvis, dus vis actief!
Tip 3: forel zwemt graag in scholen: waar je 
er één vangt zijn er vaak meer.
Tip 4: varieer vaak met soorten, kleuren en 
combinaties van aas.
Tip 5: vraag tips bij de beheerder of iemand 
die veel vangt, ze helpen je graag!



Op een avond in juni besloot Thijs na 

het eten nog even in een kanaal op 

snoek te vissen. Na een baarsje en 

een kleine snoek fietste hij nog even 

naar een andere stek, waar hij bij 

de eerste worp deze kanjer van 98 

centimeter ving!

Loek

Prijsvraag
Dit keer verloten we twee spinhengels, waarmee je 
perfect op baars (en andere roofvissen) kunt vissen. 
Deze LFT Terminator Spin heeft een werpvermogen 
van 5 tot 25 gram. Samen met de Ceratec CT4 molen 
en 300 meter 20/00 nylon is het een supergave 
set! Met dank aan Joy of Fishing 
(www.joyoffishing.nl).

Om kans te maken op deze hengelset 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:

Waarom worden spinners ook 
wel blinkers genoemd?

Thijs

Samuel 

viste samen 

met zijn 

broer in een 

water dicht 

bij huis. 

Als aas 

gebruikte 

hij een broodvlok, waarmee hij binnen vijf mi-

nuten al een mooie aanbeet kreeg. Na een dril 

van een kwartier lag deze karper van 18 pond 

op de onthaakmat. Mooie vangst!

Samuel

Stuur ook jouw visverhaal 
in via www.stekkie.nl

Nina ving al een tijdje 
niets en besloot iets ver-

derop te gaan vissen. Een 
slimme zet, want binnen 

drie seconden haakte ze 
deze mooie brasem! He-

laas trok kort daarna een 
karper haar hele tuigje 

inclusief kikkertje van 
de hengel... Toch vond ze 

het een geslaagde visdag.

Nina

Tijdens de viscursus van HSV 
Kennemerland viste Loek op 
voorntjes, maar ving hij deze 
mooie zeelt. Dat was nog eens 
een verrassing! Met zijn vangst 
won hij een hele grote beker en 
dat is dik verdiend.
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Dit keer komen er uit de viskist een paar hele 
leuke evenementen: het Wereldkampioenschap 

Feedervissen bij Terneuzen en de Hengelsport 
Outdoor Fair op het Eiland van Maurik.
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 www.wcfeeder2015.nl 

Datum: 
Locatie: 

Openingstijden: 

Voorverkoop online: 

WK FEEDERVISSEN
TERNEUZEN
Sportvisserij Nederland organiseert van 6 tot 12 juli 
het Wereldkampioenschap Feedervissen. Dit WK 
wordt gevist in het Kanaal Gent-Terneuzen over een 
parcours van vier kilometer, aan de oostzijde tussen 
Westdorpe en de Axelse vlakte. De eerste dagen 
wordt er getraind, zaterdag 11 en zondag 12 juni zijn 
de wedstrijddagen. Er doen maar liefst 125 vissers 
uit 25 landen aan mee. De toegang is gratis, dus 
kom kijken! Langs het parcours is een evenementen-
terrein ingericht waar je onder meer op twee vis-
drilsimulatoren sterke vissen kunt drillen.

HENGELSPORT
OUTDOOR FAIR 2015
Op dit grootste Hengelsport Outdoor evenement 
van de Benelux kun je alles leren over witvissen, 
karpervissen, roofvissen, vliegvissen en zeevissen. 
Je kunt er de nieuwste hengelsportmaterialen kopen 
en je kunt meevaren met boten en op snoek, baars en 
snoekbaars vissen. Op het jeugdplein van Sportvis-
serij Nederland zijn drilsimulatoren aanwezig, kun je 
Ed & Marco begroeten en starten met het jeugd-
parcours, dat boordevol leuke activiteiten zit. Mis het 
niet en kijk snel op www.hs-outdoorfair.nl!



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?

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 een holte 
waarin het reukorgaan zit. Het enige dat je dus ziet 
zijn de neusgaten.

WAT RUIKEN VISSEN?
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 soort-
genoot of een mannetje of vrouwtje in de buurt is. 
Ook ruiken ze gevaar. Een roofvis ruikt nu eenmaal 
anders dan een voorntje en bovendien kunnen vissen 
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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!

In veel hengelsportzaken zie je tientallen potjes en 
flesjes met geurstoffen staan, waarvan de makers 
beloven dat vissen ze heel aantrekkelijk vinden. 
Maar kunnen vissen eigenlijk wel ruiken? Ze hebben 
immers geen neus zoals wij die hebben!

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 Sargasso zee te zwemmen. Deze zee ligt bij 
Amerika, in de buurt van de Bermuda eilanden.

schrikstoffen uitscheiden. Zodra ze 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.

Karper.

Kopvoorn.

Kathaai.

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 zijn dan klaar om weer naar de 
Sargasso Zee te zwemmen.

Check op Stekkie.nl het 
filmpje over de aal!

DE REIS VAN DE AAL

SARGASSO ZEE
De Sargasso Zee heeft een oppervlakte van één mil-
joen 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 onderzoekers 
er nog steeds niet in geslaagd zijn om hier paaiende 
alen te filmen. In de Sargasso Zee zijn wel hele jonge 
aaltjes gevangen, dus het is zeker dat de aal zich hier 
voortplant.

REIS NAAR EUROPA
De allerjongste alen heb-
ben een platte vorm als 




