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TIJD TEKORT
Zo beste Stekkies,
Daar zijn we weer! Logisch, want het voorjaar komt er aan en dan 
is er voor ons sportvissers heel veel te doen. Hebben jullie al je 

hengelmateriaal een ‘grote beurt’ gegeven voordat je aan je eventuele 
winterstop begon?

Dat onderhoud is echt belangrijk. Misschien is je 
vislijn wel versleten, zitten er knopen in de lijn of 
zijn je haakjes verroest. Nu heb je nog de tijd om al-
les te herstellen. Zo niet, dan ben je straks de Sjaak 
als je vismaten al volop vissen vangen! 
Natuurlijk zorg je ook dat je weer een JeugdVISpas 
of vergunning van je hengelsportvereniging hebt.
Ik kan niet wachten om weer naar de waterkant te 
gaan. Zo wil ik met de winkle picker gaan vissen 
op bot. Die platvissen zwemmen niet alleen in zee, 
maar ook in zoute en brakke kanalen. Daar kun je 
met lichte hengels fantastisch vissen. Als werpge-
wicht gebruik ik dan een loodvervanger, zoals een 
stenen werpgewicht. Op die manier voorkom ik dat 
er schadelijk lood in het milieu terechtkomt als ik 
een keer vastzit en mijn lijn breekt.

Binnenkort ga ik 
ook met drijvende 
broodkorsten achter 
de windes aan, want 
die zijn in het 
vroege voorjaar al 
behoorlijk actief. 

In een kribvak 
van een rivier 
werp ik wat 
broodkorstjes 
in het water. 
Zie ik een 
tijdje niets 
gebeuren, dan 
zijn de vissen 

er (nog) niet 

Ed Stoop

BOT IN HET BINNENWATER
Zoals ik al meldde kun je in onze zoute en brakke kanalen 
goed op bot vissen. Niet alleen in het Noordzeekanaal, maar 
ook in de zoute kanalen de Europoort zoals het Hartelkanaal. 
Dat kan met zeewerphengels en karperhengels, maar ook 
met  feederhengels en winkle pickers. Vooral waar het niet of 
 nauwelijks stroomt, kun je deze lichtere hengels goed gebrui-
ken. Gewoon met een voerkorf en lokvoer waarin vismeel zit. Je 
kunt een gewone mestpier als aas gebruiken, maar nog beter 
zijn zeepieren en zagers. Vis je in het Noordzeekanaal niet 
ver van de sluizen bij IJmuiden, dan merk je dat je de meeste 
beten krijgt als de sluisdeuren open en dicht gaan en een 
schip passeert. Wel moet je voor het vissen in dit soort zoute 
binnenwateren de VISpas of JeugdVispas hebben of onder 
begeleiding van een volwassen VISpas-houder vissen.

TOPELASTIEK
Velen van jullie hebben ongetwijfeld nog een vaste hengel met kikkertjes. Dat zijn 
die haakjes op de hengel waar je de lijn van het tuigje omheen kan winden. Zo kun 
je de vislijn inkorten of juist langer maken. Als je een vaste stok hebt met een 
hol topeind, dan zou je kunnen overwegen om met elastiek te gaan vissen. Aan 
het elastiek komt dan je tuigje. Bijna alle wedstrijdvissers vissen tegenwoordig 
met  topelastiek en veel sportvissers volgen hun 
 voorbeeld. Je kunt dankzij de rek in het elastiek 
met een dunne lijn grote vissen vangen. Een 
klein nadeel is wel dat je geen kikkertjes meer 
 gebruikt om de lijn korter of langer te maken. 
Vis je met elastiek, maak dan je tuigje één tot 
anderhalve meter langer dan de diepte van 
het water waarin je vist. Ga maar eens naar je 
hengelsportwinkel en vraag of ze uitleggen hoe 
dat vissen met topelastiek precies werkt.

en doe ik bij de volgende krib hetzelfde. Zodra het 
brood wordt gepakt, werp ik snel mijn haakje met 
broodkorst naar de happende windes. Ook wil ik 
nog vissen op de vele grote baarzen die in havens 
en jachthavens verscholen liggen onder boten en 
steigers. Jeetje, ik vrees dat ik nu al tijd tekort kom!

Tips van Ed
Check op 

Stekkie.nl het 
filmpje over 

botvissen op het 
Noordzeekanaal!



Bij veel manieren van vissen gebruik 
je lood als werpgewicht. Lood is 

echter een metaal dat niet 
in het water thuishoort. 

Gelukkig zijn er 
milieuvriendelijke en 
steengoede vervangers 

voor lood te koop!
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LOOD VERSPELEN

VISSEN MET STENEN
BESCHERMLAAGJE
Als je lood vergelijkt met andere materialen, dan 
is het heel erg zwaar. Hierdoor is een stuk lood van 
100 gram een flink stuk kleiner dan een stuk steen 
van 100 gram. Bovendien kun je lood gemakkelijk 
in allerlei vormen gieten, nadat je het hebt verhit. 
Daarom wordt lood zo graag gebruikt als werp-
gewicht. Er is werplood waar een plastic laagje 
omheen zit, dat moet voorkomen dat het lood na 
het verspelen langzaam oplost in het water. Goed 
bedacht natuurlijk, maar het is niet zeker of zo’n 

beschermlaagje altijd goed blijft werken.

LOODVERVANGERS
Er zijn tegenwoordig verschillende 
vervangers voor werplood te koop. 
Deze zijn gemaakt van steen, 
gietijzer, staal of een meng-
sel van staalpoeder en andere 
materialen. De gewichten van 
kiezelsteen zijn al voor een rede-
lijke prijs in veel hengelsportzaken te koop. Voor de 
meeste vismethoden zijn deze stenen heel goed bruikbaar. 
Er zijn twee versies te verkrijgen: met een wartel of geheel doorboord. Deze laatste 
 versie is te gebruiken voor een ‘inline’ systeem bij het karpervissen. Ook zeevissers kunnen loodvervan-
gers gebruiken, zoals ijzeren werpgewichten, pilkers en jigkoppen.

VEELBELOVENDE STENEN
Karpervissers maken al vrij veel gebruik van 
stenen als werpgewicht. Degenen die er mee 
vissen zijn erg enthousiast. Het schijnt dat 
het goed werkt om hele schuwe karpers tot 
aanbijten te verleiden. Deze vissen vertrouwen 
een stuk vislood op de bodem voor geen meter, 
maar van een kiezelsteen schrikken ze totaal 
niet. Om hele verre worpen te maken zijn kiezel-
stenen minder geschikt dan een stuk werplood. 
Gebruik je echter een voerboot om je aas uit te 
varen, dan maakt het natuurlijk niets uit of er 
een steen of stuk lood in je voerbak ligt!

PRIMA POREUS

VISVEILIGE
SYSTEMEN

Op Stekkie.nl kun je onder ‘Vissen doe je zo’ meer lezen en filmpjes bekijken.
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VAN DIEP NAAR ONDIEP
Veel vissoorten houden van warm water. Na de 
winter zie je daarom op zonnige dagen vaak vissen 

zwemmen in de ondiepe delen van het water, die snel 
opwarmen in de voorjaarszon. Ze zwemmen daar 
naartoe vanuit diepere plekken waar ze de winter 
hebben doorgebracht. Vandaar dat je de komende 
tijd vooral moet vissen in ondiep water dat aan 
dieper water grenst. Dit zijn vaak plekken die dicht 
langs de oever liggen. Echte superstekken zijn nu 
ondiepe sloten, die in verbinding staan met een 
dieper kanaal of een diepere plas. De kans is groot 
dat je er karper, zeelt en grote brasem aantreft.

GOEDE STEKKEN
Vissers die al wat langer vissen, weten precies 
waar ze in het voorjaar de meeste kans maken op 

een hengel, schepnet, 
onthaakmat en een 
rugzakje en ga op zoek 
naar ondiepe wateren. 
Zoek de rustige delen 
op, die in de zon en uit de 
wind liggen. Sluip naar 
de waterkant en kijk goed 
naar tekenen van leven. 
Bewegende rietstengels, 
aasbellen, modderwolkjes 

of langs zwemmende vissen vertellen 
je al snel wat een goede plek is om je 
aas te laten zakken.

MATERIAAL
Je kunt een spinhengel gebruiken, 
maar als er grote vissen rondzwem-
men is een matchhengel of lichte 
karperhengel meer geschikt. Zo’n 
hengel is ook wat langer, zodat je 
verder van de waterkant kunt blijven 
en de vissen niet verstoort. Gebruik 
een molen met 25/00 nylon. Zet een 
klein pennetje op je lijn en knijp daar 
onder net zoveel loodjes tot de pen 
langzaam zinkt. Tussen het onderste 

loodje en je haakje (maatje 8) laat 
je een ruimte van ongeveer 10 centi-
meter. 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 Tompoes kattenvoer uit blik. Duw 
je haak voorzichtig door het zachte brokje, draai de haak 
iets en duw hem weer terug. Leg voorzichtig in en voer 
wat korrels mais of kattenvoer rondom je pen. Omdat 

een goede vangst. Feedervissers werpen hun voerkorf 
nu in het ondiepe water langs de tegenoverliggende 
oever, om daar dikke brasems te vangen. Ook in de 

ondiepe delen tussen kribben van rivieren 
en in de ondiepe oeverzones van vijvers en 
plassen kun je nu steeds beter vis vangen. 
Vooral als daar ook nog eens riet begint 
te groeien, waartussen veel vissen in het 
voorjaar graag paaien. Ook als ze daarmee 
nog niet bezig zijn zullen ze graag in de 
buurt van waterplanten rondscharrelen.

OBSERVEREN
Als de voorjaarszon de komende tijd 
goed zijn best doet en je hebt zin om te 

vissen, grijp dan je kans. Spring op je fiets met 

Op zonnige dagen kan ondiep 
water vrij snel opwarmen. 
Vissen weten dat heel goed en 
zoeken in het voorjaar graag het 
warme water op. Bij mooi weer 
moet je nu gaan vissen in ondiep 
water bij jou in de buurt.

ONDIEP IN HET VOORJAAR Kijk op Stekkie.nl naar een filmpje van het penvissen op karper met Ed Stoop!

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. Krijg 
je geen beet, blijf dan niet te lang zitten maar zoek 
verder naar actieve vissen.



KENNISMAKING
De alver is een slanke vis met opvallend 

zilverkleurige schubben. De kop is spits 

met een groot wit tot geel gekleurd oog en 

een vrij kleine, naar boven wijzende bek. 

Alvers zwemmen vaak in scholen vlak onder 

het wateroppervlak. Actief zwemmend 

inspecteren ze alles dat op het water ligt 

of in het water valt. De maximale afmeting 

is 25 centimeter, maar over het algemeen 

worden ze niet groter dan 17 centimeter. Je 

kunt een alver mogelijk verwarren met een (jonge) roofblei. Roofblei heeft echter een grotere bek 

waarbij de onderkaak in een punt eindigt en in een kuiltje in de bovenkaak valt.
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LEEFOMGEVING
De alver heeft een voorkeur voor grotere, 
langzaam stromende wateren zoals rivieren en 
kanalen, maar komt ook voor in meren en plassen 
die in verbinding staan met de rivieren. In kleine, 
afgesloten wateren komt hij zelden voor.  De alver 
is niet goed bestand tegen hoge watertemperatu-
ren. In de zomer zoeken ze de koele plekken in het 
water op.

Alver

en een haakje maat 16 tot 20, waarop ik een kleine 
made prik. De dobber stel ik zo af dat ik op 30 
tot 40 centimeter diepte vis. Als ik niet meteen 
beet krijg, gebruik ik lokaas waar ik melkpoeder 
doorheen meng zodat het als een wolk in het water 
blijft hangen.

KUNSTPARELS
Het heeft minder met het vissen op alvers te ma-
ken, maar het is zo interessant dat ik het jullie toch 
wil vertellen. 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! Vanaf 
1920 werden er steeds minder alvers gevangen, 
als gevolg van watervervuiling en de aanleg van 
stuwen.

VOORTPLANTING
Alvers planten zich voort in de periode april-juni in 
de ondiepe oeverzones van stromende wateren. Het 
afzetten van de eieren 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 na ongeveer een week uit. De jonge 
visjes blijven tijdens het opgroeien in de beschutting 
van de oeverzone. 

VOEDSEL
Jonge alvers voeden zich met dierlijk plankton zoals 
watervlooien. De visjes groeien niet snel. Na één jaar 
zijn ze 3 tot 5 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. Vol-
wassen vissen voeden zich vooral met de op het water 
drijvende insecten. Zij zijn daar met hun bovenstan-

dige bek en hun levenswijze aan het wateroppervlak 
helemaal op toegerust.

WAAR ZWEMMEN ZE?
Je moet de alvers in elk geval in stromend water zoe-
ken, want daar komen ze het meest voor. Op een rivier 
is het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg, 
dus ik vis het liefst 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 ze al snel zien 
zwemmen. 

LICHT MATERIAAL
Een vaste hengel van vier of vijf meter is in de meeste 
gevallen prima om op alver te vissen. Ik gebruik het 
liefst een dun nylon lijntje (12/00), een klein dobbertje 

Vissen met Ed



Prijsvraag
We verloten VIJF milieuvriendelijke en visveilige karper 
systemen. Elke prijswinnaar krijgt twee Stonze werpste-
nen van Pallatrax, vier karper onderlijnen, een compleet 
visveilig Hit & Run systeem plus een set reservemateriaal 
om nog meer Hit & Run systemen te maken. Met dank aan 
PB-products!

Om kans te maken op een prijs 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:

Van welke materialen worden loodvervangers voor het 
vissen gemaakt?
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In elk Stekkie Magazine nemen we een kijkje in de 
viskist. Uit de kist kunnen vismaterialen komen 

die we onder de loep nemen, maar ook tips 
voor leuke activiteiten. Dit keer kijken we naar 
de hengelsportbeurs Visma en een geweldig 
vliegvisevenement voor de jeugd.
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VISMA 
De hengelsportbeurs Visma vindt plaats op 6, 7 en 8 
maart in Ahoy Rotterdam. De beurshal staat vol met 
stands op het gebied van hengelsport, visreizen en 
boten. Er is een theater met lezingen, een casting-
baan en er zijn bekende vissers die je van alles mag 
vragen. Sportvisserij Nederland is aanwezig met een 
groot jeugdplein. Hier kun je een tuigje knopen en 
oefenen met het onthaken van een kunstvis. Ook kun 

JEUGD VLIEGVISEVENEMENT
De Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) 
organiseert op 26 april een spetterend jeugdvlieg-
visevenement voor 12-jarigen en ouder. De locatie is 
een prachtige forellenplas in Assen. Op deze dag leer 
je een vliegje binden, werpen met de vliegenhengel 
en waterdiertjes scheppen en bekijken. Natuurlijk ga 
je ook zelf op forel vissen! 
Voor al het materiaal wordt gezorgd. Opgeven kan 
tot uiterlijk 11 april bij Jan Huisman via e-mail 
jeugdvliegvisdag@nnvv.nl

Openingstijden: 
-  Vrijdag 6 maart 10.00 

tot 22.00 uur
-  Zaterdag 7 en zondag 

8 maart 10.00 tot 17.00 uur 
Entree: € 10,00, jeugd t/m 13 jaar gratis!Parkeren: € 12,50
Locatie: Ahoy Rotterdam, Ahoyweg 10 Rotterdam

Wanneer: zondag 26 april 
2015 van 09.00 tot 
16.00 uur
Waar: Forel- en Vliegviscentrum Baggelhuizen, Baggelhuizen 10 AssenDeelname: gratis!

je Ed & Marco begroeten en het jeugdparcours over 
de beurs volgen, boordevol leuke activiteiten. Kijk 
voor meer info op www.visma.nl

Sinds het vorige Stekkie Magazine hebben 
we zoveel foto’s binnen gekregen, dat 
we de vangstverhalen maar weglaten en 
gewoon veel foto’s laten zien. Goed gevist 
allemaal!

Kaj

William

Davey

Jelmer

Dylan

Storm

Kelvin

Hidde



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.

KUNNEN VISSEN 
LEREN?

AFKIJKEN
Zodra ze uit hun eitje 
komen, weten vissen al 
wat ze moeten doen om 
eten te vinden. Maar na 
verloop van tijd weten ze 
ook steeds beter waar de 
lekkerste hapjes te vinden 
zijn. Dat leren ze door te onthouden waar ze het eten 
hebben gevonden en door goed te kijken wat andere 
vissen doen. ‘De kunst afkijken van anderen’ noem je 
dat; en dat is een hele goede manier om iets te leren.

DRESSUUR
Een hond kun je iets leren door hem wat lekkers te 
geven bij goed gedrag en een standje te geven als hij 

iets fout doet. Een vis kun je ook dingen leren. Als je 
elke dag voer in het water werpt, leert een vis dat op 
die plek elke dag iets te eten is. Positieve dressuur 
noem je dat. Maar als bijvoorbeeld een karper leert 
dat een boilie vaak aan een haak verbonden is, dan 
is hij een stuk moeilijker te vangen. Dat is negatieve 
dressuur.

SLIMME SNOEKEN
Ook snoeken kunnen snel iets leren. Zo lijkt een 
stekelbaars een lekker hapje, maar als snoeken een 
paar keer in de scherpe stekels hebben gebeten 
weten ze wel beter. Dat geldt ook voor kunstaas. Als 
je elke dag met een oranje plugje in hetzelfde water 
vist, dan nemen je vangsten snel af door negatieve 
dressuur. Als je de snoeken weer wilt vangen,moet je  
echt een ander kunstaasje proberen. Nee, vissen zijn 
echt niet dom!
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Voor sportvissers gelden bepaalde regels, 
waar we ons natuurlijk aan houden. Zo hebben we 

in het voorjaar te maken met een gesloten tijd voor 
vissoorten én een gesloten tijd voor bepaalde aassoorten.

GESLOTEN TIJD VISSOORTEN
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. 
Vang je een vis in die periode, dan moet je hem direct 
voorzichtig terugzetten in hetzelfde water. Maar dat 
doen 
jullie 
gelukkig 
toch 
al. De 
gesloten tijd voor snoek is van 1 maart tot de laatste 
zaterdag van mei, de gesloten tijd voor baars en 
snoekbaars is van 1 april tot de laatste zaterdag in 

mei. Er zijn ook vissoorten 
waarvoor het gehele jaar een 
gesloten tijd geldt, zoals zalm, 
zeeforel en meerval.

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag je niet 
vissen met een dood visje, een stukje vis of met 
kunstaas. Het enige kunstaas waar je nog wel mee 
mag vissen is een kunstvlieg kleiner dan 2,5 cen-
timeter. Het vissen met pluggen, spinners, shads, 
lepels en streamers is in deze periode dus verboden. 
De roofvissen zijn in april en mei namelijk druk met 
de voortplanting (het paaien) en dan laten we ze 
even met rust. 
Voor het IJsselmeer is de gesloten tijd voor aassoor-

 

GESLOTEN TIJDEN: ZO ZIT HET!

Vissen zwemmen in een school, maar die school 
heeft natuurlijk niets te maken met rekenen, taal 
en schrijven. Toch kunnen vissen wel iets leren. 
Echte bollebozen zijn het niet, maar ze zijn zeker 
niet dom! 

ten van 16 maart tot 1 juli. 
In zee mag je in april en mei 
wel vissen met kunstaas en 
(en stukje) dode vis.

OP EEN RIJTJE
Voor de roofvissers onder jullie zetten we de regels 
nog even kort op een rijtje:
•  In maart mag je vissen met kunstaas, een stukje vis 

of een dood 
visje. 

•  Van 1 april 
tot aan 
de laatste 
zaterdag van mei mag je in het binnenwater niet 
met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis 
vissen.

•  Vanaf de laatste zaterdag 
van mei mag je weer met 
alle aassoorten vissen.

Roofvissen doe je met 

de JeugdVISpas!

VARIëREN 

=  VANgEN


