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BOVENSTE BESTE STEKKIES
Hoi beste Stekkies,
Een bekend gezegde luidt: een mens is nooit te oud om te leren. Als dat 
ergens op van toepassing is, dan is het wel sportvissen. Kijk naar mij. 

Ik ben misschien net zo oud als jullie opa’s en toch leer ik steeds weer 
bij. Gewoon omdat er steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn binnen de 
hengelsport!

Elk jaar komen er nieuwe manieren van vissen 
bij - en nieuw ontwikkeld hengelmateriaal, aas en 
 kunstaas. Er is geen enkele andere sport of hobby 
waarin zoveel mogelijk is. Vandaar dat er ook niets 
leukers bestaat dan vissen. En daarbij hoeft het echt 
niet altijd om supergrote vissen te gaan. Voor kar-
pervissers die met zware hengels in de weer zijn, zal 
een vis van drie kilo misschien niet veel bijzonders 
zijn. Maar vang je diezelfde karper aan een licht hen-
geltje, dan wordt het een heel ander verhaal! Je kunt 
van alles bedenken waardoor vissen altijd leuk blijft. 
Zo kun je een wedstrijdje doen met je vismaten; 
bijvoorbeeld wie de meeste zwartbekgrondels vangt. 
Of wat dacht je van baarspeuteren, zoals ze dat in 
Noord-Holland doen? Dat is hartstikke leuk met een 
kort vast hengeltje en een piepklein haakje met 
daarop een mini-made of een stukje worm. Je 
vangt dan baarsjes van soms maar vijf centimeter 

lang - en geloof me, dat is nog 
niet eens zo eenvoudig! 

Vanaf zaterdag 28 mei 
mag je ook weer met 
kunstaas op roofvis 
vissen. Weet je hoe 
leuk dat is als je dat 

doet met een 
ultra-licht 

DROPSHOTTEN OP WITVIS
Dropshotten is het vissen met een speciaal werploodje met daar-
boven een kleine shad of ander stukje kunstaas van gummi. Je vangt 
er baars, snoekbaars en soms ook snoek mee. Een nieuwe variant 
is dropshotten op witvis, waarbij je in plaats van kunstaas maden of 
wormen als aas gebruikt. Op ongeveer 40 centimeter boven het lood-
je maak je een lusje in de lijn, waaraan je een dun (14/00) zijlijntje 
van 20 centimeter lang knoopt. Hieraan zet je een haakje nummer 
12 of 14, waarop je een mestpiertje of een paar maden prikt. Wacht 
na het inwerpen tot het loodje de bodem raakt, draai dan tergend 
langzaam binnen waarbij je af en toe eventjes stopt. Voel je dat 
een vis het aas pakt, wacht dan heel even voordat je aantikt. Zelf 
gebruik ik hiervoor een dunne en soepele werphengel met een 
lengte van 2,5 meter, met daarop een kleine werpmolen en 16/00 
nylon. Mijn dropshotloodjes zijn langwerpig en hebben gewichten 
van 5, 7 en 10 gram. Probeer het ook eens!

ULTRA LICHT OP ROOFVIS
De laatste jaren zijn veel vissers steeds zwaarder gaan vissen op snoek. Ze 
gebruiken poken van jerkbaithengels, dikke gevlochten lijnen en pluggen zo groot 
als bowlingkegels! Door het vissen met groot kunstaas wordt de kans op een 
kleine snoek, baars of snoekbaars natuurlijk een stuk kleiner. Dat is jammer, 
want in een gezond viswater leven nu eenmaal veel meer kleine dan grote 
exemplaren. Dat is zeker het geval in ondiepere en begroeide wateren. Daar 
kun je nauwelijks met een forse plug of shad vissen, omdat deze voortdurend 
vastloopt aan de bodem of in planten. Vis je echter met mini-spinners, kleine 
lichtgewicht lepels en streamers van een pluk veren, dan gaat het vissen fan-

tastisch en vang je soms heel veel snoek en baars! 
Voor deze manier van vissen kies je een superlichte 
spinhengel en een kleine werpmolen met bijvoorbeeld 
18/00 nylonlijn. Denk eraan: van 1 april tot de laat-
ste zaterdag in mei mag je niet op roofvis vissen en 
roofvissen doe je altijd met de JeugdVISpas!
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werphengeltje en mini-kunstaas? Of je gaat eens 
dropshotten op witvis, dat is ook fantastisch om te 
doen. Bij mijn tips vertel ik je daar alles over! 

Ed Stoop
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Tips van Ed
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DE DOBBER

LOODJES

UITLODEN
Het uitloden van je dobber doe je heel 
eenvoudig in een lange vaas of een emmer. 
Op de tekening zie je wat er gebeurt als er te 
weinig loodjes op de lijn zijn geknepen: de 
dobber blijft plat liggen. Knijp nu nog een 
loodje op de lijn en probeer het opnieuw, net 
zo lang tot alleen het puntje boven water 
staat. Bij teveel loodjes op de lijn zinkt de 
dobber en moet je een loodje van de lijn af 
schuiven. Dat gaat heel eenvoudig zolang 
je nog geen haakje hebt aangeknoopt. Doe 
dat dus altijd na het uitloden. Zorg dat de 
afstand tussen je haak en het eerste loodje 
ongeveer 20 tot 30 centimeter is.

Als je voor het eerst gaat vissen, gebruik je bijna altijd een dobber. 
Dat is niet zo gek, want het is een vrij eenvoudige manier van 

vissen waarmee je heel goed vis kunt vangen. Bovendien is 
het kijken naar een dobber en het zien van een aanbeet 

ontzettend spannend! Maar hoe lood je een dobber nu 
eigenlijk goed uit?

OP WELKE VIS GA JE VISSEN?

DE LOODCODESportvisserij Nederland heeft een 
zogenaamde loodcode opgesteld, waarin staat hoe je verstandig omgaat met lood en verspilling kunt voorkomen. Bekijk de loodcode op Stekkie.nl

DOBBERS UITLODEN

PEILEN



GRASKARPER MET DE KORST

De graskarper wordt in veel wateren uitgezet om de 
overmatige groei van waterplanten tegen te gaan. 
Vanwege zijn speciale functie moet je een graskarper na 
de vangst altijd teruggezetten in het water waarin je hem 
hebt gevangen.

aan je haak doen en dit vervolgens in de buurt van de 
vis werpen. Met een beetje geluk wordt die dan gepakt. 
Als je geen activiteit ziet, kun je hier en daar meerdere 
broodkorsten voeren om de graskarpers te verleiden 
om te gaan azen. Hierbij is het handig om de korsten 
eerst iets nat te maken. Ze zijn dan zwaarder, zodat je ze 
verder kunt werpen.

MATERIAAL
Voor het korstvissen kun je 
een langere spinhengel of 
een lichte karperhengel 
gebruiken, met daarop 
een molen met 22 tot 
25/00 nylonlijn. De molen 
moet een hele goede slip 
hebben om de snelle schoten van 
een gehaakte graskarper op te vangen. Een vrij grote 

haak in de maat 2 of 4 zorgt 
dat de korst goed blijft zitten. 
Een schepnet, onthaakmat en 
 polaroidbril maken je uitrusting 
compleet. De bril zorgt dat je 
weinig last hebt van de schitte-
ringen op het water. Belangrijk 
bij het korstvissen is dat je 
heel goed oplet dat de eenden 
niet je korst pakken! 

GOED ZOEKEN
Graskarpers zwemmen alleen rond op plaatsen waar 
ze zijn uitgezet. Ze komen oorspronkelijk uit China en 
kunnen zich in de Nederlandse wateren niet voortplan-
ten. Door vragen te stellen en te luisteren naar andere 

vissers, kun 
je er achter 
komen in welke 
wateren bij jou 
in de buurt ze 
voorkomen. Als 
je in dat water 
ook mag vissen, 
kun je met je 
visspullen en een 
zak brood op pad 
om er eentje te 
vangen. Zonnige 

dagen zijn daar perfect voor. De vissen zwemmen dan 
hoog in het water en hebben interesse in de brood-
korsten die je voert.

VOEREN
Graskarpers verraden zich 
vaak door golven of kolkjes 
op de plek waar ze aan het 
eten zijn van waterplanten 
of in het water hangend 
gras. Je kunt dan een korst 
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Kijk op Stekkie.nl 
naar de film over het 

vissen op graskarper.

STREETFISHING
Het is heerlijk om bij het vissen de rust van de natuur op te zoeken. Maar als je weinig tijd hebt om 
te vissen, kun je ook verrassend goed vangen bij jou om de hoek. Het op een actieve manier dicht bij 
huis vissen noem je ook wel ‘streetfishing’.

honderden meters water afvissen. Vis je met een vaste 
hengel of werphengel en een dobber, dan kun je snel 
een paar voerplekjes maken en die daarna om de beurt 
afvissen. Soms vang je al binnen een paar minuten je 
eerste vis!

Streetfishing is het vissen in een stadsomgeving, 
waarbij vooral op roofvis wordt gevist. Maar ook het 
actief vissen op andere vissoorten bij jou in de buurt kun 
je natuurlijk streetfishing noemen. Deze nieuwe rage 
in de hengelsport is vooral populair bij jonge vissers die 
graag actief achter de vis aan gaan.

GOEDE STEKKEN
In veel steden en dorpen vind je singels, sloten, vijvers, 
vaarten, grachten, havens en kanalen. De meeste 
vissen zwemmen graag op beschutte plekken, zoals bij 
 bruggen, duikers, steigers, boten, vlonders, overhan-
gende bomen en struiken en velden met waterplanten. 
Kijk maar eens goed om je heen tijdens het fietsen of 
wandelen, dan zie je vaak meerdere van deze plekken. 
Hier moet je dus gaan vissen! 

LEKKER SNEL
Omdat de visstekken zo dicht bij huis liggen, kun je er 
prima even na schooltijd of na het avondeten vissen. 
Je pakt je visspullen en voor je het weet ben je al op 
een leuke stek. Vis je met kunstaas, dan kun je meteen 
gaan werpen. Al lopend kun je dan meerdere stekken en 

Check op Stekkie.nl de filmpjes over streetfishing!

VISDOCUMENTEN
Als je gaat vissen heb je een geldig visdocument nodig. 
Bij de lokale hengelsportwinkel of hengelsportvereni-
ging kun je meestal een jeugdvergunning halen. Die is 
niet duur en soms zelfs gratis. Wil je met twee hengels 
of op roofvis vissen, dan heb je altijd een JeugdVISpas 
nodig. Deze kost gemiddeld tussen de € 10,00 en 
€ 17,50. Vanaf 14 jaar heb je een echte VISpas nodig. 
Op www.streetfishing.nl vind je meer info over het 
meedoen aan een streetfishing wedstrijd!
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LEEFOMGEVING
De blankvoorn komt voor in grote 
delen van Europa en Rusland. In Ne-
derland komt hij algemeen voor in 
allerlei wateren. Hij zoekt zijn voedsel 
in de buurt van begroeiing, maar ook 
in het diepere, open water. De blank-
voorn kan vrij goed tegen watervervui-
ling en profiteert hier soms zelfs van. 
Wanneer gevoelige vissoorten door 
vervuiling verdwijnen, neemt hij hun 
plaats in. 

VOORTPLANTING
De blankvoorn paait in april of mei bij een water-
temperatuur van minimaal 12 graden. De plakkerige 

eieren worden afgezet op waterplanten langs 
de oever, maar ook op takken, stenen en andere 
obstakels. De jonge visjes blijven enkele weken lang 
bij deze schuilplaatsen. Daarna zwemmen ze rond 

BLANKVOORN

in scholen, waardoor ze beter zijn beschermd tegen 
vijanden zoals snoek en de baars. Vanaf drie jaar zijn 
blankvoorns volwassen en nemen ze deel aan het 
voortplantingsproces. 

VOEDSEL
Jonge blankvoorns eten vooral watervlooien. Oudere 
exemplaren hebben een uitgebreider menu. Naast 
grotere watervlooien eten ze ook slakjes, mosseltjes, 
insectenlarven, wormen en kreeftjes. De blankvoorn 
is op zijn beurt weer een belangrijke prooivis voor 
diverse roofvissen en visetende vogels.

KENNISMAKING
Elke sportvisser kent de blankvoorn. Het is een vis met 

zilverachtige schubben, oranjerode vinnen en een roodoranje 

vlek boven in het oog. Vaak wordt hij verward met de ruisvoorn, 

maar er is een duidelijk verschil in de bekstand en de vinnen. Bij 

de blankvoorn wijst de bek 

recht naar voren en staat 

de rugvin recht boven de 

buikvinnen. De bek van 

de ruisvoorn wijst schuin 

omhoog en de rugvin staat 

iets achter de buikvinnen. 

Een blankvoorn kan 15 

jaar oud en maximaal 45 

centimeter lang worden.

Blankvoorn

Ruisvoorn MATERIAAL EN AAS
Blankvoornvissen doe ik met een vaste hengel van vier 
tot zes meter lang. Daaraan bevestig ik een tuigje van 
14/00 nylon met een licht dobbertje dat 0,6 of 0,7 
gram lood kan hebben. Aan de lijn knoop ik een haakje 
nummer 16. Dat moet een mooi dun en vooral scherp 
haakje zijn. Als aas kun je een pluimpje brood of een 
paar maden gebruiken. Ik gebruik ook graag madepop-
pen (casters) aan mijn haak, omdat de grote voorns daar 
gek op zijn.

ACTIEF VISSEN
Als lokvoer kun je voornvoer uit de winkel gebruiken. Dat 
maak je aan met een klein beetje water. Door regelmatig 
een kleine hoeveelheid voer in de buurt van de dobber te 
werpen, lok je de vissen. Werp in het begin vier balletjes 
ter grootte van een kippenei op je stek en voer daarna 
steeds hele kleine beetjes. Gooi ook om de 10 minuten 
een paar maden of casters bij je dobber, zo blijft de vis 

actief azen. Krijg je weinig beet, probeer het 
dan eens een paar meter verderop. 

GOED PEILEN
Met een peilloodje kun je nauwkeurig 
de waterdiepte peilen (zie ook de 
rubriek Vissen doe je zo), waarna je 
het haakje met aas net boven de bo-
dem hangt. Peil niet alleen recht onder je top, maar 
ook wat naar links en naar rechts en iets dichterbij. 
Als je een mooi vlak stukje bodem hebt gevonden 
kun je daar je lokvoer naartoe werpen. Probeer 
zoveel mogelijk in de buurt van een echte ‘hotspot’ 
te vissen, zoals een brug, een steiger met bootjes of 
in de buurt van waterplanten. Succes!

Vissen met Ed



Begin april 

viste Daan 

samen met 

zijn vader 

en zusje in 

de stads-

gracht van 

Vianen. 

Eerst ving 

hij een 

blankvoorn maar later haakte hij 

een beduidend grotere vis. Na een 

pittige dril kon hij poseren met deze 

puntgave karper. Mooie vis!

Jason

Prijsvraag
Dit keer verloten we twee spinhengels, waarmee je perfect 
op roofvis maar ook op andere vissoorten 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 super set!

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:
  
Wat is streetfishing?

Daan

Toen Mèlodie 

van haar opa een 

hengel cadeau 

kreeg, wist ze 

nog niet dat ze 

er zoveel plezier 

aan zou beleven. 

Tijdens haar 

eerste visdag 

ving ze de ene na 

de andere blankvoorn en deze mooie kolblei. 

Goed bezig Mèlodie, je hebt talent!

Mèlodie

Dat er in de Broekbeke visvijvers steuren rondzwemmen 

wist Rafaël wel, maar hij had niet verwacht dat hij met een 

stukje gerookte zalm een diamantsteur zou vangen die groter was dan hijzelf! Met een lengte van 1,75 meter en een gewicht van bijna 40 kilo een echte gigant.

Rafaël

Dat je dicht bij huis hele mooie 
vissen kunt vangen bewijzen 
Jason en zijn vismaat. Zij visten 
overdag in een drukbevist stads-
water en vingen daar maar liefst 
tien flinke karpers, waaronder 
deze schitterende spiegel. 
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In elk Stekkie Magazine nemen we een kijkje in de 
viskist. Uit de kist kunnen tips voor leuke activiteiten, 

nieuwe vismaterialen en andere vissige zaken 
tevoorschijn komen. Dit keer kijken we naar de 
nieuwe Stekkie app en de filmpjes van Vis TV Next.

VIS TV NEXT
Tijdens elke aflevering van Vis TV berichten de ra-
zende reporters Robert de Wilt en Ties Ittmann over 
onderwerpen die jonge sportvissers bezighouden. 
Deze korte, flitsende items worden uitgezonden 
onder de naam Vis TV Next. In afleveringen van nog 
geen vier minuten wordt steeds een jonge fanatieke 
visser gevolgd. Hoe vissen ze en waar doen ze 
dat? De onderwerpen variëren van soortenjager, 
bellyboatvisser, zeevisser en visgids tot hengel-
bouwer en het Peuterfonds. Bekijk de afleveringen 
tijdens de uitzendingen van Vis TV of bekijk de 
losse filmpjes op YouTube (zoek naar Vis TV Next). 
Natuurlijk kun je op Stekkie.nl ook een aantal leuke 
items bekijken!

Stuur ook jouw visverhaal 
in via www.stekkie.nl
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NIEUW: STEKKIE APP!
Vanaf heden is het 
Stekkie Maga-
zine ook als app 
beschikbaar. Deze 
gratis app biedt 
een aantal extra 
functies, zoals vol-
ledig online lezen 
plus makkelijk 
navigeren (en 

direct kijken) naar filmpjes, achtergrondinformatie 
en websites. De inhoud van alle komende magazi-
nes wordt in de app bewaard, waardoor er een groot 
archief aan leuke 
artikelen ontstaat. 
De Stekkie app is al 
weer de vierde app 
van Sportvisserij 
Nederland, naast 
MijnVISmaat, 
VISplanner en de 
Vissengids app. 
Download hem 
nu gratis via de 
Appstore of Play 
Store (zoek op 
Stekkie) en bekijk 
hem zelf!



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.

KANIBALEN!

GROOT EN SNEL
De snoek is gemakkelijk herkenbaar aan het lang-
gerekte lichaam en grote kop met een brede, afgeplatte 
bek. In de kaken zitten grote scherpe tanden en ook het 
gehemelte van de snoek is bezaaid met kleine tandjes. 
Deze zijn schuin naar achteren gericht, zodat een prooi 
niet uit de bek kan ontsnappen. Het arsenaal aan 
scherpe tanden, de prachtige schutkleur en de grote 
snelheid die een snoek kan ontwikkelen, maken hem 
tot de ultieme roofvis.

VRAATZUCHTIG?
Over de maximale lengte en enorme vraatzucht van 
de snoek doen verhalen de ronde waarvan de rillingen 

14 15

De snoek is misschien wel de meest spectaculaire 
zoetwatervis van Nederland. Hij heeft een 
torpedovormig lichaam in camouflagekleuren 
en een bek vol vlijmscherpe tanden. Het is een 
roofvis die vooral vis eet, waaronder zijn eigen 
soortgenoten!

JEUGDVISPAS 
Als je gaat vissen heb je 
altijd een visvergunning of 
‘schriftelijke toestemming’ 
nodig. Ben je jonger dan 14 jaar, dan mag je met de 
JeugdVISpas van jouw hengelsportvereniging met 
één of twee hengels vissen. Je kunt dan in heel veel 
wateren terecht en óók nog met kunstaas op roofvis 
vissen. Vis je alleen in water bij jou in de buurt en 
nog niet met twee hengels of op roofvis? Dan kun je 
tot je 14de bij je hengelsportvereniging ook terecht 
voor een jeugdvisvergunning. Die is goedkoper dan 
de JeugdVISpas en soms zelfs gratis.

NEEM IEMAND MEE 
VISSEN!
Heb je een JeugdVISpas of 
VISpas, dan kun je op de website 
van Sportvisserij Nederland een 

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 ken-
nis te maken met het sportvissen!

over je rug lopen. Zo zouden er snoeken bestaan van 
tweeëneenhalve meter lang die schoothondjes en 
eenden verzwelgen. Gelukkig is dat nogal overdreven, 
maar met een maximale lengte van 140 centimeter is 
het nog steeds echt een grote vis! En grote snoeken 
eten inderdaad eendenkuikens en soms zelf volwas-
sen watervogels. Maar hun voedsel bestaat voor het 
overgrote deel uit vis, waaronder hun soortgenoten.

SNOEK EET SNOEK
Al vanaf een lengte van twee centimeter worden de 
broertjes en zusjes als smakelijke hap gezien. Vooral 
als er weinig prooivis aanwezig is, zijn soortgenoten 
niet meer veilig. Snoekjes die 
niet kunnen schuilen tussen 
waterplanten worden 
zonder pardon door grotere 
exemplaren opgegeten. 
Een snoek zorgt op deze 
manier voor een volle buik 
én een veilige toekomst, want 
veel soortgenoten betekent 
voedselconcurrentie en honger. Een 
snoek kan vissen tot wel driekwart (75%) van de eigen 
lichaamslengte naar binnen werken, maar het verteren 
van zo’n grote prooi kan weken duren!

gratis MeeVIStoestemming aanvragen. Gebruik 
hiervoor de QR-code of kijk op de site onder 
‘VISpas’. Met de MeeVIStoestemming mag je een 
vriendje, vriendinnetje, kennis of familielid gratis een 
dag meenemen om kennis te maken met het vissen. 

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 met drie verschillende 
mensen. Iemand kan ook 
maar één keer meevis-
sen, daarna zal hij of 
zij zelf een (Jeugd)
VISpas moeten 
aanschaffen.

MEEVISTOESTEMMING

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje over de 
MeeVIStoestemming!

Bekijk op 

Strekkie.nl 

het filmpje van Ed 

Stoop over het vissen 

op snoek.




