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SEPTEMBER IS EEN TOPMAAND
Yo Stekkies, 
Goede vakantie gehad en lekker kunnen vissen? Ik heb er in elk geval 
weer van genoten. Nu kunnen we weer uitkijken naar de komende 

maand, want september is één van de allerbeste vismaanden!

In de komende periode kun je fantastisch op snoek 
vissen. De meeste waterplanten zijn nog niet weg, 
dus daarom gebruik ik vooral oppervlakte-kunstaas. 
Geloof me maar: veel spannender dan een snoek die 
jouw jerkbait of kikker-imitatie van het wateropper-
vlak hapt wordt het niet! Ook als karpervisser kun je 
in de komende periode veel lol beleven. September 
is een absolute topmaand voor de karper, want 
nu gaan ze extra veel eten om vetreserves voor de 
winter op te bouwen. En karpers die veel eten zullen 
jouw aas ook graag pakken. Dat doen ze eveneens in 
oktober en vaak zelfs nog in november, zolang maar 
het niet al te koud is.
Zo tegen het eind van september begint in veel wa-
ter weer de grote trek van blankvoorn. Ze zwemmen 
dan vanuit het open water naar de beschutte havens 

en stadwateren, om daar 
te overwinteren. Soms 

kun je daar in de kou-
dere maanden heel 

veel blankvoorn 
vangen. En dat niet 

alleen: meestal 
zijn de 

grote snoeken, 
baarzen en 
snoekbaarzen 
niet ver uit de 
buurt. Dus 
ontdek je een 
plek met veel 
blankvoorns, 
ga daar dan ook eens met kunstaas vissen! Ik ga 
in de komende weken in elk geval ook een paar keer 
naar zee. Bij voorkeur als een stevige windkracht 
vier tot zes een mooie hoge witte branding geeft. 
Dat zijn perfecte omstandigheden om vanaf het 
strand met een zeewerphengel op zeebaars te vis-
sen. Mijn eerste tip gaat daar over. Veel visplezier in 
de komende maanden!

Ed Stoop
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KLEINE OF GROTE VOERKORF?
Je ziet soms feedervissers met een voerkorf van het formaat colablik aan de 
lijn. Die denken waarschijnlijk: hoe meer voer ik breng, hoe meer vis ik vang. Heel 
af en toe klopt die theorie, maar veel vaker werkt het tegenovergesteld en vang 
je zo weinig of niets. Wat je namelijk te veel aan voer in het water gooit, krijg 
je er niet meer uit. Vissen hebben dan veel te snel hun buik volgegeten en 

geloven het verder wel. Daarom gebruik ik bij het feedervissen bij 
de eerste drie tot vijf worpen hooguit een middelgrote voerkorf. 
Daarna ga ik over op een klein korfje. Zo probeer ik voorzichtig 
uit of de vissen wel of niet hongerig zijn en goed willen aanbij-
ten. Als de vissen heel gretig op het voer reageren, dan kun 
je altijd nog overschakelen naar een iets grotere voerkorf. Nog 
een tip: stop af en toe wat stukjes worm en kleine voermaden 
in het voer, dat werkt goed. Tegenwoordig stop ik steeds vaker 
dode voermaden in het voer. Die stop ik thuis in een bakje en 
dan giet ik er heet (niet kokend) water over. Doen!
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ZEEBAARS VANAF HET STRAND
We hebben het in Vis TV al een paar keer laten zien en 
ik vind het nog steeds fantastisch om te doen: vissen op 
zeebaars vanaf het strand. Dit doe je met een zeewerp-
hengel en een flink werpgewicht, eventueel met ankers. 
Aan de hoofdlijn knoop je een ‘paternoster’ met twee zij-
lijnen, met daaraan een haak maat 1 of 2. Als aas gebruik 
je een zager, die je over de haak en een stukje over de haaklijn 
rijgt. Je kunt zeebaars ook aan zeepieren vangen, maar zagers zijn echt beter! 
Erg ver werpen is meestal niet nodig, omdat de baarzen in de branding jagen op 
kleine vissen en krabben. Zeker als het dicht bij het strand al een meter diep 
is vanwege een zogenaamde mui of zwin. De beste tijd om dan vanaf het strand 
te vissen, is circa twee uur voor de vloed tot drie uur erna. Gebruik een stevige 
strandsteun, want zeebaarzen kunnen fel aanbijten. Wil je een zeebaars thuis 
opeten, dan mag je er van 1 juli tot 1 januari per visdag één meenemen. De rest 
van het jaar moet elke zeebaars na de vangst direct weer netjes terug in zee!

Tips van Ed
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Wist je dat in bijna ieder water wel snoek zwemt? De singels in je 
eigen woonwijk, de vaarten en grachten waar je langsfietst en 

zelfs de kleinste poldersloot; overal is snoek te vangen! 
De komende maanden zijn de mooiste periode om 

deze brute rovers te belagen.

SNOEKEN DICHTBIJ HUIS

ROVERS

VEILIGHEID

GOEDE STEKKEN

KUNSTAAS

Check het spectaculaire snoekfilmpje op Stekkie.nl!

MATERIAAL



Het vissen met de winkle picker en de feederhengel is bij de 
meeste Stekkie-lezers wel bekend. Als je deze manier van 
vissen onder de knie hebt, kun je ook eens gaan vissen met de 
‘methodfeeder’. Een super methode om veel grote brasems 
vangen!

Bij het vissen met de methodfeeder kneed je het 
lokvoer rondom een speciale voerkorf. Via een kort 
onderlijntje ligt je haakaas - bijvoorbeeld een pellet 
of miniboilie - vlakbij je lokvoer. De methodfeeder vis 
je met behulp van een werphengel. Bij een aanbeet 
haakt de vis zichzelf, net als bij het karpervissen met 
een zelfhaaksysteem. De aanbeten zijn vaak keihard, 
dus blijf goed opletten! Houd de hengel in je hand of 
leg hem stevig in de hengelsteunen, zodat hij niet in 
het water wordt getrokken. 

METHODVOER
Het lokvoer dat je om de methodfeeder heen 
knijpt kun je het beste kant-en-klaar kopen in de 
hengelsportwinkel. Het voer moet goed plakken, 
zodat het tijdens de worp niet van de methodfeeder 
vliegt. Te plakkerig is echter niet goed, want dan valt 
het lokvoer niet uit elkaar als het op de bodem ligt. 
Naast het speciale methodvoer kun je ook kleine 
vismeelpellets gebruiken, die je met een beetje water 
in de week zet. De vochtige pellets zijn lekker zacht 
en goed kneedbaar. 
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HAIR EN MINIBOILIE
Bij het methodfeederen gebruik je net als bij het 
karpervissen een ‘hair’ met daaraan je aas. In plaats van 
een karperhaak gebruik je nu een stevig witvishaakje 
maat 12. Aan de hair van maximaal 1,5 centimeter lang 
kun je een miniboilie van 8 of 10 mm bevestigen, in de 
kleur rood, oranje, geel of wit. Dat is goed aas voor grote 
brasems, zeelt en (kruis)karpers. Ook kun je een vis-
meelpellet of mais als aas gebruiken. Als een vis met het 

aas en de haak in de bek wegzwemt, haakt hij zichzelf op 
het gewicht van de voerkorf en de strakke lijn.

MATERIAAL
Voor het methodfeederen kun je in principe elke winkle 
picker of feederhengel gebruiken. Het meest ideaal 
is een lichte tot medium-heavy feederhengel van 3,5 

tot 3,8 meter lang. Zet daarop een middelgrote 
werpmolen 

(3000- tot 
5000-serie) 

en gebruik een ny-
lon hoofdlijn van 20/00 

of 22/00 dikte. Hieraan 
knoop je de methodfeeder, 

die in verschillende soorten 
en maten te koop is. De winkelier 

kan je vertellen welke voor jouw visserij het meest 
geschikt is. In de methodfeeder zit een elastiek dat bij de 
aanbeet en dril als schokdemper werkt. Dit elastiek ein-

digt met een clip of wartel, waaraan je een 
10 centimeter lange onderlijn knoopt 

van gevlochten lijn of 20/00 nylon.

LIJNCLIP?
Door steeds op dezelfde plek 

te werpen, maak je een 
voerplek in het water 

waar veel vissen op 
af komen. 

Kies 

een herkenningspunt aan de 
overzijde van het water - 
zoals een boom, huis of 
elektriciteitsmast - en 
werp steeds richting dat 
punt. Om de werpafstand 
gelijk te houden, kun je de 
lijn achter de lijnclip op je molen 
bevestigen. Elke worp komt dan precies op dezelfde 
plek terecht. Vis je in een water met karpers of 
kruiskarpers, doe de lijn dan niet achter de lijnclip. 
Als je zo’n sterke vis haakt moet de slip lijn kunnen 
afgeven. Zit de lijn dan vast achter de lijnclip, dan 
kan hij breken.

DE METHODFEEDER
ZO MAAK JE EEN HAIR
1.  Maak een 

klein lusje aan 
het uiteinde 
van je onder-
lijn. 

2.  Haal de 
onderlijn door 
het haakoog 
zodat de 
lus aan de 
‘buitenkant’ 
van de haak 
uit het oog 
steekt.

3.  Laat de lus 
zo’n 1,5 cm 
onder de haakbocht uitsteken en sla de lijn zes 
keer om de haaksteel.

4.  Schuif de wikkelingen tegen elkaar aan en steek 
het uiteinde van de onderlijn in tegengestelde 
richting door het haakoog.

5.  Bevochtig de wikkelingen met wat speeksel en 
trek het geheel voorzichtig aan.

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje over het vissen met de methodfeeder!



LEEFOMGEVING
Brasem komt in de meeste zoete en brakke wateren 
van Europa voor, met uitzondering van de meest 
zuidelijke en noordelijke wateren. In Nederland komt 
de brasem algemeen voor in stilstaand en stromend 
water. Het is een echte scholenvis. Meestal worden 
groepen gevormd van vissen met ongeveer dezelfde 
lengte en leeftijd. Oude, grote brasems leven alleen 
of in groepjes van enkele exemplaren.

VOORTPLANTING
De paaitijd loopt van eind april tot midden juni. 
De mannetjes hebben in deze periode paaiuitslag: 
kleine witte knobbeltjes op de kop en de rest van 
het lichaam, waardoor de vissen ruw aanvoelen. De 

KENNISMAKING
De brasem is een oer-

Hollandse zoetwatervis, 
die helemaal is aangepast aan het leven 

in langzaam stromend en stilstaand water. Door 
de hoge rug en afgeplatte lichaamsvorm heeft brasem de 
bijnaam ‘platte’. De bek is onderstandig en uitstulpbaar. De 
bovenkant van de kop en de rug is donkergrijs gekleurd, de zijkant 
is zilvergrijs en bij oudere vissen vaak geelbruin. De rugvin is driehoekig en de anaalvin is opvallend lang. 
Brasem kan meer dan 70 centimeter lang en zeker 25 jaar oud worden.

Brasem
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eieren worden door de vrouwtjes het liefst afgezet op 
waterplanten. Zijn die er niet, dan worden boomwortels, 
takken en stenen gebruikt. Hierdoor kan de soort ook 
goed voortbestaan in water zonder waterplanten. 

Vissen met Ed

VLOERMATTEN
Zo’n 25 jaar geleden ving je in de Nederlandse wateren 
heel veel brasems. De meesten werden toen niet groter 
dan 40 centimeter, maar dat is tegenwoordig wel 
anders! Omdat veel kleine brasems worden opgegeten 
door aalscholvers, hebben de grotere vissen genoeg 
te eten en kunnen ze doorgroeien tot het formaat 
‘vloermat’. Brasems van 50 tot 60 centimeter zijn geen 
uitzondering meer en soms worden zelfs exemplaren 
groter dan 70 centimeter en meer dan zes kilo zwaar 
gevangen!

PICKER OF FEEDERHENGEL
Mijn favoriete manier van brasemvissen is met een 
winkle picker of een feederhengel. Daarmee kan ik ver 
werpen en dus veel goede visplekken bereiken. Soms 
zwemmen de grote brasems juist in het midden van 

een vijver of langs de 
overkant van een kanaal. 
In de voerkorf doe ik 
kant-en-klaar feeder-
voer waar ik wat maden 
doorheen meng. Op 
de haak prik ik vier 
maden. In het voorjaar 
bevis ik ondiepe stek-
ken, in het najaar vis 
ik wat dieper.

NIET TE LICHT
Grote brasems moet je niet te licht bevissen, want 
dan krijg je ze nooit aan de kant. Ik zet daarom op 
mijn vaste hengel een nylon lijn van 14/00 of 16/00 
dik. Met een winkle picker of feederhengel gebruik 
ik 18/00 of 20/00 nylon of een 10 ponds gevlochten 
lijn met een 14/00 of 16/00 nylon onderlijn. Met de 
vaste hengel vis ik met een kleine dobber en bied ik 
het aas aan op de bodem. Op een haakje 12 zet ik drie 
of vier maden en rondom de dobber werp ik een paar 
balletjes lokvoer.

MINIBOILIES
De grootste bra-
sems worden te-
genwoordig vaak 
gevangen door 
karpervissers, 
die met pellets 
of boilies vissen. 
Vis je met een 
werphengel, 
gebruik dan eens een paar 
kleine pellets of miniboilies aan een hair en meng dit 
ook door je feedervoer. 
Wedden dat je al snel 
je brasemrecord 
verbreekt?

Bekijk op Stekkie.nl het filmpje van Ed & Marco over brasem!

VOEDSEL
Brasem eet graag bodemvoedsel, zoals wormen, 
slakjes, muggenlarven en andere insecten. Wanneer er 
weinig kleine vissen (die watervlooien eten) in een water 
aanwezig zijn, zal de brasem vooral watervlooien eten. 
Dankzij een fijne kieuwzeef is de brasem heel goed in 
staat om watervlooien en andere kleine organismen als 
voedsel te benutten.
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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 
het AH Sportfestijn en blikken we vooruit naar de 
hengelsportbeurzen in het komende winterseizoen.

AH SPORTFESTIJN
Van 4 t/m 24 september kunnen klan-
ten van de supermarkt Albert Heijn 
sparen voor vijf keer gratis sporten. 
Duizenden sportclubs - waaronder 
hengelsportverenigingen - doen hier 
aan mee. De actie valt gedeeltelijk sa-
men met de Nationale Sportweek van de sportbond 
NOC*NSF. Om de start hiervan te vieren vindt in het 
weekend van 9 en 10 september het AH Sportfestijn 
plaats in het Zuiderpark in Den Haag. Dit wordt 
een leuk evenement, mede omdat Sportvisserij 
Nederland en de ’s Gravenhaagse Hengelsportver-
eniging aanwezig zijn met een stand en allerlei leuke 
vis-activiteiten! 
Meer informatie op https://ah.nl/sportfestijn

HENGELSPORTBEURZEN
Omdat dit al weer het laatste Stekkie magazine van 
2017 is, wijzen we je alvast op een paar hengelsport-
beurzen die je in de komende winterperiode kunt 
bezoeken:

Hengelsport - en Botenbeurs, van vrijdag 1 t/m 
zondag 3 december 2017 in de jaarbeurshallen te 
Utrecht. Een topevenement met ruim 160 exposan-
ten verspreid over 20.000 m² beursoppervlak. Meer 
info op www.hengelsportbeurzen.nl.
Carp Zwolle 2018, van vrijdag 2 t/m zondag 4 
februari 2018 in de IJsselhallen in Zwolle. Alle 
karperfanaten kunnen hun hart weer ophalen in de 
grote hallen vol met laatste nieuwtjes en superaan-
biedingen. Meer info op www.carpzwolle.nl.

Sportvisserij Nederland is op beide beurzen aanwe-
zig met een groot jeugdplein waar van alles te doen 
is. Kom dus langs!
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In plaats 

van naar 

Vis TV 

te kijken 

ging Ri-

chard op 

zondag-

ochtend 

vissen 

op snoekbaars. Na een paar uur kreeg 

hij beet en kon hij deze fraaie snoek-

baars van 70 centimeter landen. Tja, 

zelf vissen vangen is natuurlijk nóg 

leuker dan het op televisie zien.

Rosanne

Prijsvraag
Dit keer verloten we vijf spinhengels, waarmee je 
perfect op snoek (en andere roofvissen) kunt vissen. 
Deze LFT Terminator Spin heeft een werpvermogen 
van 5 tot 25 gram. We maken er een complete set van 
met een Rovex Air Strike molen, 300 meter 23/00 
nylon en twee oppervlakte kunstaasjes! Met dank aan 
Leonard Sports 
(www.leonardsports.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 verstoppen snoeken zich 
graag tussen de waterplanten?

Richard

Samuel is 

geen fan 

van statisch 

karpervissen 

met beet-

verklikkers. 

“Drijvend 

karpervis-

sen is leuker, 

spannender en mooier”, schrijft hij. Dat je aan 

het oppervlak knappe vissen kunt vangen 

bewijst hij met deze schub van 24 pond.

Samuel

Jesse en Daan haakten in de sloot 
naast hun huis een snoek, die helaas losschoot. Diezelfde avond probeerden ze het - tijdens de bbq - nog een keertje en 

nu was het wel raak. Waarschijnlijk dezelfde vis en zo zie 

je: de aanhouder wint!

Jesse en Daan

Vanuit het klaslokaal zag Rosanne in de 
sloot naast school een karper zwemmen. 
Na schooltijd waagde ze een poging met 
haar werphengel, dobber en een mais-
korrel plus bruine boon als aas en het 
duurde het niet lang voordat ze de karper 
ving. Haar eerste!

Stuur ook jouw visverhaal 
in via www.stekkie.nl
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Vroeger zwommen er 
veel zalmen in de Nederlandse 

rivieren. Door watervervuiling, de aanleg van stuwen 
en het verdwijnen van geschikte leefgebieden nam hun 

aantal sterk af, maar gelukkig komen ze weer terug!

VAN BEEK NAAR ZEE
Het leven van de zalm begint als eitje in 
een stromende beek. De jonge zalmpjes 
blijven hier één tot drie jaar, waarbij 
ze zich vooral voeden met insecten 
en insectenlarven. Als ze voldoende 
groot en sterk zijn zwemmen ze naar 
de rivier, die ze volgen tot aan zee. In 
de monding van de rivier moet hun 
lichaam een tijdje wennen aan het ho-
gere zoutgehalte, waarna ze verder 
trekken en echte zeevissen worden.

HET LEVEN IN ZEE
Een deel van de zalmen maakt vervolgens een flinke 
reis, waarbij ze de Atlantische Oceaan oversteken. Sa-

men met hun Ameri-
kaanse soortgenoten 
leven ze vervolgens 
in de wateren tus-
sen Groenland en 
Labrador. Andere 
Europese zalmen 
blijven dichter bij 
huis, in de zeeën 
rond Noorwegen, 
Schotland, Ierland 

en IJsland. Ze voeden zich met vissen en garnalen en 
groeien tot een lengte van 80 tot 100 centimeter.

TERUG NAAR DE 
GEBOORTEBEEK
Als volwassen vissen zwem-
men de zalmen vanuit zee 
via de rivier terug naar hun 
geboortebeek. Ze vinden de 
weg met behulp van de zon 
(net zoals trekvogels dat doen) 
en hun neus, waarmee ze de 
geur van hun eigen 
beek herkennen. 
Hier planten ze 

zich voort, waarna een deel van de 
vissen sterft en een ander deel weer 
terugzwemt naar zee. 
Door verbetering van de waterkwaliteit 
en de aanleg van zogenaamde ‘vistrappen’ in de 
rivier kunnen gelukkig steeds meer zalmen hun 
heen- en terugreis volbrengen.
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HET WONDERLIJKE 
LEVEN VAN DE ZALM

 Check de springende zalmen op Stekkie.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.

in de boot. Onder invloed van de elektrische stroom 
zwemmen vissen naar het schepnet toe en raken daar 
verdoofd. Als we de vissen uit het water scheppen, 
komen ze direct bij.

ADVIES
Van de gevangen vis noteren we 
de soort, het aantal, de lengte 
en het gewicht. Zo krijgen we een 
goed beeld van de kwaliteit van de 
visstand. Alle vis gaat daarna weer levend terug in 
het water. De vereniging krijgt een rapport met daarin 
de resultaten én een advies, om te zorgen voor goede 
hengelvangsten en tevreden sportvissers!

ONDERZOEK NAAR 

DE VISSTAND
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HET WONDERLIJKE 
LEVEN VAN DE ZALM

HET VISSERIJKUNDIG 
ONDERZOEK
In de zomermaanden brengen we eerst de waterplan-
ten, diepte, helderheid, modderlaag en het zuurstof-
gehalte van het water in kaart. In de winter volgt het 
visserijkundig onderzoek, waarbij we zoveel mogelijk 
vis vangen, meten en wegen. In het koude water zijn de 
vissen rustig en daardoor goed te vangen en te meten.

ZEGENVISSERIJ
De brede en open delen van het water bevissen we met 
een zegen. Dat is een groot sleepnet, dat we vanuit 

een boot in een 
cirkelvorm uit-
varen. Aan de 
bovenzijde van 
het net zitten 
drijvers, de 
onderzijde is 
verzwaard 
met stenen. 
Hierdoor 
hangt het 

als een gordijn in het water. De zegen trekken we naar 
de oever en de verzamelde vis scheppen we in teilen.

ELEKTROVISSERIJ
De smalle, ondiepe en begroeide delen van het water 
bevissen we vanuit een boot met een elektrisch schep-
net. De stroom wordt opgewekt door een aggregaat 

Om meer te weten te komen over de visstand in 
een viswater, kan een hengelsportvereniging 
aan Sportvisserij Nederland vragen om een 
onderzoek uit te voeren.

Kijk op 

Stekkie.nl 

naar het 

filmpje.
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