Uit het water halen
 Wacht nooit te lang met aanslaan,
hierdoor verminder je de kans er een van
te diephaken.
 Til het dier niet op aan de haak, kieuwen
of de staart.
 Gebruik een net om het dier horizontaal
omhoog te halen, zo verminder je de kans
op beschadiging.

Afbeelding 1. Hanteren van een gevlekte gladde haai: een hand
achter de borstvinnen en een hand onder de tweede rugvin.

Terugzetten
 Het beste is om de haai met een net terug
te zetten.
 Als het met de hand wordt gedaan: houd
de haai met de kop in de stroming, zo
komt er vers water langs de kieuwen.
 Heb je geen net? Laat de haai zo
dichtmogelijk op het water los (afbeelding
2), niet gooien.

Tips:





Zorg dat je al het materiaal binnen
handbereik hebt, bijvoorbeeld: een
schepnet, bak met zeewater, camera
en een meetlint.
Een natte doek over de kop en ogen
van de haai zorgt er voor dat de haai
rustig wordt.
Gebruik geen rvs haken, een haak die
niet verwijdert kan worden roest
binnen een paar dagen weg.
Platvishaken maat 4 tot 6 volstaat.

Hanteren
 Ondersteun de haai zo veel mogelijk.
 Als je de haai uit het net haalt, til hem dan
met twee handen op: een hand direct
achter de borstvinnen en de andere hand
onder de tweede rugvin (afbeelding 1).
 Als je het dier niet direct terugzet zorg voor
een bak met vers zeewater waar de haai in
kan.
 Houd het dier zo kort mogelijk uit het
water.
 Zorg voor een vochtige ondergrond als je de
haai bijvoorbeeld gaat meten of
fotograferen.

Afbeelding 2. Terug zetten van de gevlekte
gladde haai, zo dicht mogelijk op het water.

Veel gestelde vragen:
Hoe herken ik een gevlekte gladde haai?
Een gevlekte gladde haai lijk heel erg op de gladde haai. De 2e rugvin bij de gevlekte gladde haai is bijna net zo groot
als de 1e rugvin. De gevlekte gladde haai heeft meestal witte stipjes over zijn lichaam, de gladde haai heeft dit niet.
Op de zoekkaart van Sportvisserij Nederland staat een beschrijving hoe je de gelvekte gladde haai kan
onderscheiden van andere haaien. Kijk op www.haairog.nl en dan herkenning en identificatie.

Waarom een gedragscode?
Deze gedragscode is bedoeld voor sportvissers die haaien vangen. Door deze gedragscode op te volgen geef je de
haai een zo groot mogelijke overlevingskans.

Wanneer moet ik aanslaan?
Sla de haai zo snel mogelijk aan, zo voorkom je een te diep gehaakte vis. Het is beter om een haai te missen dan er
een diep te haken.

Waarom moet ik een haai op de aangegeven manier hanteren?
Haaien hebben geen ribben die hun organen beschermen zo als bij mensen. Daarom is het belangrijk dat er niet te
veel druk op de organen komt te staan. Ondanks hun ruige uiterlijk zijn het kwetsbare dieren waar je voorzichtig
mee moet omgaan. Als je een haai aan de staart optilt komen de organen onder drukt te staan, dit kan leiden tot
voor inwendige beschadiging. Bij het terugzetten lijkt de haai wel weg te zwemmen maar kan een paar dagen later
sterven.

Waarom moet je een net gebruiken?
Als je de haai niet direct horizontaal uit het water kan halen gebruik je een net, hierdoor kan je de haai zo veilig
mogelijk uit het water halen. Bovendien weet je zo zeker dat je de haai niet gaat verliezen bij het aan boord tillen.

Waarom is het beter om een vermoeide haai niet gelijk los te laten?
Een vermoeide haai zal niet gelijk wegzwemmen en kan naar de bodem zakken en stikken. Door de kop in de
stroming te houden zorg je er voor dat er vers water langs de kieuwen stroomt, wat de haai extra zuurstof geeft.
Hierdoor krijg de haai als het waren een boost en zal wegzwemmen.

Hoe lang kan je een haai uit het water houden?
Houd een haai nooit langer dan 4 minuten uit het water. Als je een haai te lang uit het water houdt kunnen ze geen
zuurstof opnemen, daarom is het belangrijk dat je het dier zo snel mogelijk terug zet.

Waarom wordt er een tag aangebracht?
Er is weinig bekend over de verspreiding, migratie en biologie van haaien. Door middel
van het aanbrengen van een tag en melding van terug vangst kan hier meer inzicht op
verkregen worden.

Hoe wordt een haai getagd?
Bij het aanbrengen van een tag wordt er gebruik gemaakt van een Rototag (afbeelding
2). De haai krijgt een uniek nummer. Dit wordt in de 1e rugvin geplaats waar het dier zo
min mogelijk last van heeft.

Afbeelding 1. Tag tang die wordt
gebruikt bij het haaien taggen.

Vang je een haai met een merkje? Wat nu?
Ga naar www.haairog.nl, noteer het nummer, de lengte
van de haai, de vangst locatie, op welke diepte de haai gevangen en ook is het mogelijk
om een foto bij te voegen. Registreer deze informatie op de site, of bel met het
nummer: +31-306058400.
*Meer lezen? Ga naar haairog.nl

Afbeelding 2. De tag, het registratie
nummer staat rechts (nu niet
zichtbaar) en de contact gegevens
links.

Uit het water halen

Wacht nooit te lang met aanslaan,
hierdoor verminder je de kans er een van
te diep haken.

Gebruik een grofmazig net om de rog
omhoog te halen.

Let op: De stekel van een pijlstaart rog
is giftig!

Leg een natte doek over de staart zodat
deze niet kan steken, hou deze stevig
vast.

De staart kan alle kanten op zwiepen, pas
op!

Afbeelding 1. Pijlstaartrog

Tips:






Zorg dat je al het materiaal binnen
handbereik hebt (fotocamera, meetlint,
handdoek, schepnet).
Gebruik geen rvs haken, een haak die
niet verwijdert kan worden roest
binnen een paar dagen weg.
Langstelige haken kunnen gebruikt
worden bij het vangen pijlstaart rog. De
haakgrootte kan aangepast worden aan
het aas.

Hanteren

Het beste is om een rog niet vast te
houden, voor je eigen veiligheid maar ook
die van de rog.

Als je de rog niet direct terugzet, zorg dan
voor een bak met vers zeewater waar de
rog in kan.

Houd het dier zo kort mogelijk uit het
water.

Draai de rog niet om, dit kan schadelijk zijn
voor de slijmlaag.

Zorg voor een vochtige ondergrond als je
de rog bijvoorbeeld gaat meten.

Terugzetten

Laat de rog voorzichtig los, het beste is om
de rog met een net vrij te laten waar hij
zelf uit kan wegzwemmen (afbeelding 2).

Afbeelding 2. Loslaten van een pijlstaartrog.

Veel gestelde vragen:
Hoe herken ik een pijlstaartrog?
Een pijlstaartroggen hebben over het algemeen geen vlekken zo als andere rog soorten. Ze zijn grijsbruin zie
afbeelding 1 of kijk op www.haairog.nl herkenning en identificatie voor een vergelijking met andere roggen.

Waarom een gedragscode?
Deze gedragscode is bedoeld voor sportvissers die roggen vangen. Door deze gedragscode op te volgen geef je de
rog een zo groot mogelijke overlevingskans.

Wanneer moet ik aanslaan?
Sla de rog zo snel mogelijk aan, zo voorkom je een te diep gehaakte vis. Het is beter om een rog te missen dan er een
diep te haken.

Waarom bedek je de staart met een handdoek?
Aan de staart zit een stekel die giftig is, door hem te bedekken met een handdoek kan je hem in bedwang houden.
Dit is voor je eigen veiligheid. Niet alleen voor de veiligheid van de rog maar ook voor jezelf, roggen hebben een
gevaarlijke stekel waar ze mee uit kunnen halen. De stekel is schep en giftig. Zelf maar een schram kan pijnlijk zijn.
Als je gestoken ben gooi er dan heet water overheen (niet kokend).

Waarom mag ik de stekel niet verwijderen?
De stekel van een rog beschermt hun tegen vijanden, het is hun enige verdedigingsmiddel. Als je de stekel
verwijderd laat het ook een open wond achter die kan gaan infecteren.

Waarom moet je een net gebruiken
Zo kun je hem zo veilig mogelijk uit het water halen en zie je waar de staart zich bevind. Het beste is om de rog ook
weer via het net terug te zetten. Bovendien verlies je zo de rog niet, bij het uit het water halen.

Hoe lang kan je een rog uit het water houden?
Houd een rog nooit langer dan 4 minuten uit het water. Als je een rog te lang uit het water houdt kunnen ze geen
zuurstof opnemen, daarom is het belangrijk dat je het dier zo snel mogelijk terug zet.
*Meer lezen? Ga naar haairog.nl

