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ROOFBLEI DIE NIET ROOFT
In dit Stekkie Magazine staan tips over het vissen op roofblei met kunstaas. We 
kennen deze vissoort als een echte rover die graag kleine visjes eet, maar 
hij eet gerust ook niet-dierlijk voedsel. Als je toevallig al vlog #2128 van 
Enzo Knol hebt gekeken dan weet je precies wat ik bedoel! In deze vlog 
ga ik met Enzo vissen op roofblei, maar niet met kunstaas. We vissen 

namelijk met brood en dat is 
een superaas voor deze soort! Tijdens de sessie vingen we 
niet alleen meerdere roofbleien, maar ook windes. Roofbleien 
zwemmen namelijk graag tussen grote groepen windes, dat 
geeft ze waarschijnlijk een veilig gevoel. Toevallig is winde 
ook gek op brood, dus als je het mij vraagt is dat een win-win 
situatie. Kijk maar eens goed naar de super-vette coverfoto! 
Mijn ervaring is dat wit brood het beste werkt, waarschijn-
lijk omdat het zo goed opvalt in het water. Meestal gebruik ik 
een tijger- of casinobrood. Ik scheur een paar boterhammen 
in kleine stukjes (van circa 3 cm) en voer deze verdeeld over 
de stek. Als de vissen trek hebben dan worden de korsten al 
snel gepakt. Werp voorzichtig jouw korst tussen de azende 
vissen en zet de haak pas als je zeker weet dat de vis de 
volledige korst in zijn bek heeft. Succes gegarandeerd!

Als ik op roofblei ga vissen neem ik altijd een paar ver-
schillende aassoorten mee, om mijn kansen te vergroten. 
Dus niet alleen witbrood, maar ook een doosje kunstaas. 
Meestal voer ik dan wat brood en ga ik een klein stukje 
verderop werpen met kunstaas. Ik wil namelijk niet met 
mijn kunstaas de stek met broodkorsten verstoren. 
Uit mijn ooghoek houd ik de korsten in de gaten en als 
ik merk dat ze worden gepakt, verwissel ik snel mijn 
kunstaas voor een enkele haak waaraan ik een korst 
bevestig. Ik doe dus beide methoden met dezelfde 
hengel. Een tip als je ver moet werpen: dompel je 
brood kort voor de worp even in het water voor wat 
extra werpgewicht. Probeer de vissen niet direct op 

hun kop te gooien, maar werp de korst er 
iets voorbij en draai hem dan naar de 

plek waar je de vissen ziet. Roofbleien zijn supersnelle 
zwemmers die zelden in één keer meerdere korsten eten. Ze pakken één korst, 
zwemmen een rondje en komen vervolgens weer terug voor de volgende korst. Het 
werkt dus het beste om gewoon je korst tussen de rest te laten liggen en even af te 
wachten. Goede stekken voor roofblei zijn rivierplassen of stadswateren die een verbin-
ding hebben met een kanaal of rivier. Ik heb goed gevangen in de Utrechtse stadskanalen 

en de plassen aan de Maas, Lek en IJssel.

KANSEN VERGROTEN

NAZOMER EN HERFST

@danielweyers

Hoi Stekkielezer,
De zomervakantie zit erop! Heb je genoten van de vrije dagen en lekker veel gevist? Nu 

beginnen de scholen weer en heb je minder vrije tijd. Gelukkig hoef je om te gaan vissen 
niet een hele dag vrij te hebben, want dat kan altijd! 

Je kunt bijvoorbeeld prima een uurtje 
of een paar uurtjes na schooltijd of 
na het avondeten naar de waterkant 
gaan, zolang je huiswerk er maar 
niet onder te lijden heeft. In die paar 
uurtjes kun je prachtige avonturen 
beleven en schitterende vissen 
vangen! In de komende periode zal 
het water langzaam gaan afkoelen 
en zal de activiteit van een aantal 
vissen toenemen. Net als wij maken 
veel vissen zich niet zo druk als het 
erg warm is, waardoor ze ook minder 
voedsel nodig hebben. Het iets koe-
lere weer zorgt ervoor dat ze meer 
gaan bewegen en meer gaan eten 
- en dat is natuurlijk gunstig voor 
ons als sportvissers! In de komende 
maanden is er genoeg te beleven aan 
de waterkant. Je kunt met de vaste 
hengel op voorn, brasem, zeelt of 

kleine karpers vissen, met 
een werphengel en kunstaas 
actief op jacht naar roofvis-
sen en met een karperhengel 
proberen een gigantische 
karper te vangen. Heel 
veel visplezier en succes de 
komende tijd!
In dit Stekkie Magazine leren 
we je het nodige over de 
techniek van het inwerpen, 
het vissen met kunstaas 
op snoek en het vissen op 
roofblei. Verder kun je lezen 
welke haaien er in de Noord-
zee zwemmen en hoe we ze 
van een merkje voorzien om 
ze jarenlang te kunnen volgen. Profes-
sor Gerard schrijft over het gedrag van 
snoeken in het najaar en in De Viskist zie 
je een overzicht van leuke vis-activiteiten 

in de komende maanden. Heb je een 
mooie vangst toegestuurd via de 
Stekkie website? Dan heb je kans dat 
je jezelf terugziet in de rubriek Vette 
Vissen!

Kijk op 

Stekkie.nl naar 

het filmpje 

waarop Enzo en 

ik op roofblei en 

winde vissen!
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Ingooien of inwerpen is het van achteren naar voren zwiepen van de 
werphengel, waarbij de lijn op het juiste moment wordt losgelaten en het 

aas of kunstaas wegvliegt. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want 
werpen doe je zo niet maar even. Maar oefening baart kunst!

LIJNCLIP

VASTE HENGEL: INLEGGEN

WERPEN MET KUNSTAAS

OEFENEN DE BASISWORP

4

INWERPEN

Kijk op 

Stekkie.nl naar de 

instructiefilmpjes 

over het inleggen met 

de vaste hengel en 

het werpen met een 

lange feederhengel.
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SNOEKVISSEN DICHTBIJ HUIS

SCHERPE TANDEN
Snoeken hebben vlijmscherpe tanden die 
je hoofdlijn in één keer kunnen doorbij-
ten. Gebruik daarom altijd een stevige 
onderlijn. Soepele onderlijnen zoals op 
de afbeelding zijn prima, je koopt ze in 
de hengelsportzaak. Daar kun je ook een 
goede onthaaktang kopen om een snoek 
gemakkelijk te kunnen onthaken. Zonder 
zo’n tang kun je niet gaan snoekvissen. 
Neem naast een onthaaktang ook een 
sterke kniptang mee. Daarmee kun je een 
haak doorknippen, mocht dit nodig zijn. Je 
onthaaktang en kniptang moet je met een 
simpele beweging kunnen pakken, dus 
stop ze op een plek in je jas of tas waar je 
gemakkelijk bij kunt.

voor het eerst gaat snoekvissen, ga 
dan met een ervaren snoekvisser op 
pad. Zo kun je het vissen, landen en 
onthaken goed leren.

JEUGDVISPAS
Denk eraan dat je voor het vissen met 
kunstaas altijd een VISpas nodig hebt. 
Ben je jonger dan 14 jaar, dan heb je de 
JeugdVISpas nodig. Die koop je bij de 
hengelsportzaak of je bestelt hem on-
line via de website van de hengelsport-
vereniging of www.vispas.nl. Vanaf 14 
jaar heb je de VISpas nodig.

Kijk op Stekkie.nl naar het filmpje over de kieuwgreep.

kunnen overal liggen, zelfs vlak voor je 
voeten! Na het inwerpen kun je een spin-
ner of plug met een constante snelheid 
binnen draaien. Een shad of oppervlakte-
plug vis je met ‘tikkende’ bewegingen van 
je hengeltop naar binnen. Als je een snoek 
haakt, laat de vis dan lekker uitrazen tot hij 
is moegestreden. 

SNOEK LANDEN
Ben je een beginnende snoekvisser? Ge-
bruik dan een landingsnet om de snoek te 
landen. Een rubber gecoat net is perfect, 
omdat de coating zorgt dat de haken van 
het kunstaas niet zo snel in het net vast 
komen te zitten. Een opklapbaar net is 
tijdens het vissen handig mee te nemen. 
Een kleinere snoek kun je eventueel met 
de hand landen, als hij volledig is uitge-
vochten. Door de vis met de nekgreep net 
achter de kieuwdeksels te pakken kun je 
hem stevig vastpakken zonder te knijpen. 
Als je wat meer ervaren bent, dan kun je 
ook de ‘kieuwgreep’ aanleren voor het 
landen van een vis. Een goede tip: als je 

Er zijn in Nederland maar weinig wateren waar geen snoek zwemt. 
De snoekstand kan per water sterk verschillen, maar over het 
algemeen hoef je niet ver van huis te zoeken naar een goede stek om 
op snoek te vissen.

DE BESTE 
STEKKEN
Snoeken houden van beschutting. Dus 
als er in het water voldoende planten 
groeien, dan weet je bijna zeker dat er 
snoek zwemt. Stap maar eens op de 
fiets en ga de sloten, singels, vaarten 
en vijvers bij jou in de buurt verkennen. 
Neem je een spinhengel, onthaaktang, 
JeugdVISpas en rugzak met wat 
kunstaas mee, dan kun je meteen gaan 
vissen. Je treft de meeste exemplaren 
aan in de buurt van de planten en 
bij onderbrekingen zoals bruggen, 
duikers, overhangende takken en 
zijsloten. Neem dus ruim de tijd om 
al deze plekken af te vissen. Een grote 
rietkraag is vaak een hele goede plek. 
Zeker als de stengels niet te dicht bij 
elkaar staan, liggen er altijd wel een 
paar snoeken tussen.

SPINHENGEL
Voor het vissen met kleiner kunst-
aas zoals spinners en kleine plugjes 

gebruik je een 
spinhengel van 2,20 
tot 2,70 meter lang 
en een werpgewicht 
van 10 tot 30 gram. 
Daarop zet je een 
klein molentje met 
een nylon lijn van 
25/00 dikte of een 
gevlochten lijn van 
15/00 dikte. Ga je 
vissen met grotere 
pluggen, dan is een 
spinhengel vaak te 
licht. Een plug-
hengel van 2.70 
meter lang en een 
werpgewicht van 

ongeveer 30 tot 80 gram is dan beter ge-
schikt. Zo’n hengel is een stuk stijver dan 
een spinhengel. De molen mag een slagje 
groter zijn, met daarop een gevlochten lijn 
van 20/00 dikte. 

WELK KUNSTAAS?
Een spinner (of blinker) is een absolute 
topper in ondiep water én in water dat wat 
troebeler is. Het spinnerblad draait om de 
as en produceert trillingen en glinsterin-
gen, die voor snoek (en baars) onweer-
staanbaar zijn. Ook pluggen zijn heel ge-
schikt voor snoek. Kies er eentje met een 
korte schoep, want die gaat ondiep door 
het water en dat is ideaal voor de meeste 
stadswateren. Rubber kunstaas zoals een 
grote shad is ook goed. Gebruik daarbij 
een haak met een kleine jigkop, zodat je 
zonder problemen in ondiep water kunt 
vissen. Vis je in zwaar begroeid water? 
Gebruik dan kunstaas waarvan de haken 
en beetje ‘verstopt’ zitten, zodat je niet 
vastraakt aan de planten. Voorbeelden zijn 
een spinnerbait of oppervlakteplug zoals 
een imitatiekikker.

VISSEN EN VANGEN
Vis een water zo goed en volledig mogelijk 
af. Werp je kunstaas een paar keer recht 
vooruit en vervolgens schuin naar links en 
schuin naar rechts. Gooi vooral ook links 
en rechts langs je eigen kant. De snoeken 
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KENNISMAKING
De roofblei is een slank 

gebouwde vis met een 
zilverachtig lichaam. De kleur 

van de vinnen is bij jonge vissen oranje, bij 
grotere exemplaren vaak grijs. Verwarring met winde 

is mogelijk, maar het verschil zie je duidelijk aan de bek. Deze is spitser 
dan die van de winde en de punt van de onderkaak valt in een kuiltje van 
de bovenkaak. De roofblei groeit vrij snel. Na drie jaar zijn de vissen al 40 
centimeter en na vijf jaar kunnen ze zelfs 60 centimeter lang zijn.
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LEEFOMGEVING
De roofblei leeft vooral in stromend 
water (rivieren) en wateren die 
daarmee in verbinding staan. Dit 
kunnen zijriviertjes zijn, maar ook 
stadsgrachten en plassen. Voor de 
voortplanting is stromend water 
nodig, maar als jonge visjes via een 
instroom of een gemaal in stilstaand 
water terecht komen kunnen ze daar 
prima overleven. De roofblei komt 
van oorsprong uit Oost-Europese en 
Russische rivieren, maar door een 
kanaalverbinding tussen de Donau en 
de Rijn en uitzettingen in Duitsland 
komt de soort nu al zo’n dertig jaar in 
Nederland voor. 

VOORTPLANTING
In de periode april tot juni paait de vis 
bij voorkeur in stromend water op een 
ondergrond van kiezels of zand met 
stenen. Zulke plekken liggen vooral in de 
bovenloop van rivieren. De eitjes kleven 
aan de stenen vast en nadat deze uitko-
men, laten de visbroedjes zich expres 
door het stromende water meevoeren 
naar nieuwe leefgebieden. De jonge 
visjes leven in scholen, maar volwassen 
vissen zwemmen meestal alleen.

VOEDSEL
Jonge roofbleitjes voeden zich met 
dierlijk plankton (zoals watervlooien), 
insectenlarven, insecten en bodem-

ROOFBLEI
NAAR DE WATERKANT!

sen zijn de ochtend- 
en avonduren, want 
dan is de roofblei het 
meest actief. Klappen 
op het water kunnen 
duiden op jagende vissen, 
werp daar dus meteen je 
kunstaas naartoe. Denk 
eraan dat je voor het vissen 
met kunstaas altijd een 
(Jeugd)VISpas nodig hebt.

STEVIG MATERIAAL
Gebruik een pittige spinhengel van 
minimaal 2,40 meter lang en een niet 
te kleine werpmolen, met hierop een 
gevlochten lijn van 12/00 tot 16/00 dik. 
Tussen de hoofdlijn en het kunstaas 
knoop je 60-80 centimeter nylon of 
fluorcarbon van 40/00 dik. Zo bijt een 
per ongeluk gehaakte snoek je lijn niet 
zomaar door. 
Na het 
inwerpen 
kun je 
meteen 

RIVIEREN
Vissen op een rivier doe je voor de veilig-
heid altijd met z’n tweeën. De stenen 
langs de oever kunnen spekglad zijn 
en een ongeluk zit in een klein hoekje. 
De beste stekken liggen in de harde 
stroming, bijvoorbeeld bij kribben in 
de buitenbocht van de rivier. Soms 
zwemmen ze ook langs de zandstrandjes 
tussen de kribben. Let op jagende vis-
sen en duikende vogels zoals sterns en 
visdiefjes, die naar scholen kleine visjes 
duiken. Hier jaagt de roofblei ook op, dus 
daar moet je wezen!

STILSTAAND WATER
In stilstaand water is een werkend 
gemaal een echte hotspot, maar 
ook bruggen en duikers zijn goede 
plekken. De roofblei kan hier zijn 
prooi vanuit de schaduw overrom-
pelen. Goede tijdstippen om te vis-

De roofblei komt in steeds meer wateren voor, dus je kunt er gericht 
op vissen. De meeste kans maak je met kunstaas in stromend water. 
Probeer het eens, want het is een spectaculaire sportvis!

diertjes. Vanaf een lengte van 20-30 
centimeter eten ze vooral kleine vis. In de 
rivieren waar hij oorspronkelijk vandaan 
komt, jaagt de roofblei vooral op alvers. 
Deze zwemmen vaak hoog in het water 
en bij het jagen erop maakt de roofblei 
flinke klappen aan het wateroppervlak.

gaan indraaien. De roofblei is een pijl-
snelle vis, dus te snel binnendraaien 
bestaat niet!

KUNSTAAS
Roofblei is te vangen met pluggen, 
spinners en lepels. Een plug moet ver 
te werpen zijn; in de hengelsportzaak 
weten ze welke goed is. Je kunt ook 
een oppervlakteplug of ‘popper’ 
gebruiken, die vis je met rukjes bin-
nen. Spinners en lepels kies je in de 
kleuren zilver en blauw. Gebruik ver-
zwaarde spinners van 20 tot 40 gram 
met een slank blad en 
lepels of pilkertjes in 
gewichten van 10 tot 
35 gram. Succes! Check op 

Stekkie.nl de 

filmpjes over 

roofbleivissen.
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Jaimy 

viste op 

een zater-

dagavond 

samen 

met haar 

vader op 

witvis. Ze 

gebruikte 

een vaste 

hengel van 

drie meter 

lang en kreeg veel beet, maar wist niets te van-

gen. Maar toen haar vader een maïskorrel met 

een made aan de haak deed ving ze de grootste 

brasem die ze ooit had gevangen! 

Jaimy

Niek viste samen 

met zijn vader op 

karper. Rond acht 

uur ’s avonds kre-

gen ze beet en met 

wat hulp kon Niek 

zijn eerste karper 

ooit vangen. Hij 

kon hem maar nét 

optillen, zo zwaar 

was de vis! Niek 

heeft de smaak nu 

te pakken en gaat 

dus vaker met zijn 

vader vissen.

Niek

In de eerste vakan-
tieweek ging Ties op 

de Merwede slepend 
vissen op snoek, 

samen met zijn vriend 
Levi, zijn broertje 

Daan en zijn vader. Hij 
haakte zijn grootste 

vis ooit: een snoek van 
98 centimeter. Samen 

vierden ze een feestje 
toen de gigant in het 

net lag!

TiesRoel
Roel deed in juli mee aan een viswedstrijd. 

Vorig jaar deed hij ook mee en werd hij eerste, 

maar nu liep het niet zo lekker. Twee minuten 

voor tijd dook gelukkig zijn dobber onder en 

even dacht hij dat hij vast zat. Het resultaat 

was deze joekel van een brasem!

HENGELSPORT EN BOTENBEURS
Dit najaar kun je 

weer naar de 
Hengelsport - en 
Botenbeurs in 
Utrecht. Op vrij-
dag 29 novem-
ber, zaterdag 
30 november 
en zondag 1 de-

cember kun je in 
de Jaarbeurshal-

len terecht voor de 
nieuwste producten 

en super aanbiedin-
gen. Er zijn interessante 

lezingen en voor de fanatieke 
karpervissers is er het ‘Carp 

Square’, met echt alles op 
karpergebied. Sportvisserij Neder-

land staat op een groot jeugdplein, waar je onder meer een eigen tuigje kunt 
maken en vissen kunt drillen met de drilsimulator. 

Jeugd t/m 13 jaar mag gratis naar binnen en elke dag 
krijgen de eerste 250 jeugdige bezoekers een 

gratis hengel!

AartAart zag in een water 
bij hem in de buurt een 

paar karpers zwemmen. Toen hij ’s 
avonds met een drijvende korst ging 

vissen, spotte hij een mooie graskarper. ‘Die is voor mij!’, dacht Aart, en na vijf minuten drillen had 

hij hem op kant. Knap gevist Aart.

Samen met een 

paar vrienden 

ging Nick vissen in 

een polderwater, 

waarvan ze wisten 

dat er veel karpers 

zwemmen. Nadat 

hij begon met 

vissen duurde het 

nog geen twee mi-

nuten voordat hij 

een karper ving. 

Snelle actie Nick!

Nick

Stuur ook jouw visverhaal in via 

www.stekkie.nl

(kijk onder de kop Stekkie Magazine)
12 13

ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR 2019
De komende maanden kun je meedoen aan een aantal leuke vis-activiteiten. Check het overzicht en kijk voor meer informatie op de websites 
van de verschillende hengelsportorganisaties!

ZUIDWEST NEDERLAND
7 september 2019, 12:00 uur: Federatief 
kampioenschap vaste hengel, open wedstrijd, 
Terneuzen.
13,14 en 15 september 2019, 18:00 uur: 
Federatief jeugdkarperkamp.
5 oktober 2019, 08:00 uur: 
Competitie streetfishing, twee locaties 
Zuidwest Nederland.
2 november 2019, 10:00 uur: Clinic roofvis-
sen, Alblasserdam.
Meer informatie: www.sportvisserijzwn.nl

MIDDEN NEDERLAND
14 september 2019, 10.00 - 16.00 uur: 
Barbeeldag 2019 aan de IJssel bij Lathum, met 
jeugdplein. In samenwerking met Sportvisserij 
Oost-Nederland.
21 september 2019, 10.00 - 16.00 uur: 
Jeugd rivierenvisdag aan de Nederrijn bij 
Huissen.
19 oktober 2019, 08:00 uur: 
Competitie streetfishing, twee locaties in 
Midden-Nederland.

Meer informatie: 
www.hfmiddennederland.nl

OOST NEDERLAND
14 september 2019, 10.00 - 16.00 uur: 
Barbeeldag 2019 aan de IJssel bij Lathum, met 
jeugdplein. In samenwerking met de Hengel-
sport Federatie Midden Nederland.
Meer informatie: www.sportvisserijoost-
nederland.nl

MIDWEST NEDERLAND
6 t/m 8 september 2019: 
Jeugdkarperweekend visvijver 
Enkhuizen (12 t/m 16 jaar, slechts 
10 deelnamebewijzen beschik-
baar).
Meer informatie: www.sportvis-
serijmidwestnederland.nl 

LIMBURG
12 oktober 2019, 08:00 uur: 
Competitie streetfishing, twee 
locaties in Limburg.

Meer informatie: 
www.sportvisserijlimburg.nl

FRIESLAND
23 september 2019, 08:30 - 17:30 uur: 
Roofvisdag, start vanuit Waterhostel ‘Oer’t 
Hout’ te Grou, opgeven voor 16 september.
Meer informatie: www.sportvisserij.frl

Datum:  
 29 - 30 november en 

 
1 december 2019

Locatie: 
 Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, 

 
3521 AL te Utrecht

Openingstijden:  10:00 - 17:00 uur

Entree:  
 € 15,00 (t/m 13 gratis), 

 
e-ticket € 13,00



Professor Gerard is bioloog bij Sportvis-
serij Nederland en weet werkelijk alles 
van vissen. In deze rubriek deelt hij zijn 
immens grote kennis over vis met de lezers 
van Stekkie Magazine.

SNOEKEN IN DE 
HERFST

Als in de komende maanden de watertemperatuur daalt, zullen de 
waterplanten langzaam afsterven. Hiermee verdwijnen ook veel 
schuilplaatsen voor snoek. Vooral jonge snoekjes zijn hiervan 
de dupe.

14 15

In onze Noordzee zwemmen meerdere 
haaiensoorten rond. Gelukkig geen enge haaien die 
in je tenen bijten, maar vooral soorten die krabben, 
kreeften en vissen eten. 

JONGE SNOEKJES
Jonge visjes - zoals blankvoorntjes 
- die in het eerste levensjaar een 
veilige schuilplaats vonden tussen de 
waterplanten, trekken in de loop van 
de herfst weg naar de diepere delen 
van het water. Vooral voor de kleinste 
snoeken breekt er dan een zware tijd 
aan. Hun voedsel gaat er vandoor, 
maar ze durven er niet achteraan te 
zwemmen. In het open water liggen 
namelijk grote snoeken die graag 
een ondermaats snoekje opeten. 
De jonge snoekjes blijven daarom 
hongerig schuilen tussen de afster-
vende planten. Als de gelegenheid 
zich voordoet grijpen ze een kleinere 
soortgenoot en maken ze kans om de 
winter te overleven.

MIDDENMAAT
Snoekjes van twee jaar oud en een 
lengte van zo’n 50 centimeter durven 
wel uit de waterplanten te komen, 
om te gaan jagen in het open water. 
Toch blijven ze graag in de buurt van 

de planten, vooral 
om weg te kunnen 
duiken als er een 
grote honge-
rige soortgenoot 
aankomt. Ook 
kijken ze uit naar 
prooivissen, die 
tussen de stengels 
vandaan komen. Die 
worden meteen gegrepen 
en opgegeten, zelfs als het 
een kleine soortgenoot is.

GROTE SNOEK
De echt grote en onbevreesde snoeken 
liggen in de meeste gevallen in het open 
water. Kleinere soortgenoten willen ze 
niet in hun buurt hebben, dus die worden 
weggejaagd of zonder pardon opgege-
ten. Ga je in de herfst en winter op snoek 

vissen, dan zul je in het open water 
dus meestal de grootste exemplaren 
vangen. Dicht bij de planten maak 
je vooral kans op vissen van zo’n 40 
tot 60 centimeter. Gebruik je daarbij 
kunstaas dat een jong snoekje 
imiteert, dan ben je verzekerd van 
succes!

STEEDS MEER HAAIEN
Er zijn in totaal elf haaiensoorten in 
de Noordzee waargenomen. Geen 
van deze soorten vormt een gevaar 
voor de mens. Zelfs de reuzenhaai - 
die wel twaalf meter lang kan worden 
- doet geen vlieg kwaad en eet vooral 
plankton. De meeste haaien zoeken 
hun voedsel in diep water, waardoor 

je ze langs de kust niet snel tegenkomt. 
Een aantal haaiensoorten zijn be-
schermd, dus daar mag niet op worden 
gevist. Hierdoor neemt het aantal haaien 
toe en dat is belangrijk. Ze staan als 
roofvissen aan de top van de voedselpi-
ramide en ruimen zieke en zwakke vissen 
op, waardoor de visstand gezond blijft.

SHARKATAG
Om meer kennis over de Neder-
landse haaien te verzamelen, is in 
2012 het project Sharkatag van 
start gegaan. Hierbij vissen sport-
vissers gericht op haai en krijgen 
gevangen haaien een merkje (in 
het Engels noem je dat een ‘tag’) 
voordat ze worden teruggezet. 
Als de gemerkte haaien opnieuw 
worden gevangen, krijg je inzicht 
in de groei en de verspreiding 
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van de vissen. Er zijn al bijna 5000 
haaien gemerkt en dat heeft veel 
kennis opgeleverd. Zo dachten we 
vroeger dat de haaien in Nederland 
bleven, maar ondertussen weten we 
dat ze helemaal tot de Spaanse kust 
zwemmen.

MEEST VOORKOMENDE HAAIEN IN DE NOORDZEE:

HONDSHAAI
Lengte: maximaal 1 meter.
Voedsel: weekdieren, schaaldieren, wormen, kleine vissen.
Herkenning: ruwe, grijsbruine huid met veel bruinrode 
vlekken, de tanden zijn klein.

DOORNHAAI
Lengte: maximaal 1,20 meter.

Voedsel: vis en inktvis.
Herkenning: stekel in 

beide rugvinnen, geen 
anaalvin, lange spitse 
tanden.

HAAIEN IN DE NOORDZEE

GEVLEKTE GLADDE HAAI
Voorkomen: Noordzee, Waddenzee, Atlantische oceaan.
Lengte: maximaal 1,5 meter.
Voedsel: krabben en heremietkreeften.
Herkenning: lichte 'sterretjes' op rugzijde, tanden stomp en plat.

RUWE HAAI
Lengte: maximaal 2 meter.
Voedsel: vis, inktvis, kreeftachtigen.
Herkenning: blauwgrijs tot 
lichtbruin, achterste rugvin en 
anaalvin ongeveer even groot, 
enkele rijen scherp gepunte 
driehoekige tanden.

HARINGHAAI
Lengte: maximaal 3,5 meter.
Voedsel: vis, vooral haring en makreel.
Herkenning: stevige lichaamsbouw, grote zwarte 
ogen, achterste rugvin en anaalvin ongeveer even 
groot, scherpe smalle tanden.

Bekijk op 

Stekkie.nl de 

filmpjes over 

Sharkatag!

Bekijk op 
Stekkie.nl het 

filmpje van een 
snoek die een 

andere snoek grijpt!




