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KOPVOORN
de kopvoorn is een typische vissoort van beken en rivieren met een natuurlijk 
karakter. deze soort is daarom gebaat bij het weer in oorspronkelijke staat 
brengen van stromende wateren, bijvoorbeeld door het weer laten mean-
deren en het opheffen van vismigratiebarrières. de zeldzame en bedreigde 
kopvoorn wordt soms in de overijsselse vecht gevangen. Het is een interes-
sante sportvis die ruim zestig centimeter lang kan worden.

Kopvoorn. (foto: Blikonderwater.nl)

GROTE MODDERKRUIPER
maar weinig vissers kennen de zeldzame en streng beschermde grote mod-
derkruiper. deze vis leeft namelijk verborgen in ondiepe, sterk begroeide 
sloten en in moerassen met een dikke modderbodem. de meeste vissoorten 
gaan hier dood door zuurstofgebrek, maar de grote modderkruiper overleeft 
doordat hij via zijn darmkanaal zuurstof kan opnemen. de grote modderkrui-
per kan dertig centimeter lang worden, maar zelfs bij die maat maak je met 
de hengel erg weinig kans. met een stevig schepnet lukt het soms wel het 
gladde gestreepte visje te vangen.

Grote modderkruiper. (foto: Jelger Herder)

KWABAAL
de kwabaal is de enige zoetwatervis uit de kabeljauwfamilie. Het is in 
nederland een zeldzame en bedreigde soort. in tegenstelling tot veel andere 
soorten houdt de kwabaal van koud water en paait deze vis in de winter. 
sportvissers en beroepsvissers vangen jaarlijks een aantal kwabalen in de 
rivieren en meren van overijssel. Bekende locaties zijn de Wieden, Weerrib-
ben, ijssel, overijsselse vecht en regge. vorig jaar ving beroepsvisser Wout 
van der Belt een reus van 73 centimeter. in extreme gevallen kan de kwabaal 
anderhalve meter lang worden.

Kwabaal. (foto: Jelger Herder)

VERDIEN EEN ATLAs
sportvisserij oost-nederland beloont de vissers met de meest bijzondere 
vangstenregistraties met een vissenatlas van overijssel. Wij denken hierbij 
aan opvallende vissoorten, maar ook aan het registreren van heel veel 
vangstgegevens. registreer je vangsten dus via mijnvismaat!

van de kleine modderkruiper 
valt meteen op en is kenmer
kend voor deze vis. en als je 
hem iets te hardhandig vast
houdt, komen er twee vlijm
scherpe stekels uit een spleetje 
onder zijn ogen tevoorschijn! Zo 
hangt dit kleine, slangachtige 
wezentje zomaar aan je vinger! 
ik vind het met zijn smalle kopje 
en kleine oogjes een prachtige 
vis om te zien.”

Welke vis in Overijssel vind je 
de meest bijzondere?
“dat is zonder twijfel de 
kwabaal, de enige kabeljauw
achtige ter wereld die zijn hele 
leven in zoet water doorbrengt. 
de kwabaal heeft de status 
‘bedreigd’ en is erg zeldzaam. 
Gelukkig worden ze nog waar
genomen in onder andere de 
overijsselse vecht. tijdens de 
aftrap van het project vissenat
las overijssel, eind 2013, heeft 
ravon een vissenweekend ge
organiseerd. Maar zelfs tijdens 
twee lange dagen vissen werd 
er geen kwabaal gevangen. 
naast de kwabaal is de grote 
modderkruiper ook een bijzon
der zeldzame soort in overijssel 

met zijn status ‘kwetsbaar’. 
tijdens het vissenweekend is er 
tot grote vreugde van de deel
nemers wel een aantal grote 
moddderkruipers gevangen.”

Je bent ook sportvisser. 
Welke vis is dan je favoriet?
“dan ga ik voor de snoek; en 
dan het liefst een flinke meter
snoek. nog mooier zou zijn als 
ie meer dan één meter twintig 
op de meetlat brengt. of voor 
het eerst een kwabaal aan de 
hengel vangen zou natuurlijk 
ook geen straf zijn. ja, van deze 
twee soorten gaat mijn sport
vissershart sneller slaan. Maar 
een grote modderkruiper in mijn 
schepnet, hoe klein ook, vind 
ik eigenlijk net zo gaaf als een 
metersnoek aan mijn hengel.”

Hoe kunnen sportvissers 
helpen met de atlas?
“door hun hengelvangsten te 
registreren via www.Mijnvis
maat.nl. oude gegevens zijn 
zeker ook welkom om meer 
over de historie van een water 
of bepaalde soorten te weten te 
komen. op www.overijssel.
vissenatlas.nl staat een duide

lijke zoekkaart voor gebieden 
waar nog gegevens van ontbre
ken. aanmelden als atlaswaar
nemer kan via de aanmeldknop 
op de website. als één procent 
van de leden van sportvisserij 
oostnederland hun vangsten 
doorgeeft, kunnen we spreken 
van een groot succes. dan heb
ben we het over maar liefst 600 
sportvissers.”

Kunnen sportvissers ook ac-
tief voor RAVON aan de slag?
“dat kan. wil je als sportvisser 

eens op een andere manier vis
sen? Ga dan eens mee met een 
excursie om gericht bijzondere 
vissoorten op te sporen met 
spannende technieken, zoals de 
zegenvisserij of in een waadpak 
met een schepnet. daarnaast 
kun je deelnemen aan het 
jaarlijkse vissenweekend, dat dit 
jaar in Zeeland wordt gehouden. 
je kunt ook donateur worden. 
dan ontvang je nieuwsbrieven en 
een tijdschrift van het ravon. 
Kijk voor meer informatie op
www.ravon.nl.”


