
ineens kalmpjes. ‘Volgens mij heb ik 
toch een kleintje te pakken.’ De 
woorden hebben zijn mond nauwe-
lijks verlaten of er schiet een dikke 
meter grijsgevlekt vlees uit het water 
om Rekelhof met een ferme klap nat 
te gutsen. De laatste waarschuwing 
van een prehistorisch bakbeest.
‘Je krijgt echt een oervis aan de lijn, 
hè’, had sportvisser Bert Teuben van 
tevoren al benadrukt. ‘Toen ik twintig 
jaar terug mijn eerste meerval ving, 
wist ik gewoon niet wat me over-
kwam. Ik was de allersterkste karpers 
gewend, maar hun kracht verbleekt 
bij die van een gemiddelde meerval. 
Het was pikkedonker, en in het 
schijnsel van mijn hoofdlamp zag ik 
ineens die prehistorische kop uit het 
kroos opdoemen. Ik schrok me echt 
het apelazarus!’
Hoewel de duizenden naar binnen 
gerichte tandjes Teuben wat forse 
snijwondjes bezorgden, was hij on-

Een prehistorisch lichaam van drie meter lang, een onstilbare 
honger en tanden die zelfs honden kunnen verslinden. De 
meerval rukt op in het Nederlandse water. Op jacht naar een 
meedogenloze monstervis.  
~ Matthijs Meeuwsen

De comeback 
van een 

Monstervis

Kwakhout@@
kwakhout, een hulpmiddel in de meervalvisserij dat 
onderwater een intense geluidsgolf produceert door 
ermee in het water te ploppen. Wat nu precies de reden is 
blijft onzeker maar waarschijnlijk is de meerval gewoon 
nieuwsgierig en wil hij kijken wat er aan de hand is. 
- foto: Bram Bokkers

Meerval
(Silurus glanis)
De meerval is doorgaans donkergroen tot zwart aan de bovenzijde 
en vaak zilverachtig tot wit aan de onderzijde. Soms worden in de 
dierenhandel rode, gele of roze exemplaren aangeboden. Dit zijn 
exemplaren die zijn geïnjecteerd met inkt. Dit is slecht voor de vis, 
die de kleur (uiteraard) na enige tijd weer verliest.

“Veertien 
knak-
worstjes, 
een snoek 
van 84 cm 
en een 
kapotge-
kauwde 
meeuw”

Beeld: @
@

@
@

@
@

Rivermonsters in de polder

‘Nee, ik vrees dat het vandaag niet 
gaat lukken’, verzucht Theo Rekelhof 
als hij de zoveelste onaangevreten 
vissenkop uit het water zijn houten 
bootje binnentrekt. Vannacht heeft 
de ervaren beroepsvisser hier mid-
den op de Westeinderplassen een 
lijn met tachtig haken uitgezet, maar 
nu in het ochtendzonnetje al ruim de 
helft weer is binnengehaald blijkt 
nog geen meerval te hebben toege-
hapt. ‘Oh, wacht even’, klinkt het 
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40 cm

middellijk volkomen hooked aan de 
monstervis.   !!
!  ‘De Europese meerval is met af-
stand de grootste zoetwatervis van 
Nederland en voor een sportvisser 
het allerhoogst haalbare. Soms kost 
het een uur voor je hem binnen hebt 
en je uitgeteld op de bodem van je 
boot neervalt. Ik heb zelfs wel eens 
een meerval gehad die mijn boot in 
het donker vlak langs een grote 
rondvaartboot trok. Beste bodybuil-
ders: ga weg uit de gym, meervalvis-
sen geeft je veel grotere spierballen!’
Jarenlang speurde Teuben vooral de 
Franse rivieren af om nieuwe uitput-
tingsslagen uit te vechten, maar in-
middels komt hij ook in eigen land 
prima aan zijn trekken. 
‘Het gaat ontzettend goed met de 
meerval in Nederland. Ik heb nu da-
gen dat ik er zomaar twaalf à dertien 
op een avond vang.’
‘De meerval rukt weer op’, bevestigt 
ook Pieter Beelen van Sportvisserij 
Nederland. ‘Het water wordt steeds 
schoner en de natuur krijgt wat meer 
de ruimte waardoor het leefmilieu 
van de meerval sterk is verbeterd. 
Jagen doet hij alleen in het donker; 
overdag rust-ie uit onder drijvende 
rietzuddes aan de oevers.’

Baardharen
Terug op de Westeinderplassen ma-
noeuvreert Rekelhof zijn vangst na 
wat getouwtrek routineus in een 
schepnet. ‘Twintig jaar terug ving ik 
misschien tien meervallen per jaar, 
maar nu kan ik me geen dag meer 
herinneren dat ik niet beet had.’ Hij 
perst zijn tanden op elkaar en zet al 
zijn krachten bij om het spartelende 
beest uit het water te zwiepen. Een 
kleine anderhalve meter oervis kwakt 
er in het bewaarbassin van het 
bootje. Een slijmerige, schubloze 
huid. Piepkleine, bijna nutteloze 
kraaloogjes. Een rudimentair rugvin-
netje. En zes zeer gevoelige ‘baard-
haren’ waarmee zelfs de kleinste 
bewegingen worden opgemerkt. 
‘Moet je zien’, wijst Rekelhof. ‘Ze 

Schotland heeft Nessie, maar het 
Duitse Mönchengladbach had zijn 
eigen legendarische onderwater-
monster. De meerval Kuno werd er 
in 2001 een (inter)nationale 
beroemdheid toen hij uit het water 
van het Volksgarten Park sprong 
en in één hap een teckel verslond. 
Een lokale rockband vernoemde 
zich zelfs naar deze ‘Kuno the 
Killer’ en talloze vissers voerden 
jarenlang tevergeefs een klopjacht 
op de beruchte vis. In 2003 
spoelde het beest alsnog dood 
aan op de oever van het meertje. 
Een hete zomer en te laag water-
peil waren hem fataal geworden.

Kuno the Killer

Giftige pieterman

heeft een behoorlijk dik buikje, dus 
die gaat zo nog wat uitkots… Oh, 
wacht, ik heb er nog één aan de lijn.’
Rekelhof is de vierde generatie van 
een Kudelstaartse vissersfamilie, 
maar mocht nooit gericht op meer-
vallen vissen. Door watervervuiling 
en het kanaliseren van rivieren 
daalde de populatie halverwege vo-
rige eeuw namelijk zo snel dat de 
overheid ‘de visduivel’ uiteindelijk 
van de Visserijwet naar de Flora- en 
Faunawet sleepte. Gevolg: voor zo-
wel sport- als beroepsvissers is het 
o!cieel nog altijd verboden om ge-
richt op meerval te vissen.
Dat er momenteel een uitzondering 
wordt gemaakt, dankt Rekelhof aan 
Sportvisserij Nederland, die de be-

Vers gevangen snoek @@@@@

Starende oog van een snoek @@@@

Meerval  @@@@@

De Grote pieterman (Trachinus draco 
BMasselink) is berucht om z'n pijn-
lijke steken. De twee stekels van de 
eerste rugvin en die van de kieuw-
deksels zijn voorzien van gifklieren. 
De stekels zijn gegroefd en zodra er 
druk op komt, wordt het gif langs de 
groeven naar buiten geperst. 
Foto: B. Masselink

Foto: Sander Boer - Sportvisserij N
ederland

Foto: Sander Boer
Sportvisserij N

ederland

Foto: Janny Bosm
an

“Snorharen 
in ons 
gezicht, 
mega-
staarten 
door mijn 
licht-
bundel”
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dreven palingvisser inschakelde om 
de populatie van de  !! 
!  Westeinderplassen in kaart te kun-
nen brengen. Bijna tweehonderd 
meervallen werden er de laatste drie 
maanden al gevangen, getagd en 
teruggezet; een bewijs dat de ‘Hol-
landse’ meerval het weer uitstekend 
doet in ons water. Eenzelfde onder-
zoek in de Maas leverde vorig jaar al 
een gelijke conclusie op,  waardoor 
het beest nog dit jaar moet worden 
teruggezet in de Visserijwet en ook 
andere sportvissers weer groen licht 
krijgen.
‘Plotseling waren ze er’, herinnert 

“Veertien 
knakworst-
jes, een 
snoek van 
84 cm en 

 een kapot-
gekauwde 
meeuw”

Voor een gezond brein is het devies: beschadig het niet. Niet te veel alcohol dus

Snoek verorberd kunstaas @@@@@

duiker Danny Bok aan een project-
duik bij Roermond. ‘Tientallen, mini-
maal dertig meervallen van een tot 
twee meter lang. We schrokken ons 
kapot; mijn hart sloeg haast mijn 
borstkas uit. Overal flitsten bakbees-
ten voorbij en overal voelden we ze 
langs en tegen onze lichamen zwem-
men. Snorharen in ons gezicht, me-
gastaarten door mijn lichtbundel. Ik 
scheen langs het gezicht van mijn 
duikmaat George en zag drie giganti-
sche koppen naast zijn hoofd. Ik 
scheen omhoog en zag vijf of zes van 
die vette, witte hangbuiken tegen 
elkaar aanliggen. Ik waande me in 
een kwekerij van reuzenmeervallen; 
niet in de Maas. Het werd direct dui-
delijk waarom er totaal geen eenden 
in de buurt meer zwommen.’

Bloeddorst
Gelukkig voor Bok wagen meervallen 
zich zelden aan een hap mensenvlees, 
al hebben de grote jongens zonder-
meer het formaat om de kop van je 
romp te scheuren. De Europese re-
cordvangsten liggen rond de 270 cm 
en 117 kilo, al zou er op de Russische 
Dnjepr zelfs een reus hebben geleefd 
van ruim vijf meter en 330 kilo.
‘Dat laatste heb ik nooit kunnen be-
vestigen’ vertelt meervalexpert Bee-
len. ‘Maar het staat vast dat ze in Ne-
derland zeker tweeënhalve meter 
kunnen worden. Meervallen kunnen 
tachtig jaar oud worden, maar binnen 
zes jaar zijn ze al gauw een meter 
lang.’ Lachend: ‘Als ze eenmaal die 
omvang bereiken doet niemand ze 
nog wat.’
Maar kent de bloeddorst van dit oer-
monster verder nog grenzen? ‘Nee, 
afgezien van de mens eet hij alles wat 
voor zijn bek komt’, weet Beelen. ‘Het 
zijn echte opportunisten. Er zijn hon-
den, katten en zelfs geitjes in hun 
maag aangetro"en. Ik ken ook opna-
mes uit Spanje waarop te zien is hoe 
een groep meervallen gericht jaagt 
op duiven aan de waterkant.’
Sportvisser Teuben: ‘Het is een gele-
genheidsdief; hij eet alles wat-ie voor 
handen heeft. Een echte survivor.’ 
In Kudelstaart heeft Rekelhof ook zijn 
tweede meerval succesvol aan boord 
gejast en is een team van Sportvisse-
rij Nederland inmiddels druk met het 
taggen van de weekoogst. De vissen 
worden versuft in een verdovings-
badje, waarna ze worden gewogen, 

River Monsters 
op Discovery Channel

Nog niet genoeg gegriezeld? 
Kijk dan naar River Monsters 
op Discover Channel, waarin 
bioloog Jeremy Wade de hele 
aardbol afspeurt naar de 
meest monsterlijke vissen en 
bloeddorstige onderwater-
schepsels. 
" Elke donderdag om 21:00  
 uur op Discovery Channel

YOURDISCOVERY.COM/NL/

WEB/RIVER-MONSTERS

Foto: Sportvisserij N
ederland - Sander Boer

Bewoners rond de Indiase Kaliri-
vier zijn er al jaren heilig van over-

tuigd dat er een mensenetend 
monster rondspookt in het 

wassende water en wetenschap-
pers vermoeden inmiddels dat het 

om een meerval gaat. Het beest 
zou gewend zijn geraakt aan 

mensenvlees door de vele crema-
ties die traditioneel plaatsvinden 
in de rivier en het daarom nu ook 

op levende mensen hebben 
gemunt. Hij zou zo verantwoorde-

lijk zijn voor de dood van zeker 
een handvol mysterieus verdwe-

nen zwemmers.

De snoek heeft zijn eigen territorium 
dat hij venijnig verdedigd tegen 

indringers (Dit kan ook een nietsver-
moedende zwemmer zijn!) Eerst 

wordt de indringer gewaarschuwd 
doordat de snoek dreigend zijn bek 
wijd open te spert. Heeft dit niet het 
gewenste e"ect, dan gaat de snoek 

over tot de aanval. 

Mysterieuze 
menseneter

Vlugge bijtersopgemeten en er een pit tag en – bij 
de grotere exemplaren – Vemco-
transmitter in hun buikholte wordt 
gehecht. De tag dient voor het in 
kaart brengen van de populatie, de 
transmitter zendt elke minuut signa-
len uit naar hydrofoons in het water 
waardoor ook de bewegingspatronen 
kunnen worden gemonitord. 
‘Moet je die tanden zien op de kieuw-
platen’, wijst projectleider Martin 

Hoorweg als hij de gigantische bek 
van een 133 cm groot mannetje wijd 
openspert. ‘Helemaal zo ontworpen 
dat alles wat er ingaat er nooit meer 
uit kan.’ 
In het verdovingsbadje kotst het 
dikke vrouwtje van vanochtend een 
half verteerde brasem uit. ‘Och, dat is 
nog lang niet het gekste wat ze hier 
hebben uitgespuugd’, grijnst Hoor-
weg. ‘Veertien knakworstjes, een 
snoek van 84 cm en vorig week nog 
een kapotgekauwde meeuw!’  #

“Ineens 
 zag ik die 

prehisto-
rische kop 
uit het 
kroos op- 
doemen. 
Ik schrok 
me echt 
het ape-
lazarus!”

Meer info? rekelvis.nl,
sportvisserijnederland.nl
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Europese meerval (Silurus glanis)
` Schoon aan de haak: Volwassen gemiddeld tot 
zo’n 150 cm. Nederlands record: 227 cm (gevangen met 
fuik).

` Jachtgebied: Meren, plassen en langzaam stro-
mende rivieren als de Maas. 

` Wapentuig: Een fenomenaal gehoor, een reukver-
mogen 100.000 keer sterker dan de onze, zeer gevoelige 
baardharen, en elektroreceptoren in zijn huid waarmee 
de zwakke elektrische velden van elke prooi worden op-
gemerkt.

` Slachto!ers: Jaagt god-zij-dank niet op mensen, 
maar heeft desondanks een indrukwekkende kill count. 
Vooral in Amerika, waar het traditie is om meervallen te 
vangen door je hand in het water te steken (het zoge-
naamde noodling), werden al meerdere vissers de ver-
drinkingsdood ingesleurd nadat deze onderwaterpitbull 
toehapte.

HOLLANDSE ‘RIVER MONSTERS’

Snoek (Esox lucius)
` Schoon aan de haak: Gemid-
deld 40 tot 80 cm. Nederlands re-
cord: 138 cm.

` Jachtgebied: Algemeen in alle 
binnenwateren, maar in brakwater 
ben je evenmin veilig.

` Wapentuig: Zo’n 700 vlijm-
scherpe weerhaaktandjes – inclusief 
een goedje waarmee het bloed van 
slachto"ers wordt verdund – en een 
uitstekend gecamoufleerd, torpedo-
vormig lichaam waarmee de prooi ge-
ruisloos van onderen wordt genaderd.

Reuzenhaai 
(Cetorhinus maximus)
` Schoon aan de haak: Gemid-
deld 7 m, met joekels tot boven de 11 
m. 

` Jachtgebied: De op één na 
grootste vissoort op deze aardkloot 
zwemt de hele wereld rond en 
vooral jonkies doen ‘s zomers ook 
sporadisch onze Noordzeekust aan.

` Wapentuig: Een reusachtige 
bek, ruim 1 m breed en 2 m hoog, 
waarmee hij opengesperd rond-
zwemt.

` Slachto!ers: Zelfs Michael 
Jordan zou moeiteloos rechtop kun-
nen staan in zijn bek, maar deze 
vriendelijk reus heeft gelukkig wei-
nig trek in mensenvlees. Zijn sterke 
staart en schuurpapierhuid zouden 
toch behoorlijk letsel kunnen ople-
veren, maar de reuzenhaai houdt 
zich strikt aan een planktondieet.

Kleine Pieterman (Echiichthys vipera)
` Schoon aan de haak: 14 cm. 

` Jachtgebied: Veelvoorkomend langs de Noordzeekust, 
waar hij ingegraven op de loer ligt in de ondiepste wateren. De 
populatie neemt zo snel toe dat onze Zuiderburen het al over 
een plaag hebben.  

` Wapentuig: 5 tot 8 gifstekels op zijn rug maken hem tot 
een van Europa’s giftigste dieren.

` Slachto!ers: Laat jaarlijks tientallen badgasten – die op 
zijn gifstekels trappen – met hevige pijn (soms wekenlang) in 
zijn kielzog achter. Andere mogelijke symptomen: zwellingen, 
hoofdpijn, hartkloppingen, hoge koorts, duizeligheid, braken en 
in zeer zeldzame gevallen zelfs allergische shocks of overlijden.

Bruine rat (Rattus norvegicus)
` Schoon aan de haak: Tot 35 cm – plus 20 cm 
staart – al duiken elders ter wereld zo nu en dan horror-
ratten op van boven de 90 cm. 

Blauwalg (Planktothrix agardhii)
` Schoon aan de haak: Bacterieklontjes van 1 cm 
doorsnede.

` Jachtgebied: Steekt in warme zomers zijn smerige 
koppie boven water om heldere, stilstaande plassen te 
degraderen tot een troebel, stinkend en vooral giftig papje.

` Wapentuig: Microcystine: een venijnige gifstof.

` Slachto!ers: Hoewel deze silent killer vissen, gan-
zen, honden en zelfs koeien de nek omdraait, is blauwalg 
voor mensen niet dodelijk. Een slok besmet water of con-
tact met de huid kan wel leiden tot maag- en darmklach-
ten, huidirritatie, misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, 
pijnlijke ogen, leverschade en op lange termijn zelfs schade 
aan het zenuwstelsel. 

` Jachtgebied: Zo dicht 
mogelijk bij de mens, in 
stadsgrachten, riolen en 
slootjes. 

` Wapentuig: Een lon-
ginhoud om 72 uur onder-
water te blijven, plus tanden 
die zo snel groeien dat ze 
continu moeten knagen. 

` Slachto!ers: Tot mensenvlees zal deze omnivoor 
zich slechts in uiterste gevallen wenden, al wemelt het van 
de (spook)verhalen waarbij ratten baby’s aanvallen en 
zelfs kinderen doden. Heeft samen met zijn zwarte broer-
tje bovendien zeker 25 tot 40 miljoen pestdoden op zijn 
geweten, en zaait nog steeds terreur als ziekteverspreider.

` Slachto!ers: Een voorkeur 
voor grote prooien (grote vissen! 
ratten! watervogels!), maar de mens 
staat niet op zijn menu. Toch worden 
vissers en zwemmers regelmatig 
toegetakeld door snoeken die zich 
bedreigd voelen. Een reuzensnoek in 
Emmen werd zo vogelvrij verklaard 
omdat dit ‘Monster van de Kleine 
Rietplas’ het een na andere pootje-
badende kind aanviel. Een Russische 
visser werd zelfs naar het ziekenhuis 
afgevoerd toen een snoek weigerde 
zijn gezicht los te laten.
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