
Kennismaking
De Europese meerval is de grootste zoetwatervis die 

in Nederland rondzwemt. Hij is te herkennen aan zijn 

grote kop met kleine ogen en zes bekdraden. In de 

boven en onderkaak bevinden zich platen met kleine, 

naar achter gerichte tandjes, die aanvoelen als grof 

schuurpapier De rugvin is opvallend klein en ver naar 

voren geplaatst. Aan de onderzijde van het schubloze 

lichaam is een lange anaalvin (vinzoom) aanwezig. 

De kleur van de meerval is zwart tot groen-bruin 

op de bovenkant en bijna wit aan de onderzijde. De 

vlekkerige ‘marmertekening’ op het lichaam geeft de vis een goede camouflage. De meerval kan wel drie 

meter lang en meer dan 100 kilo zwaar worden. MEERVAL IN NEDERLAND
Het gaat goed met de meerval in Nederland. In de 
rivieren worden ze steeds vaker gevangen en ook in 
plassengebieden komen ze meer en meer voor. Tot 
voor kort mocht je niet op meerval vissen, omdat de 
soort beschermd was. Nu mag je er officieel op vissen. 
Je moet een gevangen vis na de vangst wel onbescha-
digd terugzetten in hetzelfde water, maar dat zijn we 
als sportvissers wel gewend. Houd rekening met de 
gesloten tijd voor aassoorten: van 1 april tot de laatste 
zaterdag van mei is het verboden om te vissen met 
kunstaas of dode aasvissen. 

AASSOORTEN
Je kunt heel goed met een plug op meerval vissen. 
Bij een aanbeet krijg je meestal een dreun op je 
hengel, waarna een spectaculaire dril volgt. Na-
tuurlijk gebruik je hiervoor geen lichte spinhengel, 
maar een sterke plughengel waarmee je voldoende 
kracht kunt uitoefenen. Je kunt ook met een dode 
aasvis vissen, dus eigenlijk gebruik je dezelfde 
methoden als bij het vissen op snoek. Een verschil 
met snoekvissen is dat je in de gesloten tijd voor 
aassoorten prima kunt doorvissen op meerval. 

Als aas gebruik je dan 
wormen, boilies of 
pellets. Hiermee 
zijn al heel veel 
meervallen gevan-
gen. In de bekende Spaanse meerval-rivier de Ebro 
vissen ze vrijwel alleen nog maar met pellets!

SCHEMERING
De beste tijd om op meerval te gaan vissen is tijdens 
de avond- en ochtendschemering. Dit zijn de mo-
menten dat hij zijn schuilplaats verlaat en op jacht 
gaat. Overdag maak je een goede kans in de diepe 
delen van het water of in de buurt van obstakels, zo-
als takken of grote stenen. De meerval is het meest 
actief in warm water, dus juni, juli en augustus zijn 
hele goede maanden om een poging te wagen!

10 11

Eerlijk gezegd vind ik de meerval maar een vreemde vis. Met 
die gladde huid lijkt het wel een reuzenpaling, maar dan 
met een hele grote bek! Doordat hij zo vreemd is, vind ik 
het vissen op meerval wel erg spannend.

Vissen met Ed

LEEFOMGEVING
De meerval houdt zich overdag het liefst 
op in beschutte delen van het water, 
zoals diepe plekken, bij boomstronken 
of onder overhangende oevers. Pas in de 
late schemering wordt hij actief en verlaat 
hij zijn schuilplaats om voedsel te zoeken. Hiervoor 
gebruikt hij zijn ogen niet of nauwelijks; met zijn 
bekdraden verkent hij zijn omgeving en vindt hij 
zijn prooien. In Nederland komt de meerval steeds 
meer voor in rivieren, kanalen en plassen. 

VOORTPLANTING
De meerval paait in mei of juni bij een watertempera-
tuur van 18 tot 20 graden, in ondiep water met veel 
planten. Het mannetje drukt met zijn bek de planten 
plat, zodat er een nest ontstaat. Na het verleiden 
van het vrouwtje duwt hij haar boven het nest en 
omstrengelt haar. Zij legt dan de eitjes in het nest 
waarna hij ze bevrucht. Vervolgens blijft hij het nest 
bewaken tegen indringers, waarbij hij met zijn staart 

regelmatig vers 
water over de eitjes 
wappert.

VOEDSEL
De meerval is een 
roofvis die zowel 

vissen, kikkers, vogels als kleine zoogdieren kan 
eten. Dankzij de brede bek zijn grote prooien geen 
probleem. Dat een meerval veel kan eten is te zien 
op de foto. Deze tijdens een onderzoek gevangen 
meerval spuugde maar liefst 38 blankvoorns uit!

mEERVAL
Kijk op Stekkie.nl voor spectaculaire meerval filmpjes!


