
Met zijn prachtige gouden kleur en knalrode vinnen 
vind ik de ruisvoorn één van de mooiste vissen die we in 
Nederland kennen. In elk helder water met waterplan-
ten kom je ze tegen. Vaak grote scholen kleintjes, maar 
soms ook ‘bakstenen’ die je bijna niet met één hand kunt 
vastpakken.

Kennismaking
De ruisvoorn valt direct op door zijn dieprode vinnen en 

bovenstandige bek. De flanken van deze vissoort zijn goud- 

tot zilverkleurig. De ruisvoorn wordt vaak verward met de 

blankvoorn, maar als je goed kijkt naar de stand van de 

vinnen en de kleur van de ogen, zie je duidelijk het verschil. 

Zo staat de voorkant van de rugvin van de blankvoorn recht 

boven de voorkant van de buikvinnen. Bij de ruisvoorn staat 

de voorkant van de rugvin duidelijk achter de voorkant van 

de buikvinnen. Verder heeft de blankvoorn een oranjerood vlekje boven in het oog en de ruisvoorn niet. 

De ruisvoorn kan maximaal 45 cm lang worden. De maximale leeftijd is ongeveer 20 jaar.

Ruisvoorn

LEEFOMGEVING
De ruisvoorn komt voor in Europa en het westelijke deel 
van Azië. In Nederland zwemt hij vooral in kleinere, hel-
dere wateren met waterplanten en niet teveel stroming. 
De ruisvoorn zoekt zijn voedsel vooral in de bovenste 

waterlaag, net onder of aan het wateroppervlak. 
Het is een specialist in het eten van 

drijvende insecten. Net als 
de zeelt kan de ruisvoorn 

goed tegen hoge 
watertemperaturen en 

lage zuurstofgehalten. Dit 
zijn omstandigheden die in ondiep, 

plantenrijk water veel voorkomen.

VOORTPLANTING
De ruisvoorn paait in de maanden mei tot en met juli. 
De paaiplaatsen liggen in het zeer ondiepe water in de 
oeverzone. Hier worden de eieren aan water- en oever-
planten of aan ondergelopen gras afgezet. Ruisvoorns 
paaien in scholen. De watertemperatuur moet minimaal 
15°C zijn. Waterplanten zijn ook erg belangrijk als 
schuilplaats voor de opgroeiende jonge ruisvoorns. 
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STRUINEN
De ruisvoorn, die ze ook wel rietvoorn noemen, is een vrij 
gemakkelijk vangbare vis. Ze reageren snel op iets dat in 
het water valt, dus ook op het aas dat wij er in werpen! Als 

ik op ruisvoorn vis, doe 
ik dat het liefst actief. 
Een tasje met wat re-
servespulletjes en aas, 
een licht en soepel 
werphengeltje en dan 
maar struinen 
langs de 

waterkant. Vaak 
zie je kringetjes als de vissen iets van het 
wateroppervlak pakken, dus dan weet 
je meteen waar ze zwemmen. Met een 
polaroidbril op je neus zie je alles nog veel 
beter, dus die neem ik altijd mee.

BROODVLOK
Met een lichte spinhengel of een nog soepeler ‘vlokhengel’ 
kun je perfect met een dobber en een vlok brood vissen. 
Om ver te kunnen werpen gebruik ik 18/00 nylon en een 
zogenaamde vlokdobber. Op de lijn komt een stuitje, 

VOEDSEL
Jonge ruisvoorn leeft voornamelijk van watervlooien. 
Naarmate de vis groter wordt, gaat hij geleidelijk 
grotere voedseldiertjes - zoals slakjes en kreeftachti-
gen - eten. Daarnaast is hij een specialist in het eten 
van in het water gevallen insecten. Deze worden met 
de bovenstandige bek van het wateroppervlak gehapt. 
Ook eet de ruisvoorn zowel verschillende soorten 
zachte waterplanten als draad- en kiezelalgen.
 

Vissen met Ed

daaronder de vlokdob-
ber, gevolgd door een 
paar loodhagels en op 
30 centimeter van het 
lood een haakje 10 of 
8. Met het stuitje stel 
ik de dobber lekker 
ondiep af en om de haak vouw ik een 
vlok witbrood. Ingooien doe ik in de buurt van water-
planten of vlak bij de vissen die ik zie zwemmen.

BROOD VOEREN
Als je wilt weten of er ruisvoorns in een water zwem-
men, kun je daar heel snel achter komen door een paar 

sneetjes brood of broodkorsten op het water te 
gooien. Soms duiken ze er met tiental-

len tegelijk op en is het brood binnen 
een paar minuten verdwenen. Als je 
ziet dat de ruisvoorns aan het brood 
knabbelen, kun je daar natuurlijk je 
vlok naast werpen. Meestal heb je dan 

meteen beet. Heb je te maken met hele 
grote en schuwe 

ruisvoorns, dan 
kun je de haak ook 
eens vol proppen met 
maden. Daar zijn ruis-
voorns ook gek op!

Check op Stekkie.nl 
het filmpje over het 
vissen op ruisvoorn!


