
De zeelt is niet alleen een prachtige vis om te zien, hij is ook 
nog eens heel sterk! Het is een geweldige vis om te vangen. 
Maar hoe doe je dat? Zeelt komt vooral voor in wateren waar 
veel planten groeien, dus je moet eerst op zoek naar planten-
rijk viswater. En daar moet je op zoek naar de zeelt.

Kennismaking
De zeelt herken je direct aan zijn donkere, bolronde 

vinnen, zijn bruine tot bijna zwarte kleur met olijfgroene 

glans en zijn oranje ogen. De schubben van de zeelt zijn 

zeer klein en liggen diep in de slijmerige huid. Hij heeft 

twee korte bekdraden, één in iedere hoek van de bek. Bij 

het mannetje zijn de buikvinnen een stuk langer dan bij 

het vrouwtje. De zeelt kan maximaal ongeveer 70 cm 

lang worden. De maximale leeftijd is ongeveer 20 jaar.

ZEELT

LEEFOMGEVING
De zeelt komt voor in Europa en het westelijke deel 
van Azië. In Nederland is de zeelt een algemeen 
voorkomende soort. Hij leeft het liefst in kleinere 
wateren met veel waterplanten, een modderige 
bodem en niet te sterke stroming. De zeelt zoekt 
vooral ‘s nachts naar voedsel. Overdag houdt hij 
zich gewoonlijk schuil tussen de waterplanten of in 
de modder. De zeelt kan goed tegen hoge water-
temperaturen en lage zuurstofgehalten. Dit zijn 
omstandigheden die in ondiep, plantenrijk water veel 
voorkomen.

wormen gebruiken. Afhankelijk van het aas dat je 
gebruikt, kies je voor een sterke haak maat 8 of 10.

RUSTIG AAN
Als de zeelten je voerplekje hebben gevonden, zie 
je dat vaak aan de kleine belletjes die op je stek 
verschijnen. Als het goed is, zal daarna je dobber 
gaan bewegen: een stukje naar links, een beetje naar 
rechts, iets omhoog en af en toe even omlaag. Een 
zeelt zal je aas bijna nooit in één keer opslurpen, dus 
een aanbeet kan eindeloos duren. Wacht geduldig 
met aanslaan totdat de vis de dobber echt onder 
water trekt; anders sla je meestal mis!

MATERIAAL
Voor het zeeltvissen 
kun je een vaste hengel 
gebruiken met een 
nylon lijn van minimaal 
16/00 dikte. Omdat de 
zeelt een sterke vis is, kun je nog beter een lange en 
soepele werphengel gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld 
een lichte karperhengel zijn van ongeveer 3,60 me-
ter lang. Hiermee kun je de vis goed weghouden van 
de waterplanten. Gebruik een molen met een goede 

slip die is volgespoeld 
met 20/00 tot 25/00 
nylon. 
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LICHTSCHUW
Zeelten houden 
niet van licht. 
Overdag verstop-
pen zeelten zich 
meestal tussen 
de planten, waar 
ze schaduw en 
beschutting vinden. Vis je overdag, zoek dan naar plek-
ken waar bomen, struiken of (water)planten schaduw 
brengen. De beste vistijden zijn ’s morgens vroeg en 
in de avondschemering. Vis zo dicht mogelijk tegen 
waterplanten aan. Zorg daarbij dat je zo weinig mogelijk 
trillingen en geluid maakt, anders verjaag je de vis al 
voordat je gaat vissen.

VOERPLEKJES
Maak verschillende voerplekjes, waarbij het belangrijk 

is dat je niet teveel voert. Een paar 
kleine handjes voer per plek is echt 

genoeg. Vis daarna de voerplekjes 
om de beurt af met een dobbertje. 
Als aas kun je blikmais, maden, 

brood, miniboilies, pellets en 

VOORTPLANTING
De zeelt paait in de 
maanden mei tot 
augustus. De water-
temperatuur moet 
minimaal 19°C zijn. 
De eitjes worden niet in één keer afgezet, maar 
met tussenpozen van enkele dagen. De hele paaiperiode 
kan daardoor meer dan een week duren. Er wordt alleen 
gepaaid boven waterplanten, waaraan de kleverige ei-
tjes zich vasthechten. Eitjes die op de modderige bodem 
terecht komen, sterven vrijwel altijd af. Ook voor het 
opgroeien van de jonge zeeltjes is een dichte begroeiing 
met waterplanten noodzakelijk.

VOEDSEL
De zeelt is een echte alleseter. Volwassen zeelten zoeken 
tussen de waterplanten vooral naar grotere waterdiertjes 
zoals mosselen, slakjes en insectenlarven. Ook eten ze 
de waterplanten zelf. Wat een zeelt precies eet, verschilt 
per water. Vaak eet hij gewoon het soort voedsel dat in 
dat water het meest voorkomt. De zeelt is een langzame 
groeier, die aan weinig voedsel genoeg heeft. Een zeelt 
kan zelfs zonder probleem een jaar zonder voedsel!

Vissen met Ed

Check op Stekkie.nl de
filmpjes over de zeelt!


