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GUIDO RAPPE & EDDY ENEMAN 

Deze brochure behandelt alle zeevissen die in de Belgische 
wateren zijn vastgesteld. 
Met de Belgische wateren wordt bedoeld, de Belgische sector 
van de Noordzee en de binnenwateren voor zover zij voor zee
vissen van belang zijn. De sectorgrenzen werden bepaald in 
samenspraak met de buurlanden. Dit gebied beslaat een opper
vlakte van 2600 km 2 en reikt tot enkele mijlen benoorden de 
Noordhinder. 
De meeste vangsten die hier vermeld warden gebeurden door de 
kustvisserij, binnen de 12 mijls-zone. 

De bedoeling van dit werk is om over een up-to-date lijst 
te beschikken, die als basisdocument kan dienen voor een verdere 
studie. Het standaardwerk over Belgische zeevissen "Poissons 
Marins" van Max Poll (1947), verschenen in de reeks "Faune de 
Belgique" en uitgegeven door wat nu het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen heet, blijft onverminderd 
zijn waarde als naslagwerk behouden, maar geeft over het voor
komen van veel soorten in onze streken verouderde informatie. 
Tal van soorten konden aan de Belgische kust warden toegevoegd, 
waarvan sommige zelfs algemeen te noemen zijn (vb. Lozano's 
grondel). Van enkele zeldzame soorten werden veel aanvullen-
de gegevens verzameld gedurende de laatste jaren (vb. Braam). 
Het omgekeerde is evenzeer waar. Verscheidene soorten werden 
sinds 1947 niet meer waargenomen (vb. Trompetterzeenaald). 
Van sommige hiervan moeten we zelfs teruggaan naar de vorige 
eeuw (vb. Ombervis). Deze staan in de tekst afgedrukt met een 
kleine letter. Andere, vroeger algemene soorten zijn nu zeld
zaam geworden (vb. Grate pieterman) of zelfs uitgestorven (vb. 
Houting). De oorzaken hiervan zijn velerlei, maar de voor
naarnste zijn wel overbevissing e~voor die soorten die paaien 
in het zoete water, watervervuiling en de bouw van sluizen en 
stuwen. 

Op grond van de kennis van het voorkornen elders in de 
zuidelijke Noordzee werden oak enkele soorten opgenornen die bij 

Drukk. CeDe Gent 
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ons te verwachten ZlJn of er inderdaad ook voorkomen, maar tot 
nu toe over het hoofd werden gezien (vb . Gladde haai, Spaanse 
makreel, ... ). Deze zijn ook te herkennen aan de kleine druk. 

Voor de geinteresseerde lezer verwijzen we nog naar de 
recente buitenlandse literatuur: Wheeler (1978), Bauchot & Pras 
(1980) en Nijssen & de Groat (1980). 

Tot slot willen we het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, het Rijksstation voor Zeevisserij en de 
oplettende bemanningen van de gerefereerde vissersvaartuigen 
(op gevaar af onvolledig te zijn) bedanken voor hun gewaar
deerde medewerking . 
Een speciaal woord van dank oak aan de vismijndirecties en 
aan dr. Alwyne Wheeler (British Museum Natural History, 
Londen), voor zijn toelating figuren uit zijn werk van 1969 
te gebruiken. Ook de medewerking van de adverteerders wordt 
bijzonder gewaardeerd; Zonder hen was dit initiatief nooit 
gerealiseerd. 
Ten slotte houden wij eraan de Rederscentrale te bedanken voor 
de verspreiding van deze uitgave over de Belgische vloot. 

Wij houden ons aanbevolen voor op- of aanmerkingen en 
eventuele aanvullingen. 

december 198~ 

Literatuur. 

Kapelstraat 3 
9890 Ursel 

tel. 091/74 39 68 

St Janstraat 58 
8400 Oostende 

tel . Zeeaquarium 059/50 08 76 

*POLL, M.,1947. Poissons Marins. Faune de Belgique. Patrimoine 
Mus.r.H~st.nat.Belg., Bruxelles, 1- 452. 

* BAUCHOT, M.L. & PRAS, A., 1980. Guide des poissons marins 
d'Europe, Delachaux & Niestle, Lausanne- Paris, 
1- 427. 

* NIJSSEN,H. & DE GROOT,S.J ., 1980. Zeevissen van de Nederlandse 
kust. Wet.meded . KNNV 143: 1 - 109. 

* WHEELER,A.,1978. Key to the fishes of northern Europe. F.Warne, 
London. 1 - 380. 
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WAAROM DEZE ZEEVISSENGIDS ? 

De mens komt al van ouds in aanraking met vissen. Onze 

verre voorouders leefden van jacht, visvangst en vruchtenver

zamelen. Van dit alles alleen de visvangst overgebleven. Land

bouw en veeteelt hebben de rest overbodig gemaakt. De land

bouw op zee of 'maricultuur' staat eigenlijk nog nergens. De 

vissers van vandaag gebruiken wel moderne middelen, maar het 

principe is hetzelfde gebleven: het 'oogsten' van vis uit de 

natuur, als bran van voedsel voor mensen en, helaas, oak voor 

dieren. 

Men kan, naast economische en culinaire interesse, oak inter

esse hebben voor vissen als onderdeel van de natuur, van het 

leven in de zee. Om meer te weten te komen over alle zeevis

sen die in onze wateren rondzwemmen, werd deze gids samenge

steld en verspreid. Het is een samenvatting van de huidige 

kennis van zaken omtrent welke soorten hier voorkomen of voor-

kwamen. Anderzijds is het zo dat er bij de vissers veel meer 

kennis aanwezig is die nooit op schrift is gesteld. Nochtans 

zijn onze vissers het best geplaatst om aan dit initiatief, 

zonder veel inspanning, mee te werken. 

Bij de verdere studie stellen wij vooral de volgende vragen: 

- Welke vissoorten komen hier voor? 

- Wanneer komen ze hier voor? 
(het gehele jaar, alleen bepaalde periode(s), ... ) 

- Hoe talrijk zijn ze? 

- Wat komen ze hier doen? 
(voorbij trekken, zich voortplanten, ... ?) 
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Het spreekt vanzelf dat dit wat de talrijke commerciele soar

ten betreft een onbegonnen werk is. Dat is voer voor voltijdse 

onderzoekers. De meeste soorten zijn echter niet zo talrijk of 

hebben geen commerciele waarde. 

Vooral deze groep interesseert ons, omdat hiervan nog het minst 

bekend is. 

HOE MEEWER:ZEN ? 

-DOOR TE WIJZEN OP ONJUISTHEDEN EN ONVOLLEDIGHEDEN IN DEZE 

GIDS, door aanvullingen door te geven, oak wat betreft de 

locale benamingen , (zie blz VI). 

-DOOR "RARITEITEN" TE BEhTAREN VOOR VERDERE STUDIE . Deze 

kunnen in iedere vismijn afgegeven warden. Deze vangsten 

hebben meest waarde als ze voorzien zijn van 

- plaats van de vangst 

- datum van de vangst 

- nr van het vaartuig en naam van het bemanningslid 

Ook als u de interessante vis niet wilt afstaan, omdat ze com

merciele waarde heeft, zijn wij erg geinteresseerd in de'e ge

gevens, eventueel aangevuld met: lengte, gewicht, geslacht. 

Oak foto's of dia's hebben waarde. 

De opvangregeling per vissershaven is als volgt: 

NIErnvPOORT afgeven aan dhr Hovaere, directeur 

Bureel Stedelijke Vismijn. 

OOSTENDE_aan de trap afgeven bij Eddy Eneman. 

-in de vismijn afgeven aan de mensen van het Rijkssta-
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tion die bemonsteringen komen doen of rechtstreeks 

afgeven in het Rijksstation, Ankerstraat 1, Oostende. 

ZEEBRUGGE afgeven aan de ''N.V. Zeebrugse visveiling'': vragen 

naar Dirk Neyts of Johan Van de Steene of de verant

woordelijke ploegbazen. 

De soorten die ons vooral interesseren zijn aangeduid met een 

~ (graag de vis zelf or ae kop) of ~ (graag gegevens). 

A~e medewerkers warden ofwel via de vakpers (Visserijblad, 
Rederscentrale) ofwel persoonlijk op de hoogte gebracht. 

BRUINVISSEN, DOLFIJNEN, ZEEHONDEN, ZEESCHILDPADDEN ... 
Er komen af en toe ook andere grate zeebewoners in de Bel

gische wateren terecht, die niet behoren tot de vissen. Hoewel 
vb. bruinvis en walvis wel zo genoemd warden, zijn het in fei-
te zoogdieren, die ademen door longen en niet -zoals de vissen -
door kieuwen. Het verschil is ook uitwendig goed te zien. De 
Walvisachtigen (walvissen, grienden, dolfijnen, bruinvissen, ... ) 
hebben een horizontale staar~. Vissen hebben een verticale staart. 
Zeehonden zijn ook zeezoogdieren. Ze hebben vinvormige paten. 
Zeeschildpadden behoren tot de kruipdieren. Ze leven eigenlijk 
alleen in warme zeeen. Toch dwaalde in September 1981 een 
lederschildpad af tot voor onze westkust. 

Al deze dieren warden meestal zwemmend opgemerkt, als ze 
aan het oppervlak komen ademen. Soms verdrinkt er eens een in 
de netten of wordt er een dood exemplaar gevangen. Het Konink
lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (tel. 02/648 
04 75 of via G. Rappe tel. 091/74 39 68) is altijd geinteres
seerd in dergelijke verongelukte dieren, voor onderzoek naar 
hun voorkomen en gezondheidstoestand. Deze dieren staan aan de 
top van de voedselpyramide, wat betekent dat ze van alle dieren 
het meest gifstoffen innemen. Onderzoek hiernaar leert iets 
over de kwaliteit van de Noordzee en levert zo argumenten om 
van de regeringen van de Noordzeestaten gunstige maatregelen 
tegen vervuiling te eisen. 
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Enkele opmerkingen omtrent de locale namen . 

De meeste vissen zijn door de mensen die er beroepshalve 
mee bezig zijn (vissers,sorteerders,wegers,vishandelaars, .. . ) 
gekend onder een locale benaming, een dialectnaam. Veel commer
ciele soorten warden zelfs, afhankelijk van de leeftijd, aange
duid met verschillenJe namen (Vb :gul-kabeljauw). Bij bepaalde 
soorten wordt zelfs een vijf- of zesvoudige indeling gemaakt . 
Daarop wordt hier,een uitzondering daargelaten, niet ingegaan. 
Hoewel de Belgische kust slechts 65 km lang is, kunnen deze 
namen lo,aal erg verschillen. Dit heeft vooral historische 
gronden.De vroegere vissersgemeenschappen waren tamelijk geslo
ten.Ook de visgronden verschilden grotendeels. Dit verklaart 
waarom de naam van een bepaalde soort, gebruikt aan de oostkust 
kan verschillen van die van de west- of middenkust. Er bestaan 
zelfs verschillen tussen Heist en Blankenberge ! Door het in 
gebruik nemen van Zeebrugge als vissershaven zijn de vissers 
van de oostkust nu geconcentreerd1 wat een vermenging (dus ver
arming) van het 1visserslatijn'tot gevolg heeft. Gelijkaardige 
evoluties hebben zich ook elders aan de kust voorgedaan.De lo<ale 
of gewestelijke namen, die hier gegeven warden zijn deze die 
de auteurs bekend waren en vandaag nog in gebruik zijn.Ze zijn 
echter voornamelijk gesteund op ervaring aan de oostkust (Zee
brugge) en aan de middenkust (Oostende). Wat de westkust betreft 
is hier nog een hiaat op te vullen. Als onze westkustleden 
hun steentje willen bijdragen is in een volgende uitgave dit 
euvel verholpen. 
Waar bij bepaalde vissen geen locale namen gegeven warden ~e-
tekent dit dat de soort ook in de gewesttaal met de officiele 
nederlandse naam wordt aangeduid of dat ons geen locale bena
mingen bekend zijn. 

ILLUSTRATIES 

ALLE ILLUSTRATIES WERDEN ONTLEEND AAN WHEELER (1969): 
THE FISHES oF THE BRITISH IsLES & NoRTH-WEsT EuROPE. 
UITGEGEVEN DOOR MACMILLAN, LONDON-MELBOURNE-TORONTO. 
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KLASSE VAN DE RONDBEKKEN OF KAAKLOZEN (Cycfo/'>iomata) 

Twee soorten worden op onze kust gevangen. De volwassen 
vissen leven voornamelijk parasitair op andere vissoorten. 
De larven leven enkele jaren in de bodem van de rivieren en 
na hun gedaanteverwisseling trekken ze naar zee. 

Zeeprik Pet~omyzon m~u~ Linne,1758 ._ 

Loc. : Negenoog 
Fr.:Lamproie de mer;E.:Sea lamprey;D.:Meerneunauge 
Max. tot 90 cm. Voorbij het oog zitten 7 kieuwopeningen. 
Heeft 2 rugvinnen. De mondschijf bestaat uit meerdere rijen 
ringvormige tanden. 
Kleur: olijfgroen gemarmerd op de rug en de flanken, de 
buikzijde is gebroken wit. 
Wordt zeer zelden op onze kust gevangen. 

~-oc, --

Rivierprik Lampe~a /fuviatif.i~ (Linne,1758)~ 

Loc.: (Kleine) negenoog 
Fr.:Lamproie fluviatile;E.:Lampern;D.:Flussneunauge 
Max. tot 50 cm, meestal niet groter dan 35 cm.Voorbij het 
oog zitten 7 kieuwopeningen.In het bezit van 2 rugvinnen. De 
mondschijf bestaat uit 1 rij hoorntanden. 
Kleur: donkergrijs op de rug, overgaand naar zilverwit op de 
buikzijde. 

C··· .... .. 

~-~=:::::--.· 
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KLASSE VAN DE KRAAKBEENVISSEN (Chon.c!Aich:thy.e~:;) 

Wordt onderverdeeld in de Haaien, de Roggen en de Draak
vissen. Deze laatste groep ontbreekt in onze kustwateren. 

Haringhaai of neushaai LaJTln.a n.a-6ui:J (Bonnaterre, 1788) * 
Loc.: Latoer 
Fr.:Taupe;E.:Porbeagle;D.:Heringshai 
Max. tot 350 cm (in de Noordzee meestal veel kleiner). De 
snuit is puntig en het lichaam is in het midden het hoogst. 
Het midden van de eerste rugvin ligt ongeveer boven de 
achterrand van de borstvinnen, de tweede rugvin ligt net 
boven de anaalvin. Aan weerszijden van de staartwortel en 
-vin zit een stevige kiel met er onder op de staartvin nog 
een kleinere. Is eierlevendbarend; de jongen zijn ongeveer 
50 cm bij de geboorte. 
Kleur: de rugzijde is grijsblauw, de flanken grijs en de 
buikzijde witachtig. 
Op onze kust een zeldzaam geziene gast. 
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Reuzehaai Ceio~uh maximuh (Gunnerus,1765)1Ar 

Loc.: wordt soms aangeduid met de term Apekalle, maar deze 
naam slaat op een andere soort nl. de Groenlandse haai 
Fr.:Requin pelerin;E.:Basking shark;D.:Riesenhai 
Max. tot 11 m, in de Noordzee meestal niet grater dan 7 m 50 
Een opvallend kenmerk zijn de lange kieuwspleten. De soort 
is een planktoneter die het instromend water zeeft met behulp 
van de grate kieuwboogaanhangsels. 
Is eierlevendbarend; de jongen zijn ongeveer 150 cm bij de 
geboorte. 
Kleur: de rugzijde is grijsbruin tot zwart, de buikzijde 
vuilwit~ 

Is zeer zeldzaam op 
16.11.1983, waarbij 
boot op de visgrond 
Begin november 1985 
bij de Noordhinder. 

onze kust. Een recente vondst dateert van 
door de bemanning van een pleziervissers
Trapegeer een exemplaar werd gevangen. 
werd een exemplaar gevangen door de 0.275 

Voshaai Afopiah vufpinu~ (Bonnaterre, 1788) ._ 

Lac.: Vosje (?) 
Fr.: Renard de mer;E.: Tresher; D.: Fuchshai 
Max. tot 6 m. De bovenlob van de staartvin is zeer lang. 
Kleur: De rugzijde is grijs tot donker blauwgrijs, de flanken 
grijs gevlekt en de buikzijde witachtig. 
Is eierlevendbarend; de jongen zijn ongeveer 150 cm bij de 
geboorte. 
Zeer zeldzaam. Eind oktober 1985 werd een exemplaar gevangen 
door de 0.275. 
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Hondshaai Scyf.io/lhinu-6 canicufa (Linne,1758)* 

Lac.: Zeehondje, Hondje 
Zoals de meeste kleine haaieooorten wordt oak deze 
soort in de handel verkocht onder de naam "zeepaling". 

Fr.: Petite roussette;E.:Dogfish;D.: Kleingefleckter Katzen-
hai 
Max. tot 100 cm. De anaalvin reikt tot het begin van de tweede 
rugvin. De neusflappen zijn bijna volledig met elkaar ver
groeid en reiken tot de bovenlip. 
Eierleggend. De eikapsels (6 cm x 2,5 cm) zijn geelachtig van 
kleur en aan iedere hoek zit een lange hechtdraad. Ze warden 
met velen tegelijk afgezet en strengelen dikwijls ineen tot 
trossen. Na ongeveer 6 tot 9 maand, afhankelijk van de tempe
ratuur, komen de jongen uit. 
Kleur: de rugzijde is zandkleurig met kleine, bruinachtige 
vlekken, de buikzijde is vuilwit. 

Kathaai Scyf.io/lhinu-6 ~Jief_l_~-6 (Linne,1758)* 

Lac.: Dogge, Dog 
Fr.: Grande roussette;E.: Nursehound;D.: Grossgefleckter 
Katzenhai 
Max. tot 150 cm. De anaalvin reikt tot het midden van de 
tweede rugvin. De neusflappen zijn breed,niet vergroeid en 
bereiken de bovenlip niet. Grotere vlekken dan de vorige soort 
Eierleggend. De eikapsels zijn 10 cm x 4 cm groat. 
Op onze kust minder algemeen dan de hondshaai. Meestal betreft 
het jonge exemplaren. 

-------:: .. : ;;. 
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Ruwe haai 9aieo~hinu~ gaieu~ (Linne,1758)~ 

Loc.: Stinkhaai, Steenhaai,(Zeiker} Zandhaai 
Fr.: Milandre;E.: Tope; D.: Hundshai 
Max. tot 170 cm. De anaalvin ligt juist onder de tweede rug
vin en is even groot. Enkele rijen scherpe, driehoekige tanden. 
Is eierlevendbarend. De jongen zijn ongeveer 40 cm groot bij 
de gebcorte. 
Kleur: de rug en de flanken zijn grijsachtig bruin, de buik 
is vuilwit. 

Gevlekte gladde haai of toonhaai ~u~tefu~ a~~ia~ Cloquet,1821~ 

Loc.: Zandhaai, Zeiker, Stinkhaai 
Fr.: Emissole commune;E.: Starry smooth hound;D.: Glatthai 
Max. tot 180 cm. De anaalvin is kleiner dan de tweede rugvin 
en begint ongeveer halfweg onder deze laatste. De neusflappen 
zijn smal. Stompe tanden in een mozaiekpatroon (vergeljkbaar 
met het gebit van roggen) 
Is eierlevendbarend. 
Kleur: De rugzijde is grijsachtig met witte vlekken, de 
buikzijde geelwit. 
Niet zeldzaam voor onze kust. 
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Gladde haai of toonhaai f/u-!:Jf...efLM r:zLL-!:JUf.u-6 ( L i nne, 1758) ' 

Lac.: Zandhaai, Zeiker, Stinkhaai 
Fr.: Emissole lisse;E . : Smooth hound;O.:Glatthai 
Max. tot 160 cm. De anaalvin is kleiner dan de tweede rugvin en begint 
ongeveer onder de helft van deze laatste. Neusflappen bre~er~da~-va~-de; 

vorige soort. 
Levendbarend. Bij de geboorte zijn de jongen ongeveer 30 cm groat. 
Kleur: rugzijde is effen grijsachtig, de buikzijde is geelwit. 
Nog niet met zekerheid langs onze kust bekend door verwarring met de vorige 

soort. Komt er vermoedelijk wel voor. 

Hamerhaai Sphy~a zygaena (Linne,l758)' 

Fr.: Requin marteau;E.:Smooth hammerhead;D.: Hammerhai 
Max. tot 400 cm. Kop metafgeplatte, zijwaarts gerichte lobben, 
de ogen zitten op de uiteinden ervan. Eierlevendbarend. 
Kleur: de rugzijde is bruinachtig grijs, de buikzijde is 
l~chter van kleur. 
Zeer zeldzaam in Noordeuropese wateren. In 1930 werd werd bij 
de Westhinder een jong exemplaar gevangen. 
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Doornhaai Squafu~ acanthia~ Linne,1758 

Loc.: Spoorhaai, Speerhaai, Stekel:wai, sparhaai * 
Fr.: Aiguillat;E .: Spurdog;D.:Dornhai 
Max. tot 120 cm. Voor de rugvinnen is er een stevige stekel. 
De anaalvin ontbreekt. 
Is eierlevendbarend. De jongen zijn ongeveer 30 cm bij de 
geboorte . 
Kleur: de rugzijde is grijsachtig met witte vlekken, de buik
zijde is vuilwit. 
Uitzonderlijk te vangen op onze kust. De recentste vangst 
dateert van 21.10.1985, waarbij een wijfje van ongeveer 70 cm 
werd gevangen in een warrelnet (F.Derdeyn) 

Ijshaai of Groenlandse haai Somnio~ micao~ Schneider,180l ~ 
Lac.: Apekalle 
Fr.: Oormeur, Laimargue;E.: Greenland shark;O.: Gronlandhai 
Lengte tot ongeveer 640 cm. De anaalvin ontbreekt. De twee rugvinnen ZlJn 
klein en de eerste rugvi~ bevindt zich ongeveer in het midden van het lichaam . 
De kieuwspleten zijn kLein. 
Het vlees is slechts eetbaar nadat het gedroogd is. Wordt vooral gevangen 
voor de grate lever waaruit traan wordt gewonnen. 
Kleur: de rugzijde is grijsbruin, de buikzijde lichter. 
Van de Belgische kust alleen bekend uit de vorige eeuw. In 1958 werd een 
exemplaar in de Westerschelde gevangen. 
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Zeeenge~ Squatina ~quatina (Linne,1758)~ 

Loc.: Viool, Beir, Berteloot, Speelman 
Fr.:Ange de mer;E.:Monkfish;D.:Meerengel 
Max. tot ongeveer 180 cm. Het lichaam is afgeplat,de kop is 
breed en voor de neusgaten zitten er franjevormige aanhangsels. 
Is eierlevendbarend. De jongen zijn ongeveer 25 cm bij de 
geboorte. 
Kleur: de rugzijde is grijsbruin tot zandkleurig, de buik
zijde is witachtig. 
Volgens een kustvisser werd een vijftiental jaar geleden een 
exemplaar gevangen. Vroeger algemener . 

Gemarmerde sidderrog 7o~pedo m~o~ata Risso,1810 ~ 

Loc.: Elektrieke rog 
Fr.: Torpille marbree;E.: Marbled electrc ray;D.: Marmor
zitterrochen. 
Max. tot 60 cm. Het lichaam is afgeplat en tamelijk cirkel
vormig met een korte, dikke staart. 
Kan elektrische stroomstoten afgeven die zelden meer dan 45 V 
bedragen en die bij herhaalde ontladingen snel dalen in sterkte. 
Is eierlevendbarend. Neusgaten met franjes aan de rand. 
Kleur: de rugzijde is bruinachtig met gele en lichtbruine 
vlekken, de buikzijde is cremekleurig. 
Langs onze kust zeer zeldzaam. Op het einde van de vorige 
eeuw werd een exemplaar door Blankenbergse vissers gevangen. 
In september 1981 bracht de 0.737 een nog levend exemplaar aan. 
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Gewone sidderrog 7o~ no~ Bonaparte,1835 ~ 

Lac.: Elektrieke roq 
Fr.: Torpille noire;E.: Electric ray 
Max. tot 180 cm. Lichaam afgeplat, algemenere vorm dan de vorige soort. 
Kleur: rugzijde is effen donker (van chocoladebruin tot bijna zwart) de 
buikzijde is wit. 
Nog niet van onze kust bekend. In het begin van de eeuw werd wel een 
exemplaar gevangen bij Walcheren. 
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Stekelrog Raja clavata Linne, 1758 * 
Lac.: Ruige rag, Eenstaart (oostkust), Grate rag (volw. vrou

welijke: Oostende) 
Tilten en Teelt zijn mannelijke roggen. Termen als 
Scherpstaarten en Halvemans hebben betrekking op de 
grootte. Katroggen zijn hele, kleine roggen van aller
hande soorten. 

Fr.: Raie bouclee;E.: Roker;D .: Nagelrochen. 
De mannetjes bereiken een grootte van 70 cm, de wijfjes van 
100 cm. De rugzijde is bezet met veel stekels; meestal drie 
rijen stekels op de staart; de buitenste rijen hebben de 
grootste stekels. 
De eikapsels zijn ongeveer 4 cm x 6 cm groat en spoelen 
regelmatig op het strand aan. 
Kleur: de rugzijde is geelbruin met grijze en donkere vlekken. 
Op onze kust af en toe kleine exemplaren. Vroeger werden veel 
meer roggen gevangen. 

Gladde rag of gevlekte rag Raja moniagui Fowler,1910 * 
Lac.: Gledder, Gleddigen (Zie ook bij de vorige soort: Halve-

mans, Scherpstaarten, Katroggen) 
Fr.: Raie douce;E.: Spotted ray;D.: Fleckenrochen. 
De wijfjes warden maximaal 75 cm, de mannetjes blijven veel 
kleiner. De borstvinnen (vleugels) zijn niet bezet met doornen. 
Kleur: de rugzijde is zandkleurig tot bleekbruin met grate 
donkere stippen. Soms vo~men enkele grotere stippen centraal 
op de "vleiigels" een cirkelvormig patroon. 
De eikapsels zijn ongever 6,5 - 7 cm x 4 cm groat. 
Deze rag wordt nog weinig op onze kust gevangen. 
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.. . . . . . . . . . 
.. : ... : . .. : .. · .. . . . 

V1eet Raja A.ali-0 Linne, 1758 ' 

Loc . : Schate 
Fr.: Pocheteau gris;E.: Skate;D.: Glattrochen . 
Max. tot 285 cm lang. De snuit is zeer spits . Tussen de rug
vinnen kan men 1 a 3 stekels aantreffen en op de staart loopt 
1 rij stekels . 
De eikapsels zijn tot 14 cm x 8 cm groot. 
Kleur: de rugzijde is olijfbruin tot grijsbruin met witgele 
vlekjes, de buikzijde is lichtgrijs met zwarte puntjes . 
Vroeger regelmatig (?) gevangen, nu ve rdwenen. 

«>o 
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Blonde rog Raja CAachyww Lafont, 1873' 

Loc . : Kielrog, Keels, Eenstaart ( vr.) en D · t ( ) rles aart m. 
te Oostende. 

Fr. : Raie a queue courte ;E . : Blonde ray;D.: Blonde 
Max. tot 120 cm . Geen stekels op de vinnen. 
De eikapsels zijn ongeveer 12 cm x 8 cm groot. 
Kleur:de rugzijde is lichtbruin, met enkele vuilwitte vlekken 
en dicht bezetmet .donkere stippen , tot tegen de rand van de 
vinnen en op de staart. 
Zeer zeldzaam op onze kust. 

Grootoogrog Raja naevu!J Muller en Henle,1841' 

Lac. : Wilde rog, Vliegers (Oostende! 
Fr. : Raie fleurie;E. : Cuckoo ray;D .: Kuckucksrochen 
Max . tot 70 cm . Veel kleinere stekels op de staart, eventueel 
nog kleinere aan de rand van de borstvinnen . 
De eikapsels zijn klein (5,5 cm x 3,5 cm) en bezitten een 
paar lange horens . 
Kleur : de rugzijde is grijsbruin met twee duidelijke zwart 
en geel gevlekte "ogen" in het midden van de "vleugels" 
Zeer zeldzaam langs onze kust . 



.. .. 
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De volgende soorten werden nog niet op onze kust waargenomen, maar kunnen 
er eventueel voorkomen • 

Golfrog I~Ja ~ Lacepede, 1802 ~ 

Zuidelijke soort. Maximaal 100 cm. Typisch patroon van grillig, donkere 
lijnen op de rug. 

_, .... · 
'"::::·:· ~ ·-~~ { :'i 

... ~·· .~~ :~0 

'"-., ~~. -~~ ·\~i'~.~S~/1.·. 
~ ·1~· .... ·~~~ 

Kleinoogrog l~ja micaoo~ Montagu,1818 ~ 

Zuidelijke soort. Maximaal 80 cm. Rugzijde grijsbruin met talrijke witte 
lijnen en onregelmatige vlekken. Deze !open dikwijls evenwijdig met de 
vinrand. Kleine ogen. 
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Sterrog Raja /lfXU.ai.a Donovan, 1808 ' 

Noordelijke soort. Maximaal 70 cm. Talrijke grate stekels met stervormige 
basis op rug en staart • 

. . ... . . . 

~ ,. ... " ,. ~ > ~ " . " > ,. ,.. .. :.~p~ .. .,. @-@-"• :,.-
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Pi jlstaartrog Da6yati6 pa6tinaca (Linne , 1758) JAr 

Loc . : Pijlstaart, Jude 
Fr .: Pas t enague ; E.: Stingray : D. : Stechrochen . 
Max. tot 140 cm in de Noordzee . Halverwege de staart zit t en 
een of twee gezaagde stekels, die in verbinding staan met 
een gifklier. 
Is eierlevendbarend . (Een drachtig vrouwtje werd onlangs 
door een kustvisser gevangen. De jongen werden op het dek van 
het schip geboren. Ze waren bij benadering een 30 cm groat.) 
Kleur: de rugzijde is olijfbruin tot grijsachtig, de buikzijde 
is vuilwit. 
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KLASSE VAN DE BEENVISSEN (O~Leichthye~) 

Steur ~ d.wUo Linne, 1758 ' 

Max. tot 350 cm. Een onmiskenbare verschijning. Vijf rijen benige platen 
over het lijf. Lange snuit met vier baarddraden voor de smalle mond. 
Trekt de rivieren cp om te paaien. Het gekende kaviaar is van deze en 
aanverwante soorten afkomstig. 
Overal in Noord-Europa sterk achteruitgegaan door watervervuiling, stuwen, 
sluizen en overbevissing. 
In de vorige eeuw gekend van de Schelde, Maas en hun bijrivieren. Thans 
verdwenen. In 1968 werd bij Walcheren nog een exemplaar gevonden. 

Paling of aal Anguiffa anguiffa (Linne,1758) 

Loc.: 
Fr.: Anguille;E.: Eel;D.: Flussaal. 
De wijfjes bereiken een grootte van 100 cm, de mannetjes van 
SO cm. _De onderkaak steekt ver voor de bovenkaak uit De 
borstv1nnen zijn afgerond; de rugvin begint ver acht~r de 
borstvinnen. 

Leeft in het zoete water maar trekt naar zee om te paaien. 

c 
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Zeepaling of Kongeraal Cong~ cong~ (Linne,1758)~ 

Loc. : Kongel 
Fr. : Congre;E .: Conger;D.: Meeraal 
Max. tot 275 cm lang . De bovenkaak steekt voor de onderkaak 
uit. De borstvinnen zijn puntig. De rugvin begint direkt 
achter de borstvinnen. De rug- en anaalvin is met zwart om
zoomd. 
Af en toe kleinere exemplaren voor onze kust. 

Murene of moeraal ~~aena helena Linne,l758 ~ 

Fr.: Murene;E.: Moray;D.: Murane 
Tot 130 cm groot. De rugvin begint direkt achter de kop. 
Borstvinnen zijn afwezig. Is meestal bruinachtig met lichtere 
vlekken. 
De kleine kieuwopeningen zijn omgeven met een donkere vlek. 
Zeer zeldzaam voor de Noordeuropese wateren. In 1937 werd een 
exemplaar gevangen op het Oosterstaketsel te Oostende. Het 
bevindt zich in de collectie van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. 
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Haring Clupea h~gu~ Linne,1758 

Loc.i Bliek, Scharding 
Fr.: Hareng;E.: Herring;D.: Hering 
Max. tot 43 cm lang. De buikvinnen bevinden zich ter hoogte 
van het midden van de rugvin. Voor de buikvinnen telt men 
meer clan 26 kielschubben. ~ anaalvin bestaat uit 16 tot 18 
vinstralen. 
Kleur: de rugzijde is blauw en gaat over naar zilverwit op de 
buikzijde. 

Sprat Sp~attu~ ~p~attu~ (Linne,1758) 

Fr.: Esprot;E.: Sprat;D.: Sprotte. 
Max. tot 17 cm lang. De buikvinnen bevinden zich net voor de 
rugvin. Voor de buikvinnen telt men minder dan 24 kielschubben. 
De anaalvin bestaat uit 17 tot 22 vinstralen. 
Kleur: de rugzijde is blauwgroen en gaat over naar zilverwit 
op de buikzijde. 
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Sardien S~a piich~~ (Walbaum,1792)~ 

Loc. : Pilchard 
Fr.: Sardine;E.: Pilchard;D.: Sardine. 
Max. tot 25 cm lang. De schubben zijn groat en de kieuwdeksels 
zijn radiair gegroefd. De buikvinnen bevinden zich ter hoogte 
van het midden van de rugvin. 
Kleur: de rugzijde is blauw-groenachtig, een gouden schijn op 
de flanken en de buikzijde is zilverwit. Soms met 4 of meer 
kleine donkere vlekken op de flanken. ·Door de auteurs nog niet 
waargenomen. 
Komt in sommige jaren tussen de haring voor. 

Elft Afo~a aio~a (Linne, 1758 )~ 

Loc. : Mei vis 
Fr.: Alose vraie;E.: Allis shad;D . : Maifish 
Tot maximaal 60 cm lang. Kan verward warden met de fint. Is 
best ervan te onderscheiden door het grate aantal kieuwaan
hangsels (80 - 130) op de eerste kieuwboog. 
Kleur: de rugzijde is blauwachtig, de flanken hebben een 
gouden schijn en de buikzijde is zilverachtig. Meestal 1 of 
geen zwarte vlek op de flank. 
Zwemt de rivieren op om te paaien. Vroeger talrijk, nu uit
zonderlijk zeldzaam. Door de auteurs niet waargenomen. 



-20-

Fint Afo~a taffax (Lacepede,1803)~ 

Lac.: Meivis 
Fr.: Alose feinte;E.: Twaite shad;D.: Finte 
Tot maximaal 55 cm lang. Gelijkt op de elft. Het beste 
determinatiekenmerk is het tellen van de kieuwboogaanhangsels 
op de eerste kieuwboog zitten 40 tot 60 kieuwboogaanhangsels. 
Kleur: de rugzijde is blauwachtig, de flanken hebben een 
gouden schijn en de buikzijde is zilverachtig. Op de flanken 
ziet men meestal 6 tot 8 zwatte vlekken. 
Langs onze kust minder algemeen. 

Ansjovis [ng~aufi~ enc~a~icofu~ (Linne,1758)JAr 

Fr.: Anchois;E.: Anchovy;D.: Anchovis. 
Maximaal tot 20 cm groat. De bovenkaak steekt voor de onder
kaak uit. Heeft geen kielschubben aan de buikzijde. 
Kleur: de rugzijde is lichtgroen tot blauw, flanken en buik
zijde zijn zilverwit. 
Af en toe gevangen in het voorjaar. In mei 1985 werd door de 
0.62 150 kg aangevoerd. 
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!:! outing ~ oxy/lhyndu..J/.J ( Linne, 1758) ' 

Maximaal 50 cm. Gelijkt van algemeen aspekt op de haring: blauwgroene rug, 
zilverachtige flanken en buik. Puntige snuit. Vetvin. Zwemt de rivieren op. 
Zou in de vorige eeuw o.a. in de Schelde en de Maas gevangen zijn. Geen 
gegevens uit onze eeuw. Vermoedelijk uitgestorven in de Noordzee. 

'Spiering Oomvz.u.o .epV7..1.anu.o (Linne, 1758)' 

Fr.: Eper1an;E.: Smelt;D.: Stint. 
Tot maximaal 30 cm. Vetvin aanwezig. De onderkaak steekt meer 
vooruit. De anaalvin bestaat uit 18 tot 22 vinstralen. 
Kleur: is transparant. De rugzijde is b1auwgroen, de buikzijde 
witgeel. 
Zwemt de rivieren op waar ze paaien in de benedenloop. Volgens 
alle andere bronnen een zeer algemene soort. Door de auteurs 
werd ze echter nog niet waargenomen. 
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Zalm Sahno .dalWI. Linne, 1758' 

Fr.: Saumon;E.: Salmon;D.: Lachs. 
Max. tot 150 cm lang. Een vetvin is aanwezig . Het uiteinde 
van de muil komt niet voorbij de oogbol. De rugvin bestaat 
uit 10 tot 12 vinstralen en de anaalvin uit 8 tot 11 vin
stralen. De staartwortel is slank. Op de flanken zijn 
x-tekens _te zien. 
Zeer zeldzaam. Sedert de dertiger jaren niet meer met zeker
heid waargenomen. 

Zeeforel Sahno ~utta ~utta Linne,1758~ 

Fr.: Truite de mer;E.: Sea trout;D.: Meerforelle. 
Max. tot 140 cm lang. Een vetvin is aanwezig. Het uiteinde 
van de muil komt voorbij de oogbol. De rugvin bestaat uit 
12 tot 14 vinstralen en de anaalvin uit 10 tot 12 vinstralen. 
De staartwortel is hoog. Op de flanken zijn vlekjes te 
zien. 
Wordt af en toe gevangen in de kustwatereri. 
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L : ' ni-6cato~iU-6 l Lo nn.-<..U/J ,. 

Zeedui ve ,. Roggevreter. • D : Seeteufel. eerste 
. Staart, E . Angler, . breed. De 

. Staartvls, tte de mer; :· . er grout e~ voorzien van 
LFoc: . Baudroie, Lolang. De kop lS zv:rlengd en ls De tweede 
r.. 

20
0 cm den trekken. 

2

6 
tot . lleenstaan . aan te . t 24 tot Max. 1 

1
s a d proo1 ·n u1 

Linne' 1758 * 
·nstraa el om e d borstvl rugv~lezig aanha~~sll tot 12 en e tig gevlekt, 

een . bestaat Ul . onregelma 
rugvln ·nstralen. l bruinachtlg, zachte Vl iabel. Meesta Kleur: var 

hua Linn0,1758 n minder . (jaduh mo~ beliauw va 
Ka bel puw d t een ionge k\ klei ne gul) . 

streken wor StobcrretJ" n de 
L . In onze 1 genoemd, D ; KabelJau 't en aa oc .. 4 kg een gu ·E.: Cod; •. k steekt voorm 

C billaud,Morue, De bovenkaa zandkleurig 
Fr.: a 165 cm lang. k . ndraad. . 'fbruin tot buikzlJde Max. t~t zit een langefl~nken zijn ohJlijn en de onderkl~ rugzijde en vlekken, de ZlJ Kleur: e en lichtere donkere 
m~~ witachtig. ZlJn 
Algemeen. 
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(L"nne 1758)* aeg&tffiu~ 1 ' "totte" 
(1

nfanog~ammu~ . treektaal 
"'- onze s schelvis wordt ln 

. Een kleine t· eh n aan 
Loc. . d D . Schell lS t naar voor e . 

genoem .. H ddock; .. teekt mees eerste rugV1n F . Eglefin;E •. D \ovenkaak s kindraad. De . 

r.. t 80 cm. e er korte ·lverachtlg Max. to . zit een ze k Z1 de 

onderhn . de flan en .te zwarte . spits. . "de is grlJ flanken Zl lS de rugzlJ . t Op de .. sa eh tlg' . t een gro Kleur; . "de is W1 . rt 
en de buikz1J .lijn is ook zw\u;t gevangen. de ZlJ . p onze vlek en weinlg o dt slechts Wor 

(Linne,l758) mvdangu~ ne4langiu~ mensenvis. Wijting . ) Zieke 
. -kleine wijtl~g ' 

. MolenaartJes.C~ng·D.: Wittllng. kt vooruit . Een kin-Lac.· E . Wh1t1 • . k ak stee. 
. Mer lan; · · De boven a diereo. · 

Fr.. 70 cm groat. b .. de volwassen buikzijde ziJn 
Max. tot "et aanwezig 1J blauw flanken en in zit een draad lS nl . J·de is groen . 'van de borstv . de rugzl de basls . 

. Kleur . . • Bovenaan. . bruinacht1g . . "lverkleurlg .J.liJn lS Zl lek en de Zl zwarte v 
Algemeen . 
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Blauwe wijting ~ic~ome~i~tiu~ pouta~~ou (Risso,1826)~ 

Loc.: 
Fr.: Potassou;E.: Blue whiting;D.: Blauer Wittling. 
Max. tot 45 cm. De onderkaak steekt iets meer naar voor en 
draagt geen kindraact. De 3 rugvinnen zijn ver van elkaar ge
plaatst. 
Kleur: de rugzijde is blauw, de flanken en de buikzijde zijn 
zilverwit. 
Sommige jaren in klein aantal op onze kust te vangen, vooral 
in de zomermaanden. 

Dwergbolk 7~i~op~u~ minut~ (Linne,1758)~ 

Loc.: 
Fr.: Capelin;E.: Poor cod;D.: Zwergdorsch 
Max. tot 26 cm lang. De bovenkaak steekt vooruit en aan de 
onderkin zit een zeer lange kindraad. De anaalvinnen zijn van 
elkaar gescheiden. Het uiteinde van de borstvinnen reikt iets 
voorbij de anaalvin. 
Kleur: de rugzijde is geelbruin, de flanken goudkleurig en 
de buikzijde zilvergrijs. Aan de bovenkant van de basis der 
borstvinnen zit een kleine zwarte vlek. 
Zeldzaam 
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Steenbolk 7~i~op~u~ fu~cu~ (Linne,l758) 

Loc.: Steenpost, Post, Platte kast 
Fr.: Tacaud;E.: Bib;D.: Franzosendorsch 
Max. tot 45 cm lang. Boven- ·en onderkaak even lang. De kin
draad is lang. De anaalvinnen zijn niet van elkaar gescheiden. 
Ongeveer de helft van de lengte van de borstvinnen reikt 
Qorbij het begin van de anaalvin. 
Kleur: de rugzijde is geelbruin, de flanken gelig en de 
buikzijde wit. Op het lichaam zitten een 4 tot 5-tal donkere 
vertikale banden en een grate zwarte vlek aan de basis der 
borstvinnen. 

Een nauw verwante soort, de !<ever (7J?.iAop~ vm:mku Nilsson, 1 855), ' 
(E.: Norway pout) wordt noordelijker in de Noordzee en in sommige jaren in 
het Kanaal tot bij Boulogne gevangen. Nog niet in onze wateren aangetroffen. 
De soort is minder hoog dan de gewonesteenbolk, de onderkaak steekt iets 
voorbij de bovenkaak en de tweede en derde rugvin raken elkaar niet. 



. "tl. ng of pollak VlaswlJ 
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. oilachiu-6 Poilach-<-u-6 p (Linne , l758)* 

Loc.. . ~une ; E . . D onderka . "nde van . Vlasser . Pollack ; D •. ak steekt voo de borstvlnne . Pollack rbij de bov~n- n Fr . : L•eu'~O cm lang. e d Het Ulte• 

Max. totd;aagt geen kindra~ de anaalvin .. de flanken met 
kaak en . . het begin ·~ of groenachtlg;ijlijn loopt . kt voor hlJ .. d is bru•n . D donkere rel d rugzlJ e . ·de wlt. e 
Kleur: e de buikZlJ stvin. 
geelgroen ~:og boven de b~~nge exemplaren. en grote meestal J e lgemeen, 

Minder a ·~~~ 

~ ------------~--~~-~~~ 
~~~ ~ "~ -~-----..~~ 

. (Linne, 1758)' · V-UU:!IL-6 Pol.l.achiu-6 

. . : Kohl er . voorui tstekend Sa•the,D. k is lets b rst-Lieu noir;E. : t De onderkaa "teinde van de o 
Fr .: 130 cm groo : raad. Het u~ . en 
Max . tot en korte k•nd de anaalv•n . k n grijsachtlg 
en draag~i~t niet t?t ~·~kergroen, de fl~~t: zijlijn loopt vinnen r rugzijde lS ~ De gebroken w• 
Kleur : de "lverachtlg. recent bu

ikzijde Zl gevangen , o . a. de kust . ·na recht . . .k op onze 
b•Jdt uitzonderl•J Oostende. Wor eul van in de haveng 



blact.lt:: <•ii.j l:i.ng -Afiao/1/csisliw poulassou. 

ster=nbolk -Trisoplcms lus(IIS. 

di:Jergbolk_-:rrisoptcrus minutus. 

vlaswijt.ing -J'o//,uhirrs pollachius. 

kabeljauw-Cadus morhua. 
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wijting -Mer!angius malangus. 

l<ever-·-Trisoptems es!llarkii. 

zil verkabeljauu1-Ca.dim/us a.rgcnteus 
(noordelijke soort ) 

koolvi s--Pol/a.c!tius virws. 

schelvis -lv[e/anogramw acg!e)imd. 

overzicht van enkele kabeljauwachtigen 
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(Linne,l758) CiLiata mu~;te.ia . meun 

Vijfdradlge d rockling; 

- Five-bearde 
L C 

• Lompje,, Lo~nbeqn barbillons;E.: k waarvan 
o • • 1 a Cl de op • · n is - . Mote! e . Seequappe. draden op te rugvl . 

rr .. F .. fbartehge Vijf tast . Van de eers liggen ln D.: un 25 cm lang: op de snult. i ·n kort en 
Max. tot ·n en Vler de andere z J . 
·en aan de kl traal lang, de buik ziJn 
e ste Vlns de flanken en 
de eer . 

een groef. ·s donkerbruln, . de rug l 
Kleur. . . s bruin. 
licht gnJ 
Zeer algemeen 

• de Noorse' . " meun gevangen. n de vorige andece "vijfdradlge Te onder,cheiden ::at ab de 1 d werd nog e~n . (Collet,1B?S)). dt ook niet w g In Nede~ ~ de bovenlip. Wor meun ( elobde rand t door de 9 
soar 18 cm) vorige (Max. 
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Vierdradige meun [ncheiyopu~ c~iu~ (Linne,1766)~ 

Fr.: Motelle a quatre barbillons;E.: Four-bearded rockling; 
D.: Vierbartelige Seequappe 
Max. tot 40 cm groat. Vier tastdraden op de kop, waarvan een 
op de kin en drie aan de snuit. Van de eerste rugvin is de 
eerste vinstraal lang, de andere zijn kart en liggen in een 
groef. 
Kleur: variabel. De rugzijde is bruinzwart, roodachtig, grlJS 
tot geelachtig; de flanken zijn grijs en de buikzijde wit. 
De vinstralen van de eerste rugvin zijn blauw-zwart. Op het 
einde van de rug- en de anaalvin zit een donkere vlek. 
Zeer zeldzaam. Op 09.12.1985 werd door de 0.32 een exemplaar 
gevangen. 

f~ .. wf--~ 
= -~~~ ~~ -~~ 

~~~~~~~\~~\~'\"t\\\\\~~ ' ·~\\\\'\\\\~\\~\\\\~~~~. .... . 

Driedradige meun 9a~op~a~u~ vuiga~i~ (Linne,1758)~ 

Fr.: Motelle (a trois barbillons);E.: Three-bearded rockling; 
D.: Dreibartelige Seequappe 
i'1ax. tot ongeveer Se cm. Drie tastdraden op de kop, een aan 
de kin en twee op de snuit. Van de eerste rugvin is de eerste 
vinstraal kart, de andere zijn nog korter en liggen in een 
groef. 
Kleur: de rug is lichtroze of lichtbruin met donkere vlekken, 
de buikzijde is lichter van kleur. 
Zeer zeldzaam. Op 14.04.1983 werd door de 0.32 een exemplaar 

.gevangen bij de Stroombank, op 27.05.1986 door de 0.455 
op de Wenduinebank. 
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Een andere driedradige meun ((jaif:Mo(2/£1/ILL6 ~ (Linne, 175~)) werd ' 
reeds bij Gris Nez en in de monding van de Thames gevangen. Versch1lt van de 
vorige soort door de effen donkere rug. 

Leng f1of.va mof.va ( Linne, 17 58) ' 

Lac.: Linge 
Fr.: Lingue;E.: Ling;D.: Leng. 
Max. tot 200 cm. Lang en smal lijf. Een baarddraad op de kin. 
De bovenkaak reikt voorbij de onderkaak. De tweede rugvin is 
erg verlengd. 
Kleur: de rug is bruingroen metonregelmatige vlekken 
Zeer zeldzaam. In de eerste he~t van de vorige eeuw werd een 
jong exemplaar gevangen. 

Vorskwab Ranic£p~ ~aninu~ (Linne,1758)' 

Fr.: Trident;E.: Tadpole-fish;D.: Froschdorsch. 
Max. 35 cm lang. De kop is groat en breed en een kleine kin
draad is aanwezig. De eerste rugvin is zeer klein en bestaat 
uit 3 vinstralen. 
Kleur: zwart tot donkerbruin met een blauwe schijn. 
Enkele malen waargenomen op de kust. 



Heek fl.vz.fucciuJJ 
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. , (Linne,l758)~ m..eA.fuc cA...u'J 

. · . . ·id Seehecht · . en op de kaken Lac.: Moooe me • . Hake:D.: steekt voorultTwee rugvinoen 
.Fr.: tvlerlul~~e ~m:· De onderkaak cherpe tandeo • vin verlengd 
Max. tot 3 · J·en grate, s de tweede rug 

2 tot n lte van . 
zitten. het laatste gedee flanken zilvergriJS 
waarb1J htig de de d. en 

1
s de 

is. gzijde is gdjs~~j de,volwassen l~e~wart gekleurd. Kleur: de r~. zilverwlt. l de kieuwdekse 
en de buikz1Jde binnenkant van aangetroffen . 

dholte en de kustwateren mon in onze Enkele malen 

· ' lW); Zowz.c.e.JJ VA...VA...pa (Linne,l758)* 

·D . Aalmutter . blenny, · · . . ·E . Vivlparous staartvln. Blennie vivlpare, .. g. tussen de rug- eln's bij vissen. Fr.: Inkep1n hiJ'nse 
1 

1 
50 cm lang. ldzaam verse . ~e meesta . 

Max. d wat een ze is de rugz•J el-oranJe. Levendbare~ b 1 In ooze water~n n de buikvinnen ged"ng Zwin) K
leur: varla e .b 'k grijsachtlg e . h men (Ijzermon l ' . de Ul en ln am groen-bruln, t in havens 

d am mees Niet zel za ' 
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Geep Bel.onR.. t.el.one (Linne, 1758) * 
Loc.: Meivis, Snippe 
Fr.: Orphie;E.: Garfish;D;: Hornhecht. 
Max. tot 94 cm groot. Snavelvormige bek met hele kleine,scherpe 
tanden. Geen bijvinnen achter de rug- en anaalvin. Groene 
graten. 
Niet zeldzaam, voornamelijk in het zomerhalfjaar. 

~~~~~®jJ_~--------------------~----------~:==~-~ 
~ ~ -"""" ~ ~ 

Makreelgeep Sco~~ox ~a~u~ (Walbaum,1792)~ 

Fr.: Balaou;E.: Skipper;D.: Makrelenhecht. 
Max. 45 cm. Snavelvormige bek met hele kleine tanden. Voorbij 
de rugvin zitten 5 bijvinnen en voorbij de anaalvinnen 7 bij
vinnen. 
Soort van dieper water, soms aangespoeld op het strand. 

Koornaarvis A~ina p~e~Ryte~ Cuvier,1829 

Loc.: wordt Vroeger sprak men 

en 13 tot 16 zachte 

de 
is wit 
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Kleine koornaarvis ~ Coyeai Risso,1810 ~ 
Maximaal 9 cm. De anaalvin heeft 2 stevige en 11 tot 13 zachte vinstralen. 
Op de zijlijn telt men 44 tot 48 schubben. 
Zou in 1983 in de havengeul van Blankenberge zijn gevangen. Helaas is het 
specimen niet bewaard gebleven . Volgens sommige auteurs is deze soort slechts 
een vorm van de vorige. 

Zonnevis Zeu~ tate~ Linne,l758~ 

Fr.: Saint-Pierre;E.: Dory;D.: Petersfisch. 
Max. tot 65 cm lang. Het lichaam is hoog en zijdelings afge
plat. De muil is uitstulpbaar. De rugvin heeft lange membraam
filamenten. De anaalvin bestaat uit 3 tot 4 stevige vinstralen. 
Kleur: rugzijde bruinachtig, de flanken zijn geel en grijs 
en de buikzijde is zilverachtig. Op de. flanken zit een zwarte 
vlek. 
Af en toe op onze kust te vangen, vooral in de zomer. Meestal 
betreft het kleine exemplaren. 
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Koningsvis Lamp~i~ guiiaiu~ (Brunnich,1788)~ 

Fr.: Poisson-lune;E.: Opah;D.: Gotteslachs 
Max. tot 150 cm in de Noordzee. Het lichaam is hoog en zijde
lings samengedrukt. De mond is licht uitstulpbaar en bezit 
geen tanden. Borst- en buikvinnen zijn lang en puntig, de 
staartvin is gevorkt. 
Kleur: de rugzijde is staalblauw, de flanken groenachtig met 
raze weerschijn en de buik is zilverrozig. Het gehele lichaam 
is bezaaid met zilverachtige vlekken. De vinnen zij~ rood. 
Zeer zeldzaam. Op 29.06.1946 spoelde een vers exemplaar van 
meer dan ~~n meter lengte aan op het strand van St-Idesbald. 

Driedoornige stekelbaars ya~~o~ieu~ acu£eaiu~ Linn~,1758 

Loc.: Kraaivisje 
F E · h E · Three-spined stickleback;D.:Dreistachliger r. : p1noc e; .. 
Stichling. 
Tot 10 cm. Op de rug zijn er 3 alleenstaande stekel,de derde 
is klein. 
Kleur: variabel. Meestal grijsgroen op de rugzijde, de flanken 
en de buik zijn zilverachtig. In de paaitijd hebben de mannetjes 
een rode buik en blauwe ogen. 

b d k l·n de inhammen. Leeft ook in het Algemeen dicht ij e ust en 
zoete water. 
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Zeestekelbaars Spinachia ~pinachia (Linne , 1758)~ 

Fr.: Epinoche de mer;E.: Fifteen-spined stickleback; 
D. : Seestichling 
Max. 20 cm. Is langgerekt van vorm met een scherpe snuit en 
een lange smalle staartwortel. Op de rug zijn er 14 tot 16 
kleine, alleenstaande stekels. 
Kleur: rug en flanken zijn groenachtig-bruin. Over de flanken 
lopen donkere banden. De buik is geelachtig. 
Zeldzaam. De recentste meldingen dateren van 1980 (0.32) en 
van 1983 (0.190). 

Grote zeenaald Syngnathu~ acu~ Linne,1758 

Loc.: 
Fr.: Aiguille de mer;E.: Graeter pipefish;D.: Grosse Seenadel 
Max. tot 45 cm. De snuit is langer dan de helft van de kop
lengte. De rugzijde van de kop is juist achter de ogen inge-
bogen. De staartvin is goed ontwikkeld. De rugvin bestaat uit 
36 tot 45 vinstralen. Heeft 17 tot 21 rompringen voor de anale 
opening,erna 39 tot 43. 
Kleur: lichtbruin of lichtgroen van kleur . 
Algemeen. 

1 1 t I 1 
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Kleine zeenaald Syngnathu~ ~o~Leffatu~ Nilsson,1855~ 

Fr. : Petite aiguille de mer;E.: Nilsson's pipefish;D .: Kleine 
Seenadel 
Max . 17 cm lang. De snuit is korter dan de helft van de kop
lengte en iets naar boven gericht. De staartvin is goed ont
wikkeld. De rugvin bestaat uit 36 tot 45 vinstralen. Heeft 13 
tot 17 rompringen voor de anale opening, erna 37 tot 42. 
Kleur: bruinachtig 
Wordt regelmatig aangetroffen. 

~ i~~~ 
~I I 11 \I I I I I Ill iffi\htfffi+H-HHB+j J ' . I ' ' I ' I I I I I I I I I 

~ 

Trompetterzeenaald Syngnathu~ ty~hfe (Linne,1758) ~ 

Fr .: Siphonostome;E. : Deep-snouted pipefish;D .: Schmalsch
nauzige Seenadel . 
Tot 30 cm . De snuit is lang en hoog en zijdelings samenge
drukt. De rugvin bestaat uit 28 tot 41 vinstralen . Er zijn 
16 tot 18 rompringen voor de anale opening en 33 tot 38 erna. 
Kleur: variabel. Meestal bruinachtig met kleine, witte stippen . 
Door de auteurs nog niet opgemerkt. Enkele exemplaren van voor 
1940. 
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Wormzeenaald Ne/l.ophi/:J il.l.!T~Mici-/.o/Uni/:J (Pennant, 1776) ' 

Fr. : Nerophis lombricoide;E. : Worm- pipefish ;D.: Wurmfish 
Tot 15 cm. De snuit is kart en hoog en is iets naar boven ge
richt . De staart-,borst- en anaalvinnen ontbreken . De rugvin 
bestaat uit 24 tot 28 vinstralen . Er zijn 17 tot 18 rompringen 
voor de anale opening . 
Kleur: is groen- of bruinachtig met lichtere vlekjes. Op de 
kop bruine vlekken . 
Zeer zeldzaam. De recentste gevallen dateren van 1923 . 

Adderzeenaald [nieiu/l.U/:J aequo/l.eu/:J (Linne,1758) ' 

Fr.: Entelure ; E.: Snake-pipefish ; D. : Grosse Schlangennadel 
De wijfjes warden 60 cm en de mannetjes maximaal 40 cm . 
Anaalvin en borstvinnen zijn afwezig en de staartvin is niet 
ontwikkeld. Heeft 28 tot 31 rompringen voor de anale opening . 
Kleur : geelbruin met op iedere lichaamsring een blauwe , ver
tikale streep , die donker omrand is . 
Vrij zeldzaam . 
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Zeepaard je Hippocampu~ ~amuio~u~ Leach , 1S14 ~ 

fr . : Hippocampe mouchet~, Cheval marin;E .: Seahorse ; D.: See
pferdchen 
Tot 15 cm. Oogdiameter kleiner dan de helft van de snuit
lengte. Er bevinden zich 18 tot 21 vinstralen in de rugvin 
en 14 tot 18 in de borstvin. Van 46 tot 52 lichaamssegmenten. 
Soms huidaanhangsels . 
Kleur: variabel . Meestal bruinachtig met kleine witte stipjes . 
Wordt bij ons zeer weinig waargenomen. In juli 1985 werden 
twee exemplaren gevangen door Oostendse kustvissers . 

Rode poon 7~ig£a luc~na Linn~,1758 ~ 

Loc . : Roodbaard 
Fr.: Perlon, Rouget trigle;E.: Tub gurnard;D.: Roter Knurr
hahn. 
Tot 75 cm lang. De borstvinnen reiken tot voorbij het begin 
van de anaalvin. De schubben op de zijlijn zijn glad. 
Kleur: de rug en flanken zijn roodachtig bruin, de buik is 
\vitachtig. De borstvinnen zijn aan de bovenzijde blauw met 
een rode rand en groene vlekken. 
De meest voorkomende soort poon op onze kust. Alleen kleine 
exemplaren. 
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Engelse poon A~pi~igfa cucuiu~ (Linne,l758)~ 

Loc .: Engelse soldaat, Rode soldaat 
Fr.: Grondin rouge;E.: Red gurnard;D.: Seekuckuck 
Max. 40 cm lang. De borstvinnen reiken voorbij het begin van 
de anaalvin. Op de zijlijn zitten hoge, dikke schubben (lijkt 
op een ritssluiting). De rugzijde en de flanken zijn rood
achtig, de buik is rozig met zilverschijn en de borstvinnen 
zijn donker. 
Zeldzaam op onze kust. 

Knorhaan of grauwe poon cut~igfa gu~na~du~ (Linne,l758)~ 

Loc.: Stekkertje, zoals ook de kleinere exemplaren van andere 
poonsoorten worden genoemd. 

Fr.: Grondin gris;E.: Grey gurnard;D.: Grauer Knurrhahn 
Tot 45 cm groot. De borstvinnen reiken niet voorbij het begin 
van de anaalvin. De schubben op de zijlijn zijn voorzien van 
stekeltjes. 
Kleur: de rugzijde en de flanken zijn grijsbr~in, soms rood
bruin met witte vlekjes, de buikzijde is witachtig. De rugvin 
draagt een zwarte vlek . 
Minder algemeen. 
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Gestreepte poon 7~igfopo~u~ fa~tovitza (Brunnich,l768)~ 

Fr.: Grondin strie;E.: Streaked gurnard;D.: Gestreifter Knurr
hahn. 
Tot 40 cm groot. De snuit is stomp. De borstvinnen reiken 
voorbij het begin van de anaalvin. De schubben op de zijlijn 
zijn voorzien van kleine stekeltjes. 
Kleur: de rug en de flanken zijn roodachtig met donkere vlekken, 
de buik is witgeel en over het gehele lichaam lopen schuine 
strepen. De vrijstaande vinstralen van de borstvin zijn soms 
voorzien van donkere ringen. 
Zeer zeldzaam op onze kust. 

Zeedonderpad ~yoxocephafu~ ~co~piu~ (Linne,l758) 

Loc.: Potsekop, Butskop. Verkeerdelijk door sommige sport-
vissers zeeduivel genoemd. 

Fr.: Chaboisseau;E.: Bull-rout;D.: Seeskorpion 
Max. 30 cm. De bovenste stekel op het voorkieuwdeksel is 
kleiner dan de oogdiameter. De zijlijn is glad. 
Kleur: de rugzijde en de flanken zijn grijsbruin met donkere 
vlekken, de buikzijde van het mannetje is rood en wit gevlekt. 
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Groene zeedonderpad 7a~ulu~ R~aii~ (Euphrasen,l786)~ 

Fr.: Chabbot buffle; E.: Sea scorpion;D.: Seebull 
Max. 17 cm. De bovenste stekel op het voorkieuwdeksel is 
grater dan de oogdiameter. De zijlijn is stekelig. Aan beide 
kaakhoeken is er een vliezig draadje aanwezig. 
Kleur: rug en flanken groenbruin gevlekt, buik geelachtig 
(meest bij de mannetjes). De onderkant van de kop van het 
wijfje is bezet met donkere vlekjes. De vinnen bij de man
netjes zijn iets roodbruin gevlekt. 
Langs onze kust minder algemeen. 

Harnasmannetje Agonu~ caiaph~aciu~ (Linne,1758) 

Loc.: Oud ventje, Neushangertje, Sistje. 
Fr.: Souris de mer;E.: Hooknose;D.: Steinpicker. 
Tot 15 cm groat. Het lichaam is volledig bezet met beenplaten 
en ender de kop zitten veel korte kindraden. 
Kleur: de rugzijde en de flanken zijn grijsbruin met 4 tot 5 
donkere zadelvlekken op de rug. De buik is vuilwit 
Algemeen. Belangrijke predator van garnaal. 
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Snotolf Cycfopt~u~ fumpu~ Linne,l7581Ar 

Loc .: Strontvis, Strontvreter. 
Fr .: Lompe;E.: Lumpsucker;D.: Seehase 
De wijfjes wordenmaximaal 70 cm en de mannetjes 50 cm. Het 
lichaam is rondachtig en bedekt met rijen benige knobbels. De 
kop is stomp. Aan de buikzijde zit een zuignap, die gevormd 
wordt door de vergroeide buikvinnen. 
Kleur: de jongere dieren zijn groen-blauw van kleur, de 
volwassenen iets meer grijzig. De mannetjes hebben in de 
paartijd een roodgekleurde buikzijde. 

Slakdolf Lip~i~ fipa~i~ (Linne,l758) 

Loc.: Lokketetjes, Pulletje,Keun 
Fr.: Limace de mer;E.: Sea-snail;D.: Grosser Scheibenbauch 
Max. 15 cm. Kikkervisachtig van vorm. De buikvinnen zijn ver
groeid tot een zuignap. De rugvin en de anaalvin zijn ver
bonden met de staartvin. De rugvin bestaat uit 33 tot 35 vin
stralen, de anaalvin uit 27 tot 29. 
Kleur: variabel. Grijsachtig, groenachtig, violetbruin. Meestal 
strepen over het lichaam. 
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Een andere soort, de Kleine slakdolf (~ ~ (Donovan,1804)), die~ 
zowel ten zuiden als ten noorden van ons is waargenomen, blijft kleiner (10 cm) 
De rug- en anaalvin zijn gescheiden van de staartvin. De kleur van d3ze soort 
is variabel. Dikwijls fel oranje, orunjegeel. 

Zeebaars Dicenvw./l..chu-t> iafJ.Aax (Linne, 1758) * 
Loc.: Wordt weleens met lucratieve bedoeling Witte zalm ge-

noemd. 
Fr.: Bar, Loup;E.: Bass;D.: Wolfbarsch 
Tot 100 cm maximum. De eerste rugvin bestaat uit 8 tot 9 
stevige stralen. Op de onderrand van het voorkieuwdeksel 
zitten meerdere stekels. 
Kleur: rug is grijsachtig, flanken zilverkleurig en buik is 
zilverwit. Op het kieuwdksel zit een donkere vlek. 
Wordt nog dikwijls verward met de harder. 
Niet zeldzaam in het zomerhalfjaar. 
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Horsmakreel 7~ach~u~ ~ach~u~ (Linne,l758) 

Loc.: Poer, Poes. 
Fr.: Chinchard;E.: Scad;D.: Stacker. 
Tot 50 cm lang. Op de zijlijn bevindt zich een rij van grote 
benige schubben. 
Kleur: de rugzijde is grijsblauw, de flanken zilverachtig en 
de buikzijde wit. Op het uiteinde van het kieuwdeksel zit een 
donkere vlek. 
Niet zeldzaam, in sommige jaren algemeen. 

Braam B~ama ~ama (Bonnaterre,l788)41 

Fr.: Castagnole;E.: Ray's bream;D.: Brachsenmakrele. 
Wordt tot 65 cm. Ovaalvormige vis, waarvan het lichaam 
zijdelings is afgeplat. De staartvin is diep gevorkt. 
Kleur: de rug is meestal donkergroen-bruin met een zilveren 
schijn. Flanken en buikzijde zijn zilvergrijs. De borstvinnen 
zijn geelachtig. 
Zeldzaam, in het late najaar (nov.-dec.) In sommige jaren 
invasieachtig, zoals in november 1976. 



_,, 

I' I 

-46-

Zeekarper Spondylio~oma canih~u~ (Linne,1758)~ 

Loc.: De vissersbenaming is "Boarzen" zoals alle andere zee-
brasemsoorten. 

Fr.: Dorade grise; E.: Black sea-bream; D. Streif2nbrassen 

Sommige jaren zijn jonge exemplaren niet zeldzaam. 
Maximaal 50 cm. Hoog lichaam met kleine kop. De rugvin be
staat uit 11 stevige en 12 tot 13 zachte vinstralen. De anaal
vin heeft 3 stevige en 10 tot 11 zachte vinstralen. Enkele 
grate tanden vooraan en vele kleinere naar achteren in de 
mond. 
Kleur: de rugzijde is grijsachtig, de flanken zilvergrijs 
met soms 6 tot 7 donkere vertikale banden. 
Erg wisselvallig voorkomen. 
Sommige jaren niet zeldzaam. 

Rode zeebrasem ?ag~ £o~ (Brunnich, 1768) ~ 

Fr.: Dorade rose; E.: Red sea-bream; 0. : Graubarsch 
Tot ongeveer 50 cm. De kop is stomp. De rugvin bestaat uit 12 of 13 stevige 
vinstralen en 11 tot 13 zachte vinstralen. De anaalvin bestaat uit 3 stevige 
en 11 tot 13 zachte vinstralen. Veel kleine tanden in de bek. 
Kleur: de rugzijde is grijsrood of raze, de flanken zijn zilverachtig. Boven 
achter het kieuwdeksel zit een zwarte vlek (die bij jonge vissen dikwijls 
ontbreekt). 
Zeer zeldzaam aan onze kust . Deze eeuw nog niet met zekerheid waargenomen. 
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Gewone zeebrasem Pagefiu~ e~y~inu~ Linne,1/58~ 

Fr.: Pageot commun;E.: Pandora;D.: Rotbrassen 
Max. 60 cm. De kop is puntig. Tanden als de vorige. De rug
vin bestaat uit 12 stevige vinstralen en 10 zachte, de 
anaalvin uit 3 stevige en 8 tot 10 zachte vinstralen. 
Kleur: bij levende exemplaren is de rugzijde oranje-rood, 
de flanken rooskleurig en de buikzijde zilverachtig. De rand 
van het kieuwdeksel is karmijnrood. 
Zeer zeldzaam. Een exemplaar van 22,5 cm werd op 21.07.1984 
op de Nieuwpoortbank gevangen door de bemanning van de 0.599 . 
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Bokvis Boop~ Roop~ (Linne , 1758)~ 

Fr .: Bogue,E.: Bogue ;D. : Gelbstrieme 
Tot 38 cm . Slanke vis met vooruitstekende onderkaak . De eerste 
rugvin bestaat uit 14 tot 16 stevige en 14 of 15 zachte vin
stralen. 
Kleur : de rug kan grijsblauw, groen- of bruinachtig zijn. De 
zijlijn is donker en eronder lopen 3 tot 5 goudachtige lengte
strepen . Buikzijde witachtig . Brede tanden . 
Zeer zeldzaam. Een exemplaar werd op 06.11 . 1984 op de Nieuw
poortbank gevangen door de bemanning van de 0 . 142 . 

Ombervis /Vzgy/ID6CI1/ll/) /l£gi.Lv.; (As so, 1801 ) ' 

Loc. : Onze-Lieve-Vrouwevis 
Fr .: Maigre ;E. : Meagre;D . : Adlerfisch 
Tot 200 cm. Afgeronde snuit. Tussen de eerste en tweede rugvin is er geen 
tussenruimte, alleen een inkeping . De eerste rugvin bestaat uit 9 of 10 
stevige vinstralen , de tweede uit 1 stevige en 26 tot 29 zachte vinstralen . 
De anaalvin bestaat uit 2 stevige en 7 of 8 zachte vinsttalen . De 'schubben 
laten gemakkelijk los ; op de zijlijn zitten er 50 t ot 58 . 
Kleur : de rug is meestal zilvergrijs , de flanken lichter met een gouden weer
schijn, de buik is zilverwit. Op het kieuwdeksel zit soms een donkere vlek . 
De binnenzijde van de mond is goudgeel . 
Alleen gekend van de vorige eeuw. 
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Koning van de poon of mul ~uflu~ ~u~uleiu~ Linne,l758~ 

Lac.: Keuninkvis, Meivis 
Fr.: Rouget de roche;E.: Red mullet;D.: Streifenbarbe 
Max. 40 cm. De kop is steil en aan de kin hangen 2 lange kin
draden, die in groeven kunnen verborgen warden. De schubben 
zijn groat. 
Kleur: dode exemplaren zijn rooskleurig op de rug en de 
flanken, de buik is geelroze. Levende exemplaren varieren van 
kleur al naargelang de diepte die ze bewonen en de periode 
van de dag. 

Rode band vis Cepo.fa ~~.ue..e~ceM Linne ,1766' 

Fr.: Cepole;E.: Red bandfish;D. Bandfisch 
Tot 70 cm. Het lichaam is zeer slank en langgerekt. De rugvin 
is lang en begint direkt achter de kop. De tanden zijn groat 
en puntig. 
Kleur: de rugzijde en de flanken zijn roodachtig, de buikzijde 
is oranjekleurig of geelachtig. De rug- en anaalvin zijn geel
achtig, met uitzondering van een rode vlek vooraan in de vin. 
Zeer zeldzaam. Slechts eenmaal gevangen. 
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Diklipharder Chefon f~o~u~ (Risso,l826) ~ 

Loc.: Herder 
Fr.: Mulet lippu;E.: Thick-lipped grey mullet ; D.: Dicklippige 
Meerasche 
Max. 75 cm groat . De schubben zijn groat en laten gemakkelijk 
los. De eerste rugvin bestaat uit 4 stevige vinstralen en de 
tweede rugvin is er ver van geplaatst. De bovenlip is hoog 
en vlezig en bezet met enkele rijen kleine papillen. Wanneer 
men de borstvin noor voor plooit, reikt deze ver voorbij de 
pupil. 
Kleur: de rug is donkergroen of blauwgroen, de flanken zilver
achtig met grijze lengtestrepen en de buikzijde is zilverwit. 
Niet algemeen. 

Goudharder Liza au~ata Risso, 1810~ 

Loc.: Herder 
Fr.: Mulet dore;E.: Goldengrey mullet 
Tot 45 cm groat . Grate en gemakkleijk loslatende schubben. De 
eerste rugvin bestaat uit 4 stevige vinstralen en de tweede 
rugvin is er ver van geplaatst. De bovenlip bezit geen papillen. 
Plooit men de borstvin naar voor dan reikt deze tot tegen de 
pupil. 
Kleur: de rugzijde is grijsblauw, de flanken zilverachtig met 
grijze lengtestrepen en de buikzijde is zilverwit. Op het kieuw
deksel zit een gouden vlek. 
Zeldzaam. 
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Dunlipharder Liza ~amada (Rissq,1826)~ 

Lac.: Herder -
Fr.: Mulet porc;E.: Thin-lipped grey mullet;D .: Dunnlippige 
Meerasche 
Max. 60 cm. Grate en gemakkelijk loslatende schubben. De eerste 
rugvin bestaat uit 4 stevige vinstralen en de tweede rugvin is 
er ver van geplaatst. De bovenlip is zonder papillen. De naar 
voor geplooide borstvin bereikt het oog niet. 
Kleur: de rug is grijsblauw, de flanken zijn zilverachtig met 
grijze lengtestrepen en de buik is zilverwit. Op de basis van 
de borstvin zit een zwarte vlek. 
Zeldzaam. 

Gevlekte lipvis La~~ te~gyfia Ascanius,1772~ 

Lac.: wordt in de visserij Klipvisje genoemd, zoals de andere 
soorten lipvissen. 

Fr.: Vieille;E.: Ballan wrasse;D.: Gefleckter Lippfisch 
Max. 60 cm lang. De rugvin bestaat uit 19 tot 20 stevige en 
9 tot 11 zachte vinstralen. 
Kleur: variabel. Meestal groenbruin gevlekt, de buikzijde is 
wit gevlekt. De keel is soms rood gestreept (waarschijnlijk 
mannetjes) 
Hoewel vrij zeldzaam, is deze soort de meest geziene lipvis 
voor onze kust. 
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Roze lipvis Ce~ol~~u~ exolitu~ (Linne,1758)~ 

Fr.: Centrolabre;E.: Rock cook 
Tot 15 cm. De rugvin bestaat uit 18 tot 20 stevige en 5 tot 
7 zachte vinstralen. De anaalvin uit 4 tot 6 stevige en 6 tot 
8 zachte vinstralen. 
Kleur: de rug is groenbruin of roodachtig, buikzijde zilver
geel. De mannetjes hebben blauwe vlekken op de rug en op de 
kop zitten blauwe strepen. Op de staartvin loopt een donkere, 
brede band. 
Zeer zeldzaam. Op 04.04.1977 werd bij het Rijksstation voor 
Zeevisserij een exemplaar afgegeven, gevangen voor Middelkerke. 

Kliplipvis Cienola~u~ ~upe~~i~ (Linne,1758)~ 

Fr.: Ctenolabre rupestre;E.: Goldsinny;D.: Klippenbarsch 
Tot 18 cm lang. Rugvin met 16 tot 18 stevige en 8 tot 10 zachte 
vinstralen. De anaalvin heeft 3 of 4 stevige en 7 of 8 zachte 
vinstralen. 
Kleur: van bruin tot roodachtig met zwarte vlekjes op de 
eerste rugvinmembranen en een zwarte vlek bovenaan de staart
wortel. 
Zeer zeldzaam. Een waarneming uit de vorige eeuw en een vangst 
in 1907 en 1986 (0. 455). 
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Baili~n' s lip\ is (//.P.n.i...f.ui]Jw-6 £.a.i...ffo rL.i... Valenciennes, 1839 ' 

Fr.: Crenilabre de Baillon;E.: Baillon's wrasse 
Max. tot 20 cm lang . De rugvin bestaat uit 14 stevige en 10 
of 11 zachte vinstralen, de anaalvin uit 3 stevige en 9 of 10 
zachte vinstralen . 
Kleur: de vrouwtjes zijn bruin van kleur met donkere vlekken . 
De mannetjes met groene en rode tekening. Een zwarte vlek 
ongeveer voorbij het midden van de rugvin, nl. aan het begin 
van de zachte vinstralen. Eveneens een zwarte vlek op de 
staartwortel. De basis van de borstvin is blauwachtig. 
Zeer zeldzaam, slechts drie keer gevangen. 

Zwartooglipvis ~crL.i...f.~u-0 mef.op-0 (Linne,1758)' 

Loc.: wordt bij ons eveneens Klipvisje genoemd . 
Fr.: Crenilabre;E.: Corkwing wrasse;D .: Goldmaid 
Tot 25 cm lang . De rugvin bestaat uit 15 tot 17 stevige en 
8 tot 10 zachte vinstralen . De anaalvin heeft 3 stevige en 8 
tot 11 zachte vinstralen. 
Kleur: variabel. Mestal groen of groenbruin. Achter het oog 
zit een langwerpige donkere vlek en op de staartwortel, juist 
onder de zijlijn zit een zwarte vlek. De mannetjes hebben 
blauwe iriserende strepen op de kop. 
Zeldzaam. Enkele malen in het zomerhalfjaar gevangen. 
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Grate pieterman 711.ach..i.nu;; cbz.aco Linne ,1 "158 t 
Loc.: Arend, Pieterman 
Fr.: Grande vive;E. Greater weaver;D.: Petermannchen 
Max. tot 40 cm. Opwaarts gerichte stekel voor de ogen. De 
borstvinnen zijn niet afgerond en de anaalvin bestaat uit 2 
stevige en 28 tot 34 zachte vinstralen. 
Kleur: geelbruin met schuine donkere strepen. Op de rugvin zit 
een zwarte vlek. De stekels van de eerste rugvin en deze van 
het kieuwdeksel staan in verbinding met een gifklier. 
Vroeger algemeen, thans zeer zeldzaam. 

Kleine pieterman l11.ach.i..ruL;; v-<.pe11.a Cuvier, 1829 * 
Loc . : Pukkel 
Fr.: Petite vive;E.: Lesser weever;D. : Viperqueise 
Tot 16 cm. Mond erg naar boven gericht. De borstvinnen Z~Jn 
afgerond en de anaalvin bestaat uit 1 stevige en 24 tot 26 
zachte vinstralen. 
Kleur: zandkleurig op de rug en de flanken, de buikzijde is 
lichter. De eerste rugvin is zwart. 
Deze soort zou giftiger zijn dan de voorgaande. 
Niet zeldzaam. 
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Slijmvis Lipoph~y~ phofi~ (Linne,1758) ~ 

Fr.: Pholis;E.: Shanny;D.: Schan . 
Max. 16 cm . De kop is steil, zonder tentakels . Tussen de ver
groeide rugvinnen is een kleine inkeping te zien. 
Kleur: Groen- of bruinachtig gevlekt met een donkere vlek 
halverwege de rugvin. De mannetjes zijn in de paaitijd 
zwartkleurig met witte lippen. 
Rotskustbewoner. 
Zeldzaam. Het meest gevonden op golfbrekers en havenhoofden. 

Gehoornde slijmvis P~aRienniu~ gatto~ugine (Linne,l758)~ 

Fr.: Blennie gattorugine;E.: Tompot blenny:D. Gestreifte 
Schleimfisch. 
Tot 30 cm maximum. Boven ieder oog zit een vertakte tentakel 
en op het neusgat zit een weinig vertakte tentakel. 
Kleur: variabel. Van geelbruin tot roodbruin met een zevental 
donkere dwarsbanden. 
Zeer zeldzaam. Er bevinden zich 5 exemplaren in de collectie 
van het Natuurhistorisch Museum gevangen op respectievelijk 
21.03.1912, 21.04.1922, 14.03. 1923 en 09.11.1937 (Zie M.Poll) 
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Zeewolf llrwllhi cha.o Lupu.o Linne , 1758 ' 

Loc.: Hulf 
Fr . : Loup de mer ; E. : Catfish ; D.: Seewolf . 
Ma x . 125 cm . De kop is zeer groot . Heeft gr ote en sterke 
tanden . De buikvinnen zijn afwezig, de . rug vin is hoog en lang . 
De staartvin is niet verbonden met de rug- en anaalvin. 
Kleur : rugzijde en flanken blauwgrijs of bruinachtig met 
donkere, dwarse banden . 
Slechts 1 recente melding bekend: in de nacht van 7 op 8 april 
1985 werd op de kust voor Oostende een 20 cm groot exemplaar 
gevangen door de bemanning van de 0.737 . 

Botervis PhoLi.o gunneLLu.o (Linne,1758)~ 

Fr.: Gonnelle;E. : Butterfish;D.: Butterfisch. 
Tot 25 cm maximum. Slanke , langgerekte vis . De buikvinnen 
zijn weinig ontwikkeld ; ze bestaan uit 1 stevige en 1 zachte 
vinstraal. 
Kleur : Is geel- of groenbruin met vertikale banden . Op de 
basis van de rugvin zitten 9 tot 13 zwarte , met wit omzoomde 
ronde vlekken. 
Niet algemeen. 
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Zandspiering Ammodyte~ totianu~ Linne,l7J8 

Fr.: Equille;E.: Sandeel;D.: Kleiner Sandaal 
Tot 25 cm. De tussenkaak is zeer ver uitstulpbaar. De buik
vinnen ontbreken. De rugvin bezit 50 tot 56 vinstralen. Op 
de basis van de staartvin zitten schubben en de schubben op 
de buik vormen een V-vormig patroon. Basis van de staartlobben 
beschubd. 
Kleur: de rugzijde is geelgroen,de flanken geel en de buik-
zijde zilverachtig. 
Alleen op zandige grond. 

Noorse zandspiering Ammodyte~ ma~Lnu~ Raitt,l934~ 

Fr.: Equille;E.: Raitt's sandeel;D.: Kleiner Sandaal 
Max. 24 cm lang. De tussenkaak is zeer ver uitstu~aar. De 
buikvinnen ontbreken en de rugvin bezit 52 tot 61 vinstralen. 
Basis van de staartlobben kaal. 
Kleur: de rug en flanken zijn blauwgroen, de buik is zilver
achtig. Op de kop, voor de ogen, zit een zwarte vlek. 
Niet algemeen. 
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Naakte zandspiering (fymn.CLJTimodyte./:J ;;,e.m-iAquamaiu-6 (Jourdain, 1879), 

Fr.: Equille; E.: Smooth sandeel; D.: Kleiner Sandaal 
Tot 23 cm. De rugvin en anaalvin hebben een golvende rand. 
Alleen schubben op de achterste helft van het lichaam . De zij
lijn vertoont zowel naar boven als naar onder korte loodrechte 
zijtakjes. 
Kleur: Groenbruin tot goudkleurig op de rug , geelachtige flan
ken en zilverkleurige buik. 
Zeer zeldzaam. Voorkeur voor grof zand en s ten ige grond of bo
dems met schelpengruis. 

Smelt Hype.~oplu;;, fance.ofatu;;, (le Sauvage,l824)' 

Fr.: Lan~on;E.: Greater sandeel;D.: Grosser Sandaal 
Tot 32 cm. De tussenkaak is weinig uitstulpbaar. De buik
vinnen ontbreken en de rugvin bestaat uit 52 tot 61 vinstralen. 
Kleur: d€ ~ugzijde en flanken zijn blauwgroen, de buikzijde 
is zilverachtig. Op de kop voor deogen zit een zwarte vlek. 
Niet algemeen. 
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Pitvis Callionymu~ ly~a Linne,1758 

Loc.: Apesjaar, Politievent, Taartegeel, LukkLr 
Fr .: Dragonnet lyre, Callionyme 1yre;E.: Dragonet;D .: Ge
streifter Leierfisch. 
Mannetjes tot 30 cm, wijfjes tot 20 cm. Op het kieuwdeksel 
zitten 4 stekels. De tweede rugvin bestaat uit 9 vinstralen. 
Mannetjes hebben een lang eerste rug- en staartvin. 
Kleur: de mannetjes zijn geelbruin met blauwe strepen en 
vlekken. De onvolwassen mannetjes en de wijfjes zijn zand-

~~i::::n~n hebben 6 ~en op de flanken en 3 op de 
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Rasterpitvis Call-ionymu~ ~ticulaiu~ Valenciennes,1837~ 

Fr.: Call i onyme reticule;E.: Reticulated dragonet 
De mannetjes bereiken een grootte van 10 cm, de wijfjes van 
8 cm. Op het voorkieuwdeksel zitten 3 stekels. De tweede rug
vin bestaat uit 10 vinstralen. Mannetjes hebben een lange 
eerste rugvin en staartvin . 
Kleur: bij de volwassen mannetjes zijn de rugvinnen voorzien 
van donkere, rode vlekken, blauwe en witte lijnen e~ vlekjes. 
De rugzijde en de flanken zijn oranjebruin, met blauwe vlekken 
op de flanken en bruine zadelvlekken op de rug. 
Hoewel weinig recente waarnemingen voorhanden, wellicht vrij 
algemeen. 
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Zwarte grondel qoliuh n~g~~ Linne,l758~ 

Fr.: Gobie noir;E.: Black goby;D.: Schwarzgrundel 
Grootste grondelsoort aan onze kust. Max. tot 17 cm. Zware 
kop. Twee rugvinnen die elkaar aan de basis raken. 
Kleur: erg variabel. Meestal donkerbruin, met donkere vlekken 
tot bijna zwart. Onderzijde van de kop is donker. 
Bij ons zeldzaam. In Zeeland (Nl.) plaatselijk algemeen. 

Glasgrondel Aphia minuia (Risso,l810)~ 

Fr.: Nonnat;E.: Transparent goby;D.: Glassgrundel. 
Tot 6 cm lang. Het doorschijnend lichaam is zijdelings afge
plat en de bek is schuin naar boven gericht. De eerste rugvin 
is niet afgerond en bestaat uit 5 vinstralen, de tweede rugvin 
is er ver van gescheiden. 
Niet zeldzaam. 
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Brakwatergrondel Pomato~chi~tu~ ~c~op~ (Kr~yer,l838) 

Fr.: Gobie tachete;E.: Common goby ;D.: Strandgrundel 
Max . tot 7 cm lang . 
Kleur : lichtgrijs tot zandkleurig met een netwer·k van donkere 
stipjes over het lichaam. Een zwarte vlek aan de basis van de 
borstvin en zwarte dwarsbanden en vlekken op de flanken . 
De mannetjes hebben een zwarte vlek op de rand van de eerste 
rugvin. 
Algemeen; vooral in brakke inhammen (havens, spuikommen, ... ) 

Kleurige grondel Pomaio;;chi,5iu/; pictu-5 (Malm, 1865)' 

Fr.: Gobie varie;E. : Painted goby ; D.: Fleckengrundel. 
Max. tot 6 cm groat. 
Kleur: bruinachtig, met een netwerk van donkere stipjes . Op 
de flanken 4 paar zwarte vlekken en op de rugzijde 4 vage 
dwarsbanden. Een goed determinatiekenmerk is dat men op de 
eerste rugvin duidelijk 2 donkere rijen stippen ziet . 
Vrij zeldzaam . Wellicht grotendeels onopgemerkt. 
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Dikkopje Pomaio~chi~tu~ minuiu~ (Pallas,1769) 

Loc .: Zoetemondje, Suikerpuntje, Kellevisje 
Fr .: Gobie buhotte;E.: Sand goby;D. : Sandgrun~el 
Tot 9 cm lang. Met een sterke loupe kan volgend kenmerk waar
genomen worden: achter de bek zitten 9 tot 12 vertikale rlJen 
papillen, waarvan enkel de laatste en uitzonderlijk de vierde 
wat door lopen onder de horizontale rij. 
Kleur: zandkleurig met een netwerk van donkere stipjes,vooral 
duidelijk op de rug. Op de flanken 5 roestbruine vlekken. De 
mannetjes hebben in de paaitijd 5 of 6 brede dwarsbanden op de 
flanken en een zwart met wit omzoomde vlek op de eerste rug-
vin. 
Wijfjes dragen in de paaitijd een snorretje. 
Zeer algemeen. 

Lozano's grondel Pomato~chi~tu~ lozanoi (de Buen,1923) 

Loc . : Zoals bij het dikkopje, net als alle andere soorten. 
E.: Lozano's goby 
Max. 8 cm lang. Volgend kenmerk kan met een· sterke loupe 
waargenomen worden: achter de bek zitten 8 tot 10 vertikale 
rijen papillen, waarvan de tweede, de vierde en de laatste 
ver door lopen onder de onderste horizontale rij. 
Kleur: het lichaam, dat iets slanker en doorzichtiger is dan 
van het dikkopje, is met oranje stipjes bezet. De mannetjes 
hebben in de paaitijd 7 tot 9 fijne, donkere dwarsbanden op 
de flanken. Op de achterrand van de eerste rugvin zit een 
zwarte vlek. 
Algemeen. 
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Makreel S comCc~2JL -6com1J~.u-6 Linne, 1158 * 
Fr.: Macquereau;E.: Mackerel;D.: Makrele 
Max. tot 66 cm (Wheeler) De eerste rugvin bezit 10 tot 13 
stevige vinstralen. 
Kleur: de rugzijde is blauwgroen met zwarte lijnen en vlekken. 
De buikzijde is witachtig. 

Let ook op voor de Spaanse makreel (Seam~ )«PPnicuo Houttuyn 1782 ) T h _ J. 
k~nnen aan zijn talrijke ronde vlekjes en op de eerste rugvin, 'die 9•ofe10er ~ 
Vlnstralen bevat. Heeft een zwemblaas, in tegenstelling tot de vorige soort. 

Boniter Swz.da -6a/l..da (Bloch, 1793)' 

Fr.: Pelamide; E.: Bonito; D.: Pelamide. 
Max. tot 90 cm. Een kleine tonijnachtige. De eerste rugvin 
heeft een nagenoeg rechte bovenrand. De onderkaak reikt tot 
de achterrand van het oog. 
Kleur: opvallend zijn de talrijke schuine blauwe strepen op 
de rug. De buik en de flanken zijn zilverkleurig. 
Zeer zeldzaam in de Noordzee. Op 24 januari 1986 spoelde een 
vers exemplaar aan op het strand te Blankenberge. 
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Zwarte vis C£n~ofophu~ n~ge~ (Gmelin , l789) ~ 

Fr. : Centrolophe;E .: Blackfish ; D.: Schwartzfisch 
Tot 100 cm maximum . De kop is stomp . De anaalvin bestaat uit 
3 stevige en 20 tot 22 zachte vinstralen . De rugvin bestaat uit 
10 stevige en 27 tot 31 zachte vinstralen . 
Kleur: de rug en flanken zijn zwart of donkerbruin, de buik 
is zilverachtig . 
Zeer zeldzaam. Slechts een recente vangs~ in de nacht van 
24 op 25 . 10 . 1983 door de spanvissers 0 . 211 en 0.184 op de 
Ravelingen. 

Tarbot Scophthalmu~ maximu~ (Linne,1758) 

Loc.: Terrebut, samen met de volgende ook 'rarevis' 
Fr.: Turbot;E.: Turbot;D.: Steinbutt 
Max . 100 cm lang. Ogen aan de linkerzijde. Het ruitvormig 
lichaam is schubloos, maar bedekt met stompe, benige doornen. 
Het eerste paar stralen van de rugvin zijn iets vertakt en 
alleen het uiteinde van deze stekels zijn vrij van het vin
membraan . 
Kleur : is meestal zandkleurig met donkere vlekken. 
Vrij algemeen, vooral jonge exemplaren. 
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Griet Scophthafmu~ ~omffu~ (Linne,l758) 

Loc.: samen met de vorige soort ook 'rarevis' 
Fr.: Barbue;E.:Brill;D.: Glattbutt 
Tot 75 cm lang. Ogen aan de linkerzijde. Het ovale, gladde 
lichaam is bezet met kleine schubben. De eerste stralen van de 
rugvin zijn vertakt en voor de helft vrij van het vinmembraan. 
Kleur: zandkleurig gevlekt. 
Vrij algemeen. 

Scharretong Lep~do~omffu~ whittiagoni~ (Walbaum,l792)~ 

Loc.: Schotse schar, Schotse schulle 
Fr.: Cardine franche;E. Megrim;D.: Fl~gelbutt 
Tot 60 cm lang. Ogen aan de linkerzijde. Grote bek, naar 
voor stekende onderkaak. Grote ogen. Het langwerpige lijf 
voelt erg slap aan en is doorschijnend. De zijlijn loopt in 
een grote boog boven de borstvin. 
Kleur: geelbruin of roze-grijs, eventueel met donkere vlekjes. 
Zeer zeldzaam. 
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Noorse dwergbot Ph~yno~omiu~ no~vegicu~ (Gunther,1862)~ 

Fr. : Phrynorhombe de Norvege;E.: Norwegian topknot 
Tot 12 cm. Ogen aan de linkerzijde. Deze slanke vis heeft een 
gladde huid. De rugvin begint ter hoogte van het voorste oog. 
Rugvin en anaalvin zijn niet verbonden met een membraan aan 
de staartwortel, maar vormen aan de buikzijde, ter hoogte van 
de staartwortel een lob. De zijlijn loopt met een kleine boog 
boven de borstvin. 
Kleur: is geelbruin van kleur met onregelmatige donkere vlekjes 
Eenmaal gevangen in 1913. 
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Een andere soort, de Gewone dwergbot (Phnyno~ ~ (Bonnaterre,1718)),~ 
is enkele keren dicht bij ons faunagebied gevangen. Verschilt van de vorige 
soort door de verlengde eerste vinstraal van de rugvin. 
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Schurftvis ~nogfo~~u~ fate~na (Walbaum,l792) ~ 

Loc .: Vroeger sprak men van de "Vervloekte toenge" 
Fr. : Fausse limande;E.: Scaldfish;D.: Lammzunge 
Max. tot 19 cm . Slanke vis met de ogen aan de linkerzijde.De 
eerste 5, 6 vinstralen van de rugvin zijn gedeeltelijk vrij 
van een membraan. De zijlijn loopt in een grate boog boven de 
borstvin. 
Kleur: geelbruin met donkere vlekjes. 
Minder algemeen. 

Gevlekte griet Zeugopte~u~ punctatu~ (Bloch,l787)~ 

Fr.: Targeur;E.: Topknot;D.: Haarbutt. 
Tot 25 cm. Ogen aan de linkerzijde. Deze brede vis voelt 
behaard aan. De rugvin begint zeer dicht bij de bovenkaak. 
Anaalvin en rugvin vormen een lob onder de staartvin. De 
buikvinnen zijn verbonden met de anaalvin. 
Kleur: geelbruin met aan weerszijden van de ogen een donkere 
band. Eveneens een donkere vlek juist boven het midden van 
de zijlijn. 
Zeer zeldzaam in onze wateren. 
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Pladijs of schol Pleu~onecie~ pfate~~a Linne,1758 

Loc.:.Platje, Ploate 
Fr.: Plie, Carrelet;E.: Plaice;D.: Scholle 
Max. tot 91 cm. Op onze kust werd in 1984 door de bemanning 
van de 0.481 een 87 cm grote pladijs gevangen. Hij woog 
8 kg 250 gr en was 11 jaar oud. 
Ogen aan de rechterzijde. De huid is glad . Op de kop zit een 
kam met 4 tot 7 stompe doornen. 
Kleur: bruinachtig met roodachtig-oranje vlekken. 
Zeer algemeen. 

Bot PfaLichthy~ tfe~u~ (Linne,1758) 

Loc.: But 
Fr.: Flet;E.: Flounder;D.:Flunder. 
Tot 50 cm lang. Ogen zitten meestal (in 2/3 van de gevallen) 
aan de rechterzijde. De huid is glad, maar op de zijlijn en 
op de basis van de rug- en anaalvin zitten kleine stekeltjes. 
De zijlijn loopt in een kleine boog boven de borstvin. 
Kleur: bruin-, grijsachtig of zelfs groenbruin met onregel
matige oranje vlekjes. 
Algemeen vlak tegen de kust. Dringt ook de inhammen binnen. 
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Schar Limanda limanda (Linne,l758) 

Loy.: Schulletje, Zandschulle, Scharre. 
Fr.: Limande;E.: Dab;D.: Kliesche 
Max. 40 cm. Ogen aan de rechterzijde. De huid voelt ruw aan 
als men van de staart naar de kop wrijft. De zijlijn loopt 
boven de borstvin in een grote boog. 
Kleur: lichtbruin tot zandkleurig met kleine onregelmatige, 
donkere vlekjes. 
Algemeen. 

Tongschar · nic~o~tomu~ l~tt (Walbaum, 1792)~ 

Loc.: Steenschulle, steenschar, melktong 
Fr.: Sole limande; E.: Lemon sole; D.: Rotzunge 
Max. tot 65 cm. Kleine kop. Ogen aan de rechterzijde. De 
kleine mond komt niet voorbij het oog. Zijn huid is glad. 
Kleur: bruin, met onregelmatige donkere en geelachtige vlek
ken. 
Niet algemeen. 



-70-

Hondstong yfyptoc~phafu~ cynogfo~~u~ (Linne, 1758).-

Loc.: Miete 
Fr.: Plie cynoglosse; E.: Witch; D.: Hundszunge 
Max. tot ongeveer 55 cm . Slanke vis met kleine kop. De ogen 
bevinden zich aan de rechterzijde. Mond reikt niet tot aan 
het oog. De zijlijn loopt met een kleine boog boven de borst
vin. 
Kleur: grijsachtig bruin met een donkere ·vlek op de borstvin. 
Zeer zeldzaam. Eenmaal gevangen, in 1982, op de Akkaertbank 
door 0.190. 

Lange schar Hippogfo~~>o.ide.~ pfat~~~o..i..d...e~ (Fabricius, 1780) ._ 

Fr.: Fausse sole;E.: Long rough dab;D.: Doggerscharbe 
Max. 45 cm. Ogen groot en aan de rechterzijde. Bek reikt 
tot het midden van het oog. Langwerpig lichaam. De zijlijn 
is bijna recht. 
Zeer zeldzaam,slechts eenmaal vastgesteld. 
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Heilbot Hippogfo~~u~ hippogfo~~u~ (Linne,1758),Ar 

Loc.: Edelbut, Elebut 
Fr.: Fletan;E.: Halibut;D.: Heilbutt 
Max. tot 250 cm. De ogen zitten aan de rechterzijde en de bek 
komt ongeveer tot het midden van het dichtsbijzijnde oog . De 
zijlijn loopt in een grote boog boven de borstvin. De staart
vin is recht of iets concaaf (holrond)~ 
Zeer zeldzaam. Op 14.01.1977 werd door de 0.142 een exemplaar 
van 13 kg gevangen. 
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Tong Sofca ~olea (Linne,1758) 

Fr.: Sole;E.:Sole;D.: Seezunge 
Tot 60 cm. De ogen zitten aan de rechterzijde. De voorste 
neusopening (aan de blinde zijde) is een weinig groter dan de 
tweede neusopening. 
Kleur: variabel. Meestal zandkleurig. Zwarte vlek aan het 
bovenste uiteinde van de borstvin. 
Algemeen.' 
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Franse tong Soiea ia~c~i~ (Risso,l810),ir 

Loc. : Wilde tong 
Fr.: Sole pole;E.: Sand sole;D.: Sandzunge 
Tot 35 cm. Ogen aan de rechterzijde. Voelt ruwer aan dan de 
gewone tong. De voorste neusopening (aan de blinde zij) is 
groot en is met een franjekrans omgeven. De laatste vinstraal 
van rug- en anaalvin is met een membraan aan de staartvin 
verbonden. 
Kleur: geelbruin. In het midden van de borstvin bevindt zich 
een zwarte vlek. 
Zeer zeldzaam. ..,,, ,~nr1;h' F.•WP~,,-,;-,-.• ,._ 
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Dwergtong Bugio~~idium luteum (Risso,l810)~ 

Fr.: Petite sole jaune;E.: Solenette;D.: Zwergzunge 
Tot 13 cm. Ogen aan de rechterzijde. De borstvin aan de blinde 
zijde is weinig ontwikkeld. De laatste vinstraal van de rug
en anaalvin zijn niet met een membraan aan de staartvin ver-
bonden . 
Kleur: zandkleurig met een gele schijn. In d~ rug- en anaalvin 
is er om de 5 tot 6 stralen een zwarte straal. 
Niet zeldzaam. 
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Trekkervis Baf~~Le~ ca~ofinen~i~ (Gmelin,l789)._ 

Fr.: Baliste;E.: Trigger-fish;D.: Druckerfisch. 
Tot ongeveer 40 cm. Het lichaam is hoog en zijdelings samen
gedrukt. De bek is klein, maar de tanden zijn groot en stevig. 
De eerste rugvin bestaat uit 3 stekels; de eerste is groot 
en ruw en kan met behulp van de tweede stekel in vertikale 
stand vergrendeld worden. De buikvinnen zijn afwezig: in plaats 
daarvan zien we een grote stekel gevolgd door een rij kleinere 
die met een membraan verbonden zijn. De staartvin is gevorkt. 
Kleur : variabel. Grijs-, groenachtig of groenbruin . De exempla
ren die we het meest binnenkregen waren grijsachrig. Voor boven 
het oog zitten groene en/of blauwe strepen. 
Zeldzaam. 
De laatste jaren werden verschillende exemplaren op de kust 
gevangen. Wordt door de vissers dikwijls verward met de zonne
vis of de maanvis. 
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JVlaanvis /1ol.a moi a ( Linne,l758) . 

Fr.: Posson-lune;E. : Sun-fish;D . :Mondfisch 
l ot 400 cm . In de Noordzee kleiner . Het lichaam is hoog en 
rondachtig . De bek is klein . De rug- en anaalvin zijn groot en 
de toppen zijn afgerond. De buikvinnen ontbreken . De staartvin 
is weinig ontwikkeld en is verbonden met de rug- en anaalvin. 
Kleur : de rug is grijsachtig, de buikzijde is lichter en zilver
achtig. De rug- en de anaalvin zijn donkerder. 
Zeer zeldzaam op onze kust. De recentste vondst betrof een aan
gespoeld exemplaar in 1979. 

·@ 
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Kleurige grondel 
Kliplipvis 
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DIT IS EEN INITIATIEF VAN DE STRANDWERKGROEP . 

De STRANDWERKGROEP is een natuurvereniging die zich interesseert voor het !even 
in de' zee. Oat gaat van wieren over sponsen, kwallen, krabben en vele andera tot een 
zeldzame walvis die hier wel eens aanspoelt. Daarin nemen vissen een bijzondere plaats 
in. 
Het was dan ook niet zonder trots dat de vereniging bij haar eerste lustrum (1986) een 
speciaal nummer van het tijdschrift liet verschijnen dat volledig was gewijd aan «Zeevis
sen van de Belgische kust», geschreven door Guido Rappe en Eddy Eneman. Het laatste 
Belgische werk over zeevissen dateert van 1947 en is dus erg verouderd. Bovendien is 
de studie van Rappe en Eneman des te bijzonder, omdat het de eerste keer is dat dit in 
het Nederlands gebeurt. 
Guido Rappe is leraar biologie en telg van een vissersfamilie van de oostkust. Eddy 
Eneman is promotor van het Zeeaquarium te Oostende. 
Deze studie wordt nu volledig voorzien van illustraties en herwerkt tot een lijvige brochure 
«De zeevissen van Belgie», waarin niet minder dan 125 soorten zijn opgenomen. Deze 
Deze wordt gratis verspreid over alle schepen van de Belgische vissersvloot en andere 
instanties in het milieu . De schrijvers hebben namelijk een probleem: ze staan aan de 
wal. De bedoet:ng is dan ook dat onze vissers die dagelijks met deze dieren in aanraking 
komen, hun «rariteiten» zouden bewaren voor verdere studie van onze zeevissenfauna. 
Hiertoe wordt in elke vismijn een opvang voorzien. H~~t is wel de bedoeling dat het boekj •3 
aan boord var; elk vissersvaartuig lig t. D•;.; sd·!ippers, vraag er uw reder om . 

NOOT : Mocht u meer willen weten over rare krabben , garnalen, 
zeesterren , ... in de vangsten , dan kan dit langs dezelf
de weg ! Ook vissen uit andere gebieden dan onze wateren 
zijn welkom. 




