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Inmiddels is het bij iedereen wel bekend dat je met 
een zaklamp ‘s nachts goed vissen kan ‘spotten’. 
Zaklampvissen is een leuke manier om zonder al teveel 
inspanning (of een nat pak) verschillende vissoorten 
te zien waaronder lastig te vangen soorten zoals 
rivierdonderpad en grote modderkruiper. Een andere 
soort die zich ook goed in het licht van de zaklamp laat 
vangen is de Europese meerval. 

In 2016 kwam ik mijn eerste meerval bij toeval tegen in een 
oude rivierarm van de IJssel. Ik scheen wat met mijn zaklamp in 
het water en ik had meteen de hoofdprijs! Door de lichtstraal 
van mijn zaklamp zwom een joekel van een vis. Een imposante 
Europese meerval van wel zeker 1,5 m deed mijn hart sneller 
kloppen terwijl hij rustig langs zwom. Dat is toch wel even 
schrikken als je midden in de nacht alleen op de oever staat. 
Dit smaakte natuurlijk naar meer en sindsdien heb ik dit water 
vaker bezocht. Met acht zaklampbezoeken, in de periode april-
september, heb ik inmiddels 35 meervallen van tussen de 5cm 
en 150cm waargenomen.

De oude rivierarm zelf biedt veel schuilmogelijkheden voor 
meerval in de vorm van overhangende oevers, boomwortels en 
bomen die (deels) in het water liggen. De bodem is, voor zover 
zichtbaar, grotendeels bedekt met blad. Tijdens mijn bezoeken 
scan ik de bodem en het wateroppervlak af en kijk ik secuur of 
er niets op of onder de vele boomwortels in het water ligt. Hier 
moet je goed de tijd voor nemen want soms zie je alleen de 
bekdraden uit een schuilplaats steken.

De Europese meerval is een lichtschuwe soort, hierdoor zou je 
verwachten dat ze vluchten voor de zaklamp. In mijn beperkte 
observaties heb ik echter verschillend gedrag waargenomen. 
Grote dieren (100-150 cm) die vlak onder het wateroppervlak 
langs zwemmen vertonen geen reactie op het licht en 
zwemmen in hetzelfde tempo verder. Dieren van ca. 60-100 cm 
heb ik alleen waargenomen terwijl zij stil (enigszins verticaal) 
in het water lagen met hun kop vlak onder het wateroppervlak 
en hun staart dieper in het water. Als ik met een zaklamp op 
deze dieren scheen lieten ze zich langzaam de diepte in zakken. 
Als ik mijn licht uit deed en na 5 minuten weer op dezelfde plek 
scheen gebeurde het regelmatig dat het dier weer op dezelfde 
plek was teruggekomen. Dieren met een lengte van 20-40 
cm heb ik alleen verscholen onder boomwortels en andere 
obstakels gezien. De jonge dieren met een lengte van 5-10 cm 
reageren (meestal) het sterkst op de zaklamp. In blinde paniek 
schieten ze weg tussen boomwortels, in het blad op de bodem 

of (onbedoeld) op de droge oever. Dit laatste is natuurlijk wel erg 
handig voor de natuurliefhebber die deze ‘schattige babyvisjes’ 
met hun grote bekdraden eens van dichtbij wil zien waarna ze 
veilig teruggezet worden.
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Deze kleine Europese meerval liet zich door de schrik vangen en in het 
cuvet bewonderen. (Foto: Jesper Berndsen)
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in het licht van de 
zaklamp. 
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