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Ik inventariseer al ruim 12,5 jaar grote modderkruipers. Belangrijk 
werk omdat het om een zeldzame soort gaat die bescherming 
verdient.  Maar ook voor de natuursport, zoals het in de tijd van 
Jac. P. Thijsse genoemd werd. Dat houdt de mens gezond van 
geest en leden. Omdat de grote modderkruiper niet makkelijk 
te vangen is, is er vaak sprake van enige competitie als ik samen 
met natuursportgenoten op pad ga. Wie vangt de eerste, en 
daarna wie vangt er het meest? Als er kampioenschappen grote 
modderkruiper scheppen zouden zijn, dan zou ik waarschijnlijk 
hoge ogen gooien. Recentelijk kreeg ik hiervoor erkenning van 
mijn RAVON-collega’s in de vorm van een meer dan levensgrote 
historische afbeelding van de soort. 

In de loop der jaren heb ik mijn scheptechniek steeds meer 
verfi jnd. Mijn geheim, hoe minder modder in het net hoe beter. 
En natuurlijk visualiseren. Ik waan mij een purperreiger die langs 
de oever speurt. Op geschikte plekken zet ik mijn net strategisch 
neer, en jaag aanwezige grote modderkruipers vanuit het riet 

Vandaar dat ik recentelijk een nieuw schepnet heb aangeschaft. 
Super licht, inklapbaar, gemaakt van visvriendelijk netmateriaal 
en ietsje groter dan mijn oude net. Onlangs heb ik de proef op 
de som genomen door een traject van circa 100 meter, waar ik 
de week ervoor twee dieren ving, nogmaals te bemonsteren. Het 
resultaat mocht er wezen, deze keer ving ik er zeven. 

Voor mijn collegascheppers de volgend spreuk: 
“Vang je de grote modderkruiper niet, 
blijf uit de modder en kies voor het riet”.

Jan Kranenbarg

Grote modderkruipers zonder 
zweetdruppels

Schepnet 2.0. Eventueel ook bruikbaar voor vangen van 
eigen kinderen. (Foto: Jan Kranenbarg)

Met het nieuwe grote Lion landingsnet 100 meter gevist 
(methode: net aan de rietrand neerzetten en door de 
vegetatie vissen) en 7 grote modderkruipers gevangen 
zonder zweetdruppels. Overige gevangen soorten: baars, 
driedoornige stekelbaars en ruisvoorn. 
(Foto's: Jan Kranenbarg)

met mijn voeten naar het net. Beginnende natuursporters zie ik 
vaak zeulen met netten vol modder, zoals ook ik in mijn jonge 
jaren deed. Af en toe hebben ze er dan eentje, terwijl ik dan al 
weer een eind verder ben en nummer drie of vier noteer. En dat 
zonder een natte rug en zere schouderpezen. 

Maar als natuursporter dien je jezelf te blijven ontwikkelen en 
natuurlijk de concurrentie voor te blijven…. 
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Commentaar
Met name in droge jaren met lage waterstanden worden veel 
dode alen en soms ook zeeprikken en andere vissoorten zoals 
meervallen aangetroff en op strandjes van de grote Nederlandse 
rivieren. Vaak zijn de dieren geknakt of doormidden gesneden. 
De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Een hypothese is dat 
de dieren verwond worden door scheepsschroeven, maar ook 
stroomopwaarts gelegen waterkrachtcentrales kunnen de 
oorzaak zijn. 
RAVON is samen met Sportvisserij Nederland daarom 
een onderzoek gestart om de oorzaak van de sterfte en 
de relatie met factoren als rivierafvoer, rivierlocatie en 
scheepvaartintensiteit in beeld te brengen. Mocht je komend 
jaar dode vissen aantreff en geef die dan, bij voorkeur voorzien 
van een foto, door via telmee.nl of waarneming.nl.

Half mei legde Hans Jochems op Facebook een vraag voor aan 
de leden van de Nederlandse Veldherpetologie. Hij had op 
dinsdag 7 mei weer een mannetje zandhagedis gefi lmd en zag 
tijdens het fi lmen een mier op de fl ank. Bij het bekijken van de 
beelden leek het erop dat de mier een teek aan het verwijderen 
was, en Hans vraagt zich af of dit een bekend fenomeen is. 

Op de website nlmieren.nl is een artikel verschenen van Peter 
Boer met als titel 'Mieren als tekenbestrijders?', een onderzoek 
gebaseerd op eigen experimenten met levende schapenteken 
en (rode bos) mieren. Samenvattend bleek dat mieren in het 
algemeen weinig belangstelling voor teken hebben. Slechts twee 
keer zag hij een rode bosmier 
een teek pakken en er mee 
weglopen.

Teken op hagedissen zijn 
natuurlijk van een andere 
orde. Dus zijn wij als redactie 
ook benieuwd of er meer 
waarnemingen gedaan 
zijn van mieren die een 
hagedissenteek proberen te 
verwijderen.
Geef dit door aan 
redactie@ravon.nl

Klimmen sommige populaties adders vaker dan andere? 
Dat vraag Stephan Sneijder zich af. Jaarlijks maakt hij in de 
voorjaarsvakantie een uitje met zijn twee zonen, Sam (10) 
en Tijn (9), om te fotograferen. Ze komen dan altijd wel op 
enkele plaatsen waar slangen te zien zijn, zoals dit jaar in het 
Bargerveen. In dit gebied heeft hij al twee keer een klimmende 
adder gezien, in andere gebieden nog nooit.
Wie het weet mag het zeggen...

keer zag hij een rode bosmier 

orde. Dus zijn wij als redactie 

Verwijdert deze mier 
een hagedissenteek?
(Foto: Hans Jochems)

Klimmen sommige populaties adders vaker dan andere? 
(Foto: Stephan Sneijder)

Knakaal op een waalstrandje nabij Nijmegen. 
(Foto: Kris Joosten)

Dode zeeprikken worden doorgaans in de periode mei-
juni aangetroff en. Dode alen kunnen het hele jaar worden 
aangetroff en.

Knakvissen

Klimmende adder

Tekenbestrijding


