
Gedragscode omgang met haai 

Opgesteld in samenwerking met de SSCAN (Scottish Sea Angling Conservation Network) 

 

Deze code is opgesteld om vissers te helpen om haaitjes zo goed mogelijk te behandelen wat leidt tot 

een maximale overlevingskans.  

Vasthouden 

Haaien hebben geen ribben en de waterdruk houdt de vitale organen op zijn plaats. De vis bij de 

staart beet pakken kan de organen van een haai ernstig beschadigen. De haai zwemt dan wel weg 

maar sterft een aantal dagen later. Pak een haai daarom met twee handen beet en ondersteun de vis 

zoveel mogelijk. 

Pak een haai altijd met twee handen vast. De hondshaai kan anders om je pols krullen en 

schaafwonden veroorzaken door zijn ruwe huid. Een gladde haai veroorzaakt geen wonden, maar 

pak hem wel altijd met twee handen vast. Plaats één hand bij de staart of 2e rugvin en één voor de 

kop net voor de borstvinnen. Plaatst je hand niet op de kieuwen, deze zijn zeer kwetsbaar. Het lijken 

misschien taaie dieren maar ze zijn heel kwetsbaar.  

 

 

 

Aanslaan en onthaken 

wacht niet te lang met aanslaan zodat de kans op een diep gehaakte vis minimaal is.  

Zorg dat camera’s, onthaaktangen, meetmateriaal enz. altijd binnen handbereik zijn zodat de haai 

snel teruggezet kan worden. Is de vis toch diep gehaakt knip dan de lijn zo kort mogelijk bij de bek af. 

Gebruik nooit roestvijstalen haken.  

 

Fotograferen en meten 

Houd de haai altijd horizontaal en ondersteun zijn buik zoveel mogelijk. Probeer de haai zo kort 

mogelijk boven water te houden.  

 

Terugzetten 

Houd de vis met zijn kop in de stroming. Als de vis met zijn staart slaat kun je hem los laten. 

Respecteer deze prachtige dieren te allen tijden.  

Door deze code op te volgen kan de volgende generatie ook van deze prachtige dieren genieten.  

Veel plezier met vissen! 

 

Voor meer informatie en de download van dit formulier bezoekt u www.haairog.nl 


