
Houd roggen uit de zon. Plaats ze in 
een bassin met vers zeewater en houd 
de roggen zo nat mogelijk.

Zet de rog zo snel mogelijk overboord. Houd hierbij de 
rog zo dicht mogelijk bij het water met de snuit eerst.

Hanteren

Hanteren van roggen

Houd roggen nooit vast aan hun staart 
of kieuwen. Hierdoor beschadig je niet 
enkel de rog, maar de rog zelf kan jou 

kwetsen. 

• Beschadig roggen op geen enkele 
manier.

• Laat roggen niet achter op een hard 
en droog oppervlak. Dit beschadigt 
hun organen.

• Leg roggen niet op hun rug, dit 
beschadigt hun slijmlaag die infecties 
voorkomt.                                                                                                                          

Bewaren

Overboord zetten

Til roggen op aan de 
staartbasis en snuit.

Houd grote roggen vast 
met beide handen aan de 
vleugels.

Houd roggen zo gescheiden mogelijk. 
Stapel ze niet op elkaar, zodat ze elkaar 
niet beschadigen met hun stekels.



De 6 belangrijkste soorten roggen in het 
Engels Kanaal en de Noordzee 

• Donkere/lichte dwarsbanden op de staart.
• Rijen met 25-50 stekels op de middenlijn. 
• Ruwe huid. 
• Sterk variërende kleuren en patronen.

• Vlekken lopen door tot aan de uiterste rand van 
de vinnen.

• Grotere, bleke vlekken vaak aanwezig. 
• Rij van 40-45 stekels op de middenlijn.
• Gladde huid.
 

RJH Blonde Rog (Raja brachyura)

RJC Stekerog (Raja clavata)

• Grote zwart-met-gele oogvlek op elke borstvin.
• Een driehoek met stekels rond de ogen.

RJN Grootoogrog (Leucoraja naevus)

• Donkere vlekken lopen niet door tot de rand van 
de vleugels. 

• Rij van 20-50 stekels op de middenlijn.
• Oogvlekken vaak aanwezig. 
• Gladde huid.

RJM Gevlekte rog (Raja montagui)

• Lichte banden evenwijdig aan randen van vleu-
gels.

• Opvallend kleine ogen.
• Staart iets korter dan lichaam.

RJE Kleinoogrog (Raja microocellata)

• Donkere, golvende banden met aangrenzende 
rijen witte vlekken.                                                                                                                                      

• Voorste rand van de lichaamsschijf golft. 
• 1 tot 3 rijen met 20-55 stekels op de middenlijn.

RJU Golfrog (Raja undulata)
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