Reusachtige Amberjack
Zeehengelsportlezer Dirk Wolthuis is zo’n beetje geboren op het water. Hij
verdient zijn dagelijks brood met een eigen rondvaartbedrijf in Den Bosch, maar
gaat in zijn vrije tijd als het ook maar even kan het water op om te vissen. En
niet zonder succes, want Dirk wist zowel in eigen land als op tal van
visbestemmingen al de nodige mooie vissen te vangen. Eerder prijkte zijn foto
bijvoorbeeld al in het zoute magazine Zeehengelsport met een in het Noorse
Skarnsundet gevangen zomerkabeljauw van 136 cm lang.
In februari j.l. bracht Dirk samen met zijn echtgenote twee weken vakantie door
op het Canarische Eiland La Palma. Zij verbleven daar in het guesthouse van de
bekende Nederlandse zeevisser René Flohil, die al vele jaren op dit
paradijselijke eilandje woont en er zijn gasten desgewenst ook mee uit vissen
neemt.
Op 27 februari visten René en Dirk vanuit de kleine boot op roggen. Ze hadden
het bootje geankerd en al enkele mooie roggen gevangen, toen Dirk op grote
diepte een vis haakte die er als een speer vandoor ging. Meteen werd duidelijk
dat dit geen rog was en dat de reel bovendien in rap tempo leeggetrokken zou
gaan worden. En dus werd het anker gelicht om de vis al varend te kunnen
bedwingen. Dat nam nog zo’n 1 ½ uur in beslag, maar toen kwam op zo’n 15
meter van de boot een enorme witte vlek omhoog. Het bleek een Greater
Amberjack (Latijn: Seriola dumerili) te zijn en dan ook nog eens eentje van
ongekend formaat. De vis werd met veel moeite in het bootje gebracht en was
een stuk langer dan Dirk zelf, die met zijn 180 cm ook al geen kleintje is. Het
gewicht werd geschat op minimaal 70 kg, maar wellicht eerder richting de 80
kg.
Helaas werd de amberjack uiteindelijk niet nauwkeurig gemeten en gewogen,
want anders zou deze vangst geheid een nieuw NCRZ-record zijn geweest.
Het Nederlands NCRZ-record Wereldzeeën (de Canararische Eilanden horen
weliswaar tot Europa, maar worden tot de Wereldzeeën gerekend!) staat sinds
1983 namelijk op 51,3 kilo, met een lengte van 174 cm.
Voor meer informatie over een (vis)vakantie op La Palma:
www.vissenlapalma.nl
Voor meer informatie over Nederlandse hengelrecords: www.ncrz.nl

