Vleet van recordformaat
Een paar keer zat hij er al dichtbij, maar nu heeft de Noord-Ierse schipper
Hamish Currie met zijn boot mv. Predator dan eindelijk een skate (Nederlands:
vleet) van recordformaat te pakken en dat dankzij de Nederlandse visser Hans
Dijkman.
Dijkman en vismaten hadden een zesdaagse visvakantie op geboekt op deze
charterboot, die vanuit het Noord-Ierse Cushendal de Red Bay bevist, even ten
noordwesten van Belfast. De bedoeling was om er op haai en diverse rogsoorten
te vissen, waaronder de vleet. De gigant die Dijkman met behulp van Currie wist
te landen, woog maar liefst 249 lb (= 113,05 kg) en was van neus tot staart 92
inch (= 2,34 meter) lang, met van de linker- tot de rechtervleugeltip een
spanwijdte van 76 inch (= 1,93 meter).
Daarmee is deze vis niet alleen een officieus Iers record, maar ook eentje voor
Engeland én voor Nederland. We hebben het over officieus, omdat de vleet in
alle drie de landen door de houders van de nationale recordlijsten wordt
beschouwd als een ‘beschermde vissoort’ en derhalve niet meer als officieel
record kan worden aangemeld. Het Nederlands NCRZ-record blijft om die reden
staan op de 85,5 kg die sinds 1969 op de recordlijsten voor Europa staat en het
Ierse nationale record op de 221 lb die daar sinds 1913 (!) staat genoteerd. De
zesdaagse trip van Hans Dijkman en zijn vismaten leverde verder nog negen
Irish Specimen op, terwijl er in totaal maar liefst 21 verschillende vissoorten
werden gevangen.
Schipper Hamish Currie grossiert de laatste jaren in recordvissen en ‘specimen’.
Voor het jaar 2009, dat voor wat de Irish Specimen Committee betreft eindigt op
30 november a.s., werden op zijn boot tot nu toe al 125 gevangen. Daarvan nam
de Schotse Noord-Ier er zelf 18 voor zijn rekening met acht verschillende
vissoorten. Dat hadden er meer kunnen zijn als er niet enkele verspeeld waren.
Vandaar dat Hamish sterker materiaal heeft ingezet om dit in de toekomst te
voorkomen.
De bij de specimenvangsten door Vlaamse en Nederlandse vissers behorende
certificaten en speldjes zullen traditioneel door Peter Dohmen worden uitgereikt
op de Visma in Rotterdam. Eind maart 2010 zullen dus veel gasten van Hamish
naar Ahoy komen om daar vanwege hun vangst in het zonnetje te worden gezet.
Meer informatie over de boot treft u op www.predatorireland.com

