Blijvende herinnering
Sportvissers van wie een recordclaim door de NCRZ is
geratificeerd, kunnen in aanmerking komen voor een op
naam gesteld recordcertificaat, plus het bijbehorende
geëmailleerde speldje en een fraai geborduurde badge.
Hen wordt daartoe een eenmalige bijdrage van € 18,gevraagd, als tegemoetkoming in de door de commissie
gemaakte onkosten.
De gelukkigen die in 2013 een record verbeterden zijn
inmiddels in de gelegenheid gesteld zich van dit trio blijvende herinneringen te verzekeren.

Deze gevlekte
zeebaars van
20 cm is de
eerste goed
gedocumenteerde
vangst van
deze voor ons
kustwater nieuwe
soort.
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te zijn gekomen aan de dalende
tendens die de laatste jaren zichtbaar
was geworden. Van de geaccepteerde
records kwamen er vier voor rekening van de categorie Nederlands
zeewater, waarvan één nieuwe vissoort, twee voor de categorie Europa,
waarvan eveneens één nieuwe vissoort en twee nieuwe vissoorten voor
de categorie Wereldzeeën. In totaal
konden derhalve vier nieuwe soorten
op de lijsten worden opgenomen en
konden daarnaast vier recordverbeteringen worden bijgeschreven.

Reglementen
Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen,
dienen de claims te voldoen aan de in
het reglement gestelde voorwaarden.
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De actuele reglementen zijn te vinden op de website van de commissie
www.ncrz.nl
De commissie wil er mogelijk ten
overvloede op aandringen gebruik
te maken van goede en nauwkeurige
weegtoestellen en zo mogelijk het
claimformulier vergezeld te doen
gaan van een officieel weegcertificaat.

Records Nederlands
zeegebied
Voor de categorie Nederlands zee- en
kustwater konden over het verslagjaar in totaal vier claims worden
geratificeerd.
Allereerst kon er een nieuwe vissoort
op de lijst worden bijgeschreven en
wel een gevlekte zeebaars (Dicentrarchus punctatus). Deze nauwe verwant
van ‘onze’ zeebaars (Dicentrarchus
labrax) komt voor langs de Atlantische kust van (Zuid) Frankrijk,
Spanje, Portugal en Marokko en
langs de Middellandse Zee kusten. Er
waren al waarnemingen vanuit Ierland en Engeland die er op wijzen dat
deze zuidelijke soort met een opmars
naar het noorden bezig is, maar vanuit ons kustwater waren nog geen
goed onderbouwde vangstmeldingen
bekend.
Op 12 december 2013 ving Thomas Michielsen uit Alkmaar in het
havengebied van IJmuiden echter
een ‘zeebaarsje’ dat alle duidelijke
kenmerken vertoont van de gevlekte
zeebaars. Nu is het voorkomen van
’stippels’ niet zaligmakend, aangezien
bekend is dat juveniele zeebaarsjes tot
een centimeter of 15-18 lang de rug
ook vlekken kunnen vertonen. De
20 cm lange baars die Thomas ving,
vertoont echter ook stippels rond de
zijlijn en draagt ook verder alle uiterlijke kenmerken van een Dicentrarchus punctatus. “Helaas” werd de vis
weer losgelaten, zodat bijvoorbeeld
geen DNA-test kon worden verricht.
Na rijp beraad heeft de commissie desondanks besloten deze claim
voorwaardelijk te accepteren. Mocht
voortschrijdend inzicht op termijn
leiden tot een ander oordeel, dan zal
deze vangst opnieuw in de jaarvergadering van de commissie worden
besproken.
Een recordverbetering in lengte én
gewicht betrof een goudharder (Liza
aurata). Deze fraaie vis van 50 cm
lang en 1.060 gram zwaar werd op
15 juni 2013 vanaf het strand van het

Met een lengte van 17,3 cm betekent
deze vanaf de Noordpier in Wijk aan
Zee gevangen groene zeedonderpad
een nieuw Nederlands record.

Zeeuwse Zoutelande gevangen door
Lucas Hommersen uit Middelburg.
Van de groene zeedonderpad (Taurulus bubalis) werd het lengterecord
scherper gesteld. Dat stond op
16,5 cm (85 gram), maar tijdens een
clubwedstrijd van de Afdeling Zeevissen van HSV Alkmaar op 5 mei 2013
van de Noordpier te Wijk aan Zee,
ving Henk Hietberg uit Alkmaar een
groene zeedonderpad van 17,3 cm en
dat is qua lengte nu dus de grootste.
Tenslotte werd het afgelopen ver-

vijfdradig

Opnieuw een verbetering van
het Nederlands record voor de
bescheiden vijfdradige meun.

