Jaarverslag 2017
Op 17 februari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de

NCRZ-JAARVERSLAG

Nederlandse Commissie
Record Zeevissen (NCRZ)

48ste maal in haar bestaan in de volledige samenstelling bijeen om de recordclaims over
het voorgaande jaar te beoordelen. Hieronder treffen jullie het jaarverslag, gevolgd
door de actuele recordlijsten, bijgewerkt t/m 31 december 2017.

H

et afgelopen verslagjaar
konden in totaal acht
nieuwe records en recordverbeteringen door de commissie
worden geratificeerd en deze kwamen
net als in het voorgaande verslagjaar
alle acht voor rekening van de categorie Nederlands zeewater. Daarvan
betrof het één nieuwe vissoort op
de lijst en zeven recordverbeteringen. In de categorieën Europa en
Wereldzeeën konden evenals in het

verslagjaar 2016 geen nieuwe records
of recordverbeteringen worden opgenomen.

AFGEWEZEN CLAIMS
In 2017 werden de Wereldkampioenschappen Strandvissen van de CIPS/
FIPS-M gehouden aan de prachtige
stranden van het Afrikaanse Langebaan. Zowel tijdens de trainingen voorafgaande aan het WK als
tijdens de mondiale zelf wisten de

deelnemers uit maar liefst 20 landen
werkelijk prachtige vissen te landen,
waaronder vele gitaarroggen. Ook het
Nederlandse nationale team was vanzelfsprekend present tijdens dit WK,
sterker: het wist uiteindelijk het zilver
te behalen, met zelfs een individuele
gouden plak voor teamlid Frank
Peene! Tijdens de trainingen wist
Remco Geuze uit Oud-Vossemeer
op 3 november 2017 een Japanse
Ombervis (Argyrosomus japonicus)

Verbeterd
lengterecord:
goudbrasem van
50 cm, gevangen
door Marcel Mos.
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Deze schitterende
Japanse
Ombervis
(Argyrosomus
japonicus) van
144 cm lang
werd door Remco
Geuze gevangen
tijdens een van
de trainingen voor
het in november
2017 in ZuidAfrika gehouden
WK-Strandvissen.

te vangen van 144 cm lang en met
een (volgens de lengte/gewicht tabel
van de South African Shore Angling
Assiciation) geschat gewicht van
32 kilo.
Hoewel deze vis dus ruim boven het
minimum acceptatiegewicht voor
de categorie Wereldzeeën (5 kg)
woog, werd dat niet vastgesteld op
een gecertificeerde weegschaal. De
NCRZ-reglementen schrijven dat
echter wél voor. Om die reden werd
na uitvoerige discussie binnen de
commissie besloten om deze claim
niet te ratificeren. Als blijk van
waardering voor zijn zeer imposante
vangst, heeft Remco inmiddels echter
de fraai geëmailleerde C&R-speld
mogen ontvangen als blijvende herinnering.

NIET GECLAIMD
In het verslagjaar werden bij de commissie ook enkele vangsten onder
de aandacht gebracht die wellicht
hadden kunnen leiden tot nieuwe
Nederlandse records, maar uiteindelijk door de betreffende sportvissers
niet als zodanig werden geclaimd.
Zo werd in de loop van het verslag-

jaar via het platvorm MijnVISmaat
bericht over een bij Westkapelle
gevangen lipvis van ‘rond de 20 cm’.
Deze vis is inmiddels door Sportvisserij Nederland gedetermineerd
als een Baillons lipvis (Symphodus
bailloni) en dat betreft dan de eerste
gedocumenteerde hengelvangst van
deze vissoort in het Nederlandse
kustwater. De commissie heeft
diverse pogingen in het werk gesteld
om de vanger van de vis te bewegen
een recordformulier in te dienen met
alle benodigde vangstgegevens en
namen en handtekeningen van getuigen van deze bijzondere vangst, maar
heeft daarop tot dusver nog geen antwoord mogen ontvangen.

REGLEMENTEN
Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen,
dienen de claims te voldoen aan de in
het reglement gestelde voorwaarden.
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.
Aangezien de voorwaarde dat een te
claimen vis aan land gewogen dient
te worden strijdig kan zijn met het
principe van Catch & Release dat
voor een toenemend aantal vissoorten wordt gehanteerd, heeft de NCRZ
met ingang van 1 januari 2016 een
speciale C&R-categorie ingesteld.

CATCH & RELEASE
AWARDS
Steeds meer sportvissers willen een
gevangen vis van recordformaat

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 e18,- gevraagd, als tegemoetkoming in de door de
commissie gemaakte onkosten.
De gelukkigen die in 2017 een record verbeterden zijn inmiddels
in de gelegenheid gesteld zich van dit trio blijvende herinneringen te verzekeren.
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graag weer levend en onbeschadigd
terugzetten. Het wegen om vast te
stellen of het om een potentiële
recordvis gaat, is dan meestal niet
mogelijk. Toch bestaat er behoefte
om de erkenning te krijgen dat
een grote en vooral zware vis werd
gevangen. De NCRZ biedt derhalve
de mogelijkheid om in het bezit te
komen van een daartoe speciaal ontworpen C&R-speld.
Besloten is om deze speld alleen uit
te reiken op basis van een geschat
gewicht. Daarbij kan iedere vissoort
die thans voorkomt op de lijst Europese- en Wereldzee wateren worden
geclaimd. In aanmerking komen
daarbij gevangen vissen die worden
geschat op 80% of meer van het
staande NCRZ-record, met een minimumgewicht voor Europese wateren
van 5 kg en voor Wereldzeeën van
10 kg.
De volledige reglementen en de procedure om zo’n C&R-vangst te claimen, zijn terug te vinden op
www.ncrz.nl onder het tabje Nieuws.

RECORDS NEDERLANDS
ZEEGEBIED
Ook in het afgelopen verslagjaar
kwam er opnieuw weer een melding binnen van een vissoort die
nog ontbrak op deze lijst. Sterker:
de betreffende vissoort is ook nog
niet opgenomen in de in 2009 door
Sportvisserij Nederland uitgegeven
Veldgids De Nederlandse Zeevissen,
met uitgebreide beschrijvingen van
in totaal 119 vissoorten die tot dan in
onze Nederlandse viswateren werden
aangetroffen.
Het betreft in dit geval een 19,4 cm
lang exemplaar van de kliplipvis
(Ctenolabrus rupestris).
Van de wereldwijd zeer talrijk

SAMENSTELLING NCRZ
Per 1 januari 2018 bestaat de commissie daarmee uit de
volgende leden:
K
K
K
K
K
K
K

Peter Dohmen
Carel Boonen
Ronald Meijer
John Piekaar
Cas Al
Pieter Beelen
Peter Ouwendijk

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(archivaris)
(beheerder website)
(namens Sportvisserij Nederland)
(IGFA-representative)

Voor alle correspondentie, verdere informatie en claim
formulieren:

Nieuwe vis op de lijst en daarmee een officieel NCRZ-record Nederlandse wateren:
kliplipvis van 19,4 cm gevangen door Jamie Steer.

voorkomende familie der Labridae
(= lipvissen) waren tot dusverre
twee soorten ook uit ons kustwater
bekend: de gevlekte lipvis ( Labrus
bergylta) en de zwartooglipvis
(Symphodus melops). Deze beide
soorten worden zo af en toe gevangen in de omgeving van obstakels als
steenstort en kademuren en de laatste
jaren is met name het havengebied
van IJmuiden voor soortenjagers
een geliefde stek om actief op zoek
te gaan naar o.a. deze lipvissen. Er
wordt dan met minuscule haakjes en
stukjes aas gevist tegen kademuren
en tussen de steenstort en basaltblokken van de beide pieren. De
afgelopen twee jaar werden diverse
kleine lipvisjes gevangen, die pas
later werden herkend als Ctenolabrus
rupestris. Deze soort wordt niet veel
groter dan 20 cm, is vaak opvallend
roze van kleur, maar is toch het makkelijkst van de andere lipvissen te
onderscheiden door de twee kenmerkende zwarte vlekken, eentje vooraan op de rugvin en één bovenin de
staartwortel.
Uiteindelijk was het Jamie Steer uit
Valkenswaard die op 27 april 2017
in aanwezigheid van getuigen in
het havengebied van IJmuiden zo’n
kliplipvis wist te vangen en deze met
een lengte van 19,4 cm ook claimde
als lengterecord Nederlandse wateren. Deze claim is inmiddels door de
commissie geratificeerd en de kliplipvis is nu opgenomen op de recordlijst
Nederlandse wateren.

RECORDVERBETERINGEN
NEDERLANDSE WATEREN
Naast de eerder beschreven volledig
nieuwe soort op de lijst, werden in
totaal ook zeven vangsten geratificeerd die het staande Nederlandse
record overtreffen en daarmee als
recordverbetering kunnen worden
bijgeschreven.
Dat betreft (in alfabetische volgorde
van de vissoorten) allereerst de
door Frits Kromhout van der Meer
uit IJmuiden op 1 juni 2017 in de
Seaport Marina van zijn woonplaats
gevangen diklipharder (Chelon
labrosus) van 78 cm. Het huidige
Nieuw lengterecord: diklipharder van
78 cm, gevangen door Frits Kromhout
van der Meer.

NCRZ
p/a Sportvisserij Nederland
t.a.v. Pieter Beelen
Postbus 162
3720 AD Bilthoven
E-mail: beelen@sportvisserijnederland.nl
Website: www.ncrz.nl

lengterecord Nederlandse wateren
voor deze soort staat sinds 2004 op
74 cm, terwijl er in 2008 ook een
diklipharder kon worden gewogen
op een gecertificeerde weegschaal en
vervolgens met een recordgewicht
van 4.640 gram de boeken in ging.
Aangezien Frits zijn vangst zorgvuldig heeft gemeten, maar niet heeft
gewogen omdat hij de grote harder
zo spoedig mogelijk weer de vrijheid
wilde geven, heeft hij het lengte
record nu dus verbeterd, terwijl het
staande gewichtsrecord blijft staan.
Dan is er de ‘grote’ koornaarvis
(Atherina presbyter) van 14,1 cm
lang en 21 gram zwaar, die op
26 augustus 2017 nabij de Oesterdam
(Oosterschelde) vanuit de kajak werd
gevangen door Frank Koop uit OudVossemeer.
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Nieuw lengte- én
gewichtsrecord:
koornaarvis
van 14,1 cm (21
gram), gevangen
door Frank Koop.
Let op: deze
vis werd in de
diepvries bewaard
om nauwkeurig te
kunnen worden
gedetermineerd.
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We noemen deze soort hier bewust
even ‘grote’ koornaarvis, ter onderscheid van de eveneens in ons
kustwater voorkomende kleine
koornaarvis (Atherina boyeri). Deze
laatste soort blijft inderdaad wat
kleiner en met een lengte van zo’n
10 cm heb je het wel gehad. Met dik
14 cm betreft het nu door Frank
Koop gevangen exemplaar dus zonder enige twijfel Atherina presbyter,
het visje dat in het Engels ‘sand smelt’
wordt genoemd. Deze soort telt 53
tot 57 schubben op de zijlijn, terwijl
dat er bij Atherina boyeri slechts 44
tot 48 zijn.
Op de recordlijst Nederlandse wateren staat Atherina presbyter vermeld
als koornaarvis en dat is ook de
naam die in de Veldgids De Nederlandse Zeevissen wordt gebruik.
Het staande record voor de koornaarvis staat sinds 1981(!) op
13,5 cm (15 gram) en dit record is nu
dus verbeterd tot 14 cm en 21 gram.
Heel opmerkelijk is dat van een aantal
vissoorten waarvan het NCRZ-record
in 2016 was gebroken, dat Nederlandse record het afgelopen verslagjaar opnieuw werd scherper gesteld.
Dat geldt o.a. voor de grote pieterman (Trachinus draco).
Dat record stond sinds het voorgaande verslagjaar op 35 cm (Wim
Meerdink uit Zierikzee), maar werd
op 3 juni 2017 aan boord van de
charterboot ms. De Zeearend alweer
gebroken met een vis van 39,7 cm
(niet gewogen). Het Nederlandse
record voor deze soort kwam daar-

Nieuw lengterecord: goudbrasem van 50 cm, gevangen door Marcel Mos.

mee op naam van Martin Pauwels
uit Laakdal (België).
Aangezien het in de rubriek Nederland met name gaat om het vastleggen van bijzondere vangsten in het
Nederlandse kustwater, maakt het
niet uit welke nationaliteit de vanger
heeft. En daarmee kwam niet voor
het eerst een Nederlands record in
Belgische handen.
Mario Hoffmans uit St. Willebrord,
eigenaar van de bekende hengelsportspeciaalzaak SuperCatch, ving
op 1 november 2016 in het Europoortgebied een grote goudbrasem
(Sparus aurata), die met een lengte
van 48,5 cm en een gewicht van
2.409 gram de boeken in ging als een
integrale verbetering van de staande
lengte- en gewichtsrecords.
En alhoewel het gewichtsrecord van

2.409 gram nog minimaal een jaartje
blijft staan, werd het lengterecord het
afgelopen verslagjaar opnieuw verbeterd. Op 13 mei 2017 ving M
 arcel
Mos uit Zwartewaal op vrijwel
dezelfde stek in Europoort namelijk
een goudbrasem die ter plekke in
aanwezigheid van getuigen zorgvuldig werd gemeten en 50 cm lang
bleek. Daarmee heeft Marcel nu dus
het lengterecord Nederlandse wateren voor deze soort in handen.
Ook het lengterecord voor goud
harder (Liza aurata) werd het afgelopen verslagjaar verbeterd – twee maal
zelfs. Dat record stond sinds 2015 op
57 cm.
Op 31 juli 2017 ving Erik van Schilt
uit Halsteren aan de Noorderhoofdweg in het Zeeuwse Westkapelle
een goudharder die met 58,2 cm

Goudharder van 58,2 cm gevangen door Erik van Schilt.

Nieuw
lengterecord:
grote pieterman
van 39,7 cm
gevangen door
Martin Pauwels
uit Laakdal
(België).
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Nieuw Nederlands lengterecord voor
goudharder van 60,5 cm gevangen
door Gert-Jan Kunst.

het tot dan staande NCRZ-record
overtrof en daarmee een potentieel
Nederlands record was. Vervolgs is
het echter maar afwachten of er in
hetzelfde kalenderjaar niet een nóg
langere vis gevangen zou worden en
– helaas voor Erik! – dat was dit keer
het geval. Op 20 september 2017 viste
Gert-Jan Kunst uit Zierikzee namelijk vanuit zijn kajak bij de Goese dijk
(Oosterschelde) op zeebaars en ving
daar op zijn 6 grams Black Minnow
Kaki een goudharder die heel precies
gemeten 60,5 cm lang bleek te zijn.
De harder werd meteen weer losgelaten en niet gewogen.

Deze vis gaat nu dus de boeken in als
Nederlands lengterecord, waarbij het
uit 2013 daterende huidige gewichtsrecord van 1.060 gram blijft staan.
Ook voor de knorrepos
(Micropoganias undulatus) dateert
het staande record van 30,5 cm uit
2015, met dien verstande dat deze vis
officieel werd gewogen en met 396
gram toen ook een nieuw gewichtsrecord vestigde. Op 8 juli 2017 werd
aan boord van ms. Quo Vadis van
schipper Sjef Mathijssen door Dick
Broekhoven uit Venray een knorrepos van 34 cm gevangen, die na
afloop van de visdag officieel werd
gewogen op het weegstation van de
Deltavissers, Frituur De Helling aan
de vluchthaven van Neeltje Jans en
595 gram zwaar bleek. Daarmee verbeterde Dick dus zowel het lengte- als
het gewichtsrecord voor de knorrepos.
Tenslotte kan er dan óók nog een
verbeterd lengterecord worden bijgeschreven voor de Mediterrane
meun (Gaidropsarus mediterraneus).
Deze vissoort werd in 2015 voor het
eerst in ons kustwater gevangen (of
als zodanig herkend…) en meteen
ook opgenomen op de NCRZ-lijst.
Vervolgens werden in 2016 diverse
Mediterrane meunen gevangen en
ook geclaimd, waarbij het door Jan
Hoedeman vanaf het havenhoofd
van Scheveningen gevangen exemplaar van 34 cm de boeken in ging
als nieuw Nederlands record. Deze
vangst werd echter het afgelopen ver-

Nieuw lengte- en gewichtsrecord: knorrepos van 34 cm (595 gram), gevangen
door Dick Broekhoven.

slagjaar alweer overtroffen met een
exemplaar van 38 cm, gevangen door
Stef Duyst uit Spakenburg en wel op
15 november 2017 vanaf de Noordpier van IJmuiden (of eigenlijk: Wijk
aan Zee). Deze vis komt daarmee op
de lijst als nieuw lengterecord Nederlandse wateren.

Nieuw
lengterecord:
Mediterrane
meun van 38 cm,
gevangen door
Stef Duyst.

EUROPESE- EN
WERELDZEEËN
Voor het eerst sinds vele jaren, kon
in 2016 noch in de categorie Europees zeewater noch in de categorie
Wereldzeeën een nieuw record of een
recordverbetering worden bijgeschreven. Helaas was dit het afgesloten
verslagjaar niet anders, maar met
opnieuw toch weer een nieuwe soort
op de lijst Nederlandse wateren en
daarnaast ook nog eens zeven recordverbeteringen in die categorie, kan de
commissie desondanks terugkijken
op een vruchtbaar 48ste recordjaar.
februari 2018
secretariaat NCRZ
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