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 2014 een record verbeterden zijn
inmiddels in de gelegenheid gesteld zich van dit trio blijvende herinneringen te verzekeren.

Zonnevis oftewel St. Pietervis of John Dory. Niet alleen prachtig om te zien, maar
ook een van de beste consumptievissen uit ons deel van de Atlantische Oceaan en
Middellandse Zee.

koolvis van 123 cm lang en 19,5 kg
zwaar. Dat is dik een kilo zwaarder
dan het sinds 2004 staande record
van 18,2 kilo dat op naam stond
van Pim Pos. En al worden er in
Noorwegen ieder jaar reusachtige
koolvissen gevangen, het zou wel
eens zou kunnen zijn dat dit nieuwe
record gedurende de komende jaren
op eenzame hoogte blijft staan.
Maar… dat weten we nooit en de
fanatieke recordjagers hebben hiermee een uitdagend target!
Ook de volgende recordverbetering zal weinig discussie uitlokken.
Dezelfde Ton Nientied die wij al
eerder noemden, ving op 6 augustus 2014 vanuit zijn vakantiebestemming L’Estartit (Spanje) een
Middellandse Zee horsmakreel (Trachurus mediterraneus) van 535 gram
zwaar en 43 cm lang.
Dat is dus een verbetering van
het staande record van 509 gram
(40 cm) dat sinds 2013 op naam
stond van René van Nassauw uit
Purmerend.
Tenslotte kwam ook de vierde
recordverbetering in de categorie
Europese Zeeën weer op naam van
Ton Nientied uit Zuid-Scharwoude.
Op 15 juli 2014 ving hij opnieuw
vanuit L’Estartit (Spanje) een
prachtige zonnevis (Zeus faber) van


2,55 kg zwaar en 64,5 cm lang. En
ook dat is –zij het op het nippertje- een verbetering van het oude
record, dat op naam stond van de
heer D. Schipper uit Oud-Sabbinge
met een vanuit het Ierse Carrigaholt
gevangen John Dory.

Wereldzeeën
In de categorie Wereldzeeën konden
drie recordverbeteringen worden

geratificeerd. Nadat in 2013 een Flat
needlefish (Ablennes hians) aan de
lijst kon worden toegevoegd, werd
er nu opnieuw de vangst van zo’n
op een reusachtige geep gelijkende
rover aangemeld. En ook deze
kwam uit het Mexicaanse Xtapa.
Gerrit Witlox uit Nispen ving daar
op 2 juni 2014 een exemplaar van
6,35 kg zwaar en 147 cm lang en
verbeterde daarmee het record op
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Gerrit Witlox
(rechts) met
zijn op een
reusachtige geep
gelijkende Flat
needlefish van
147 cm.
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