Met een dergelijk
gebit heeft zo’n
hondstonijn
zijn naam niet
gestolen… Dit
exemplaar van
65,4 kg werd
rond Rodrigues
gevangen door
Mart van Est uit
Bergen op Zoom,
op deze foto
tweede van links
in het T-shirt van
SharkaTag.

naam van Paulus van der Berk uit
Sint. Oedenrode (5,2 kg – 136 cm)
waarvan de inkt nog amper droog
was.
Tijdens een vistrip naar het tropische eiland Rodrigues dat behoort
tot de in de Indische Oceaan gelegen Republiek Mauritius, ving Mart
van Est uit Bergen op Zoom op
12 november 2014 zo’n tonijn met
‘Jaws’-gebit’, oftewel een hondsto-
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nijn (Gymnosarda unicolor). Met als
aas een bonito wist hij deze dog
tooth tuna van 65,4 kg veilig aan
boord te krijgen en dat is dus 1
½ kilo zwaarder dan het van 2004
daterende record van 63,9 kg, dat op
naam stond van de heer C. Woudhuizen uit Amsterdam met een op
Mauritius zelf gevangen exemplaar.
Wij eindigen dit jaarverslag met
de naam van nog zo’n globetrottende Big Game visser die ons ieder
jaar weer weet te verrassen met
één of meer claims van altijd weer
imposante vissen: Peter Ouwendijk
uit Ouderkerk a/d IJssel tekende al
voor enkele extreem grote en zware
haaien, waaronder een hamerhaai
van 219 kilo (331 cm) en een zijdehaai van 210 kilo (271 cm), en voegt
daaraan nu een rog van staldeurformaat toe. Op 13 juni 2014 ving
hij vanuit Sao Nicolau – een van
de Kaap Verdische
eilanden namelijk
een pijlstaartrog
van 182 kilo.
Gemeten van
de punt van
de snuit tot de
(lange) staart,
was deze Dasya-

tis pastinaca 370 cm lang en de spanwijdte over de vleugels bedroeg niet
minder dan 191 cm.
Deze pijlstaartrog is overigens
van dezelfde soort als die vanaf de
diverse Canarische Eilanden veel
wordt gevangen door Nederlandse
en Vlaamse gastvissers, maar ook…
van dezelfde soort als de pijlstaartroggen die ‘bij ons’ in de Oosterschelde voorkomen. Alleen staat het
gewichtsrecord voor Nederlandse
wateren op 24 kilo en het lengterecord op 134 cm. Daar valt dus nog
wel een verbetering te scoren…
Met één nieuwe soort op de lijsten
en daarnaast zeven recordverbeteringen kan de commissie terugkijken op een vruchtbaar recordjaar.
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