NEDERLANDSE COMMISSIE
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)

Jaarverslag over 2008
Op zaterdag 31 januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie
Record Zeevissen NCRZ voor de 39-ste maal in haar  bestaan
bijeen om de recordclaims over het voorgaande jaar te
beoordelen.
Hieronder volgt het volledige jaarverslag, gevolgd door de
actuele recordlijsten, bijgewerkt t/m 31 december 2008.
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Voor alle correspondentie, verdere informatie
en claimformulieren:
NCRZ
Van Ostadelaan 3
1231 AK LOOSDRECHT
tel: (035) 5823898
e-mail: hans@loenetik.nl
website: www.ncrz.nl
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