GiGaGul voor voorzitter NCRZ
De abonnees van het enige specialistische zoute magazine in de Lage Landen vonden in de recent
verschenen uitgave Zeehengelsport no. 2/2010 o.a. alle informatie over de Nederlandse en
Belgische recordlijsten.
In Nederland worden die recordlijsten reeds 40 jaar (!) bijgehouden door de Nederlandse Commissie
Record Zeevissen (NCRZ).
Zie: www.ncrz.nl
Sinds vele jaren is Hans van Loenen, ook al een van de Zeehengelsportauteurs van het eerste uur,
de drijvende kracht achter die NCRZ. Nu is het beoordelen van de enorme vangsten van je medevissers één ding, zelf van die recordvissen vangen blijkt toch een heel ander verhaal…
Zo staat (stond!) het persoonlijk record van Hans sinds vele jaren op naam van een in de Oostzee
gevangen kabeljauw van 15,7 kg. Niets mis mee, mooie vis. Maar met name de Grote Gullenjagers
die ieder voorjaar de kust van Noorwegen onveilig maken, keken toch enigszins meewarig op dit
“gulletje” neer.
Vandaar dat Hans van Loenen van Zeehengelsport een heel bijzondere opdracht mee kreeg, die
simpel luidde: vang een vis van tenminste twee maal je PR!
Afgelopen vrijdag vloog hij naar het Noorse Sørøya, om daar een weekje te gaan vissen met de
bekende Vlaamse zeevisser Marc van Roie, die met o.a. Harm Nuis aan de basis stond van de
ontdekking van het Noorse Sørøya als dé grote-vissen-stek van Europa. Mark, die inmiddels
woonachtig is op het eiland en als schipper vele sportvissers naar de beste stekken vaart, is houder
van zowel het Belgische als het huidige Europese Record All Tackle van de EFSA, met een
gigantische kabeljauw van 149 cm lang, een omtrek van 92 cm en een gewicht van exact 39 kg!
En wie beter dan Marc kan er dan in staat worden geacht om Hans aan zijn opdracht te laten
voldoen.
Het duurde dan ook niet lang, voor Hans zich vanuit de poolcirkel meldde.
Zaterdag kwam op de redactie van Zeehengelsport het volgende bericht binnen:
“Goede vlucht gehad (vier keer overstappen!) en veilig aangekomen op Sørøya. Vandaag (zaterdag
20 maart) zijn wij om acht uur uitgevaren. In eerste instantie was de visserij met een paar kleine
schelvissen en wat gulletjes nog niet zo bijzonder en dus zijn wij verkast. Een kwartiertje later zag
Marc wat vis op de dieptemeter en op die stek kwam aan de pilker de ene gul naar de andere aan
boord, vissen tot ongeveer 12 pond. Na enige tijd had ik in de smiezen dat mijn buurman grotere vis
ving aan de shad en ben ik ook overgestapt op dat rubber. Meteen al de eerste keer dalen, kreeg ik
een heftige aanbeet en na 10 minuten lag er een waar monster naast de boot.
Ben redelijk uit mijn bol gegaan,want deze grande dame was 155 cm lang en 90 cm in omtrek en
woog aan boord aan de unster uiteindelijk 36,09 kilo!
Ben er nog steeds ietwat beduusd van. Na een uur en tien minuten vissen deze vis al te hebben
gevangen,voelt als een vroegtijdige zaadlozing!
Een uurtje later moesten we in complete sneeuwjachten en bij een windkracht acht de haven
opzoeken en sindsdien zitten wij aan het bier…
Wat is die Van Roie een wereldschipper!
Nog vier visdagen te gaan; op naar een nieuw wereldrecord, ze zitten hier!”
Aldus Hans van Loenen, die zijn aspiraties na één uur en een kwartier reeds heeft bijgesteld tot
zoiets simpels als het vangen van een kabeljauw van wereldrecordformaat.
Die NCRZ-voorzitter legt de lat lekker hoog!
Meer informatie over Zeehengelsport en interessante abonnementsaabiedingen?
Kom naar het Zeehengelsportpaviljoen op de komende Visma (woensdag 25 t/m zondag 28 maart
a.s.) of kijk op www.hengelsporthuis.com
Kijken hoe het Hans van Loenen deze week verder vergaat?
www.soroya-fishing.com

