Nieuw NCRZ-record?
Op bijgaande foto ziet u een springlevende maanvis, een heel bijzondere
oceaanvis die sporadisch ook in onze Noordzee kan worden aangetroffen. Mola
mola, zoals de Latijnse naam luidt, kan tot wel vier meter lang worden.
Hoewel ook kreeftachtigen op zijn menulijst staan, zijn er amper hengelvangsten
van dergelijke maanvissen bekend. En komt er eens een melding binnen, dan
betreft dat steevast exemplaren die drijvend aan het watervlak werden
waargenomen en vervolgens letterlijk ‘in de boot zijn genomen’.
Op de NCRZ-recordlijst Nederlandse wateren komt tot op heden dan ook geen
maanvis voor.
Daar lijkt dit jaar echter verandering te zijn gekomen, nu er een melding is
binnen gekomen die buiten elke verdenking valt.
Op donderdag 2 juli j.l. viste de bekende charterschipper René de Bak met zijn
ms. The Pirate II en aan boord drie vismaten op een wrak op zo’n 20 mijl uit de
kust.
Toen de boot in de buurt van het wrak arriveerde, waren daar volop meeuwen
aan het duiken en dat duidt in de regel op activiteiten… Vissend met pelkrab
kwam dan ook al na enkele minuten de eerste zeebaars binnen en al snel volgden
er meer, waaronder mooie vissen tot een pond of zes.
Vervolgens werd het wat stilletjes, tot Rob Joose een vreemde aanbeet kreeg. De
vis gedroeg zich totaal anders dan een baars, maar verzette zich hevig. Groot
was de verwondering toen na enkele minuten deze maanvis in het heldere water
verscheen. Vismaat Bert Harinck pakte razendsnel het schepnet en kon de vis
vervolgens veilig scheppen.
Er werden enkele foto’s gemaakt en vervolgens werd de 55 cm lange vis meteen
weer losgelaten. Hij schoot als speer naar de bodem.
Na telefonisch contact met Peter Dohmen van het magazine Zeehengelsport,
werd besloten deze vangst als lengterecord te claimen bij de NCRZ. En als er
niet dit jaar nog een groter exemplaar wordt gevangen -die kans is natuurlijk
uitermate klein!- en de commissie deze claim vervolgens in de Jaarvergadering
van 1 januari 2010 accepteert, staat ook Mola mola voortaan op onze
Nederlandse recordlijst.
Voor meer informatie over een dag (wrak)vissen met ms. The Pirate II:
www.northseaadventure.nl

