Ombervis (Argyrosomus regius)
De recente discussie op mijn FB-pagina over de mogelijke verwarring tussen enerzijds de ‘Nederlandse’
knorrepossen en anderzijds de Franse ombervissen, heeft mij getriggerd om de afgelopen avonden tot in
de late uurtjes nog eens wat dieper te duiken in de ‘hengelhistorie’ van die ombervis (Argyrosomus regius).
Ik heb daarbij de knorrepos gelaten voor wat-ie is (een klein opsodemietertje…) en me beperkt tot die
schitterende ‘maigre’.
Als basis koos ik daarbij voor de maar liefst 33 jaargangen, die ons eigen Zeehengelsport magazine
inmiddels telt. Dan gaan we dus al terug tot 1982.
Eerst heb ik nog eens wat achtergrondinformatie opgezocht over het huidige NCRZ-record Europese
wateren, een ombervis van 26,3 kilo die in 1993 werd gevangen door Henk Steenhuis uit Alkmaar.

Daarbij werd ik geholpen door NCRZ-archivaris
John Piekaar, die zo vriendelijk was de originele foto’s van deze vis uit zijn archief te toveren (zie beide
foto’s), plus het vangstverslag dat Henk Steenhuis in oktober 1993 schreef voor de commissie.
Henk Steenhuis ging in die jaren met diverse vismaten, waaronder ook de huidige charterschipper van ms.
Wiesje 2 Hank Perrée ieder jaar op zomervakantie naar het bekende Île d’Oleron voor de zuidkust van
Bretagne. Zij namen hun eigen trailerbare visboten mee vanuit Nederland en verbleven gezamenlijk op een
camping nabij Boyardville. Tijdens die gecombineerde gezins-/visvakanties werden de nodige spectaculaire
vangsten gemaakt. Congers tot een kilo of 20, blauwe haaien, een voshaai van maar liefst 134 kilo door
Remco Steenhuis, de zoon van diezelfde Henk Steenhuis (een nog steeds staand NCRZ-record), een
trekkervis van 2,12 kilo door de eerder genoemde Hank Perrée (ook nog steeds het staande Nederlandse
record) en dus die grote ombervis. Die werd overigens op de bodem gevangen tijdens het congervissen,
met een enkele aan een running boom aangeboden wapperlijn en daaraan een hele makreel op een
langstelige haak no. 6/0.
Het is maar een weet!

Nog verder terugbladerend, trof ik in de uitgave no. 5 van 1984 (24 pagina’s op z/w krantenpapier; losse
verkoopprijs drie ouwerwetse guldens) onder de kop “Wie vangt een ombervis?”, een hartstikke leuke

bijdrage van onze onvolprezen Dolf Boddeke, bekend visserijbioloog, medewerker aan Zeehengelsport
magazine van het eerste uur en een der oprichters van de Nederlandse Commissie Record Zeevissen.
Aanleiding voor Dolf om over die ombervis te schrijven, was de vangst van die vissoort op 11 juni 1983, op
10 km ten noordwesten van Texel. Deze vis werd gevangen door de ons aller zeer bekende Gerk van Dijk,
nog immer de man achter Marine Depthsounders International (MDI). Gerk was die junidag vanuit de eigen
kleine visboot aan het zeebaarzen en ving tussen diverse baarzen door een vis van 52 cm lang en 1.330
gram zwaar, die er heel anders uit zag dan de ontelbare baarzen die hij in zijn leven al had gevangen. Dat
bleek dan ook geen zeebaars, maar een heuse ombervis en ook die vangst staat momenteel nog steeds
als NCRZ-record Nederlandse wateren in de boeken.
Volgens Dolf Boddeke was dit een exceptionele vangst.
Sterker nog: op dat moment was het de derde ombervis die in ruim een eeuw in Nederlands water werd
gevangen en de eerste geregistreerde hengelvangst. De twee andere ombervissen -kanjers van
respectievelijk 92 en 112 cm lang- werden in 1966 en 1970 gevangen door spanvissers. Toevallig of niet
werden de netten in beide gevallen langs een en dezelfde stek getrokken, het wrak van de Maurits bij
Petten.
Ombervisjagers haasten zich nu dus in rotten van 10 naar Petten!

De vangst van de ombervis tijdens het zeebaarzen door Gerk van Dijk was voor Dr. Boddeke zelfs
aanleiding om in Zeehengelsport een ‘zomerloterij’ uit te schrijven. Wie de eerste ombervis zou vangen,
werd een leuke prijs in het vooruitzicht gesteld.
En om het onderscheid met o.a. een zeebaars te verduidelijken werd een handige tekening geplaatst (zie
hierbij).
Helaas: bladerend in de diverse uitgaven en zelfs jaargangen nadien, heb ik nergens kunnen lezen dat een
zeehengelaar aanspraak kon maken op de uitgeloofde beloning. We zijn inmiddels zo’n 30 jaar (!) later en
mij is sedertdien geen enkele latere vangst van zo’n ombervis bekend.
En ook al jammer: de eerder deze week door diverse FB-vrienden als jonge ‘maigres’ herkende visjes uit
Europoort en het Noordzeekanaal bleken uiteindelijk… knorrepossen!
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