JAARVERSLAG

Nederlandse Commissie
Record Zeevissen (NCRZ)

Jaarverslag 2015

Op 16 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 46ste
maal in haar bestaan bijeen om de recordclaims over het voorgaande jaar te beoordelen.
Hieronder treft u het volledige jaarverslag, gevolgd door de actuele recordlijsten,
bijgewerkt t/m 31 december 2015.

H

et afgelopen verslagjaar
konden in totaal negen
nieuwe records en recordverbeteringen door de commissie
worden geratificeerd. Daarvan kwamen er maar liefst vijf voor rekening
van de categorie Nederlands zeewater, waarvan drie nieuwe vissoorten
op de lijst en twee recordverbeteringen. Aan de categorie Europa konden twee nieuwe vissoorten worden
toegevoegd en er kon één recordverbetering worden genoteerd en voor
de categorie Wereldzeeën eveneens
één recordverbetering.

AFGEWEZEN CLAIMS
Daarnaast moesten er ook in de
afgelopen vergadering enkele claims
worden afgewezen, bijvoorbeeld
omdat men niet de juiste vissoort
had gedetermineerd (en de soort
al op de lijst stond in een hoger
gewicht), omdat bij het invullen
van het claimformulier niet alle
gevraagde informatie volledig werd
gegeven, of omdat niet volledig aan
de reglementen werd voldaan.
Enkele van de vangsten waarvan de
claim niet in behandeling kon worden genomen of om reglementaire
redenen moest worden afgewezen,
waren dermate bijzonder, dat wij ze
hier alsnog wél even de revue laten
passeren.
In de eerste plaats was de commissie
gedwongen om op basis van voortschrijdend inzicht een eerder op de
lijst Nederlands water opgenomen
soort alsnog van die lijst te verwijderen.

Dat betrof de kliplipvis (Ctenolabrus
rupestris) die in 2004 met een het
jaar voordien gevangen exemplaar
van 30,2 cm lang en 460 gram zwaar
op die lijst werd opgenomen. In
het verslagjaar 2015 werd in het
havengebied van IJmuiden een dergelijke kliplivis gevangen, die met
zekerheid als zodanig kon worden
gedetermineerd. Deze kliplipvis
werd niet op correcte wijze gemeten
en of gewogen en werd dus ook niet
geclaimd! Deze vangst was echter
wél aanleiding om onze archivaris te
vragen om alle vangstinformatie van
de op de lijst opgenomen kliplipvis
nog eens boven water te halen en
opnieuw aan een beoordeling te
onderwerpen. En naar unanieme
mening van de commissie gaat het
bij deze op de recordlijst opgenomen vis uiteindelijk toch om een
gevlekte lipvis, die dus onterecht als
kliplipvis is opgenomen op de lijst.
Op basis van dit voortschrijdend
inzicht is deze vangst nu dus alsnog
van de lijst verwijderd.

ten had weten te halen. Uit deze
documentatie bleek echter dat de
betreffende ruwe haai niet zoals de
reglementen dat voorschrijven aan
de kade werd gewogen, maar dat het
gewicht aan boord door de schipper
werd vastgesteld met behulp van een
unster en dat er geen certificaat van
die unster voorhanden is. De ruwe
haai werd van een merk voorzien en
weer losgelaten.
Op basis van de reglementen zag
de heer Meijlink af van een officiële claim, maar hij vond het wél
relevant deze bijzondere vangst te
melden. En dat zijn wij volledig
met hem eens, aangezien deze tope
anders zonder meer een verbetering
van het sinds 1990 staande record
voor ruwe haai zou zijn geweest.
Tenslotte is er nog een bijzondere vangst, die niet kon worden
geclaimd, maar in principe een van
de meest prestigieuze Nederlandse
records op onze lijst Europese wate-

Deze ruwe haai
van 73 lb (=
33.112 gram)
haalde de Schotse
pers.

WEGEN AAN DE KADE
Na de publicatie van de recordlijsten
over 2014 in uitgave no. 340 van
ons magazine, werden wij benaderd
door de heer L.A.J. (Jan) Meijlink
uit Schoonhoven. Hij meldde ons
dat hij op 9 augustus 2010 in the
Mull of Galloway (Schotland) een
ruwe haai had weten te vangen van
73 lb (= 33.112 gram) zwaar. De
heer Meijlink leverde ons uitgebreide documentatie aan over deze
vangst, die zelfs de lokale kran-
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De actuele reglementen zijn te vinden op de website van de commissie
www.ncrz.nl
De commissie wil er mogelijk ten
overvloede op aandringen gebruik
te maken van goede en nauwkeurige
weegtoestellen en zo mogelijk het
claimformulier vergezeld te doen
gaan van een officieel weegcertificaat.
Aangezien de voorwaarde dat een te
claimen vis aan land gewogen dient
te worden strijdig kan zijn met het
principe van Catch & Release dat
voor een toenemend aantal vissoorten wordt gehanteerd, zal de NCRZ
met ingang van dit kalenderjaar een
speciale C&R-categorie instellen.
Meer informatie daarover elders in
dit Jaarverslag.

RECORDS NEDERLANDS
ZEEGEBIED
Een Potential Grander (1.000 lb plus) naast de boot, om vervolgens te worden losgelaten.
Foto: Frans van Oss

Zeedonderpad
(Myoxocephalus
scorpius)- 33 cm.

ren had kunnen verpletteren. Dat
record betreft de blauwe marlijn
van 324 kilo, die de indertijd zeer
bekende hengelsportwinkelier Jan
Brune uit Den Haag in 1986 wist te
vangen vanuit Faial (Azoren; Portugal).
Op 22 augustus 2015 ving NCRZcommissielid Peter Ouwendijk

namelijk vanuit hetzelfde Faial aan
boord van de legendarische Big
Game charterboot mv. Brasilia een
blauwe marlijn, die eenmaal naast
de boot liggend door de ervaren
captain en crew werd aangemerkt als
een Potential Grander, dat wil zeggen een vis met een geschat gewicht
van meer dan 450 kilo.
Peter moest vervolgens in een split
second beslissen wat hij met deze
enorme marlijn wilde doen: ”Kill or
Release?”.
Hij koos ervoor de marlijn los te
laten en nadat de lijn zo dicht mogelijk bij de haak was losgesneden, verdween deze statige dame op leeftijd
met een enkele staartbeweging op
majestueuze wijze in de onmetelijke
dieptes van de oceaan.
De in het Amerikaanse Diana Beach
(Miami; Florida) gevestigde International Game Fish Association
(IGFA) zag in deze wijze van handelen aanleiding om de vanger een
bijzonder Catch & Release certificaat
te bezorgen, als herinnering aan het
vangen van een ‘potential Grander’,
ondertekend door IGFA-president
Rob Kramer.

REGLEMENTEN
Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen, dienen de claims te voldoen aan de in
het reglement gestelde voorwaarden.
38
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Vorig jaar stelden wij nog in het
verslag dat het voor de categorie
Nederlands zee- en kustwater zo
langzamerhand steeds lastiger wordt
om nog nieuwe vissoorten aan de
lijst te kunnen toevoegen. Met een
totaal van 77 soorten per 1 januari
2015 was deze lijst aardig compleet… Desondanks kunnen wij
over het verslagjaar 2015 maar liefst
drie nieuwe soorten bijschrijven op
de lijst.
Daarover zo meer, nu eerst aandacht
voor twee recordverbeteringen.
Dat betreft allereerst de zeedonderpad (Myoxocephalus scorpius) die
Arno van Laerhoven uit Achtmaal
op 29 augustus ving vanaf het voormalige werkeiland Neeltje Jans in
de monding van de Oosterschelde.
Deze zeedonderpad was 33 cm lang
en dat betekent een verbetering van
het lengterecord, dat sinds het millenniumjaar 2000 stond op 31,5 cm.
Een andere recordverbetering in
lengte betreft de goudharder (Liza
aurata) van 57 cm, die Niklas Bouwman uit Barneveld op 21 juli 2015
ving vanaf het strand van Ouddorp.
Het oude record van 55 cm stond
pas sinds juni 2014 en is hiermee
dus nu reeds opnieuw verbeterd.
Dan maar liefst drie vissoorten die
nieuw op de lijst konden worden
opgenomen. Dat betreft in de eerste
plaats een heel bijzondere vangst,
die dan ook de nationale pers
haalde.
Op 19 december viste Ernest

Ripson uit het Belgische Harelbeke
samen met Sjef Mathijssen op diens
charterboot ms. Quo Vadis nabij de
Zeelandbrug op de Oosterschelde.
Ernest, lid van het Nederlandse
bootvisteam, ving daar tot zijn
stomme verbazing een steur van
precies een meter lang. Nu worden
er tegenwoordig wel vaker steuren
aan de hengel gevangen, maar dat
betreft dan in de regel de grote
rivieren en altijd ‘exotische soorten’
uit het vijvercircuit, zoals de Russische- of diamantsteur (Acipenser
gueldenstaedtii).
Op de door Sjef Mathijssen
gemaakte foto’s was echter overduidelijk te zien dat het hier ging om
Atlantische Steur (Acipenser sturio).
Deze bijzondere vis bleek bovendien te zijn voorzien van een merk
in de rugvin, met daarop nummer
8080. Bij navraag bij Sportvisserij
Nederland bleek dit merk bekend,
aangezien deze organisatie in
samenwerking met o.a. het Wereld
Natuur Fonds de afgelopen jaren
enkele tientallen gemerkte jonge
Atlantische steuren heeft uitgezet in
de Rijn/Waal. De nu in de Oosterschelde gevangen steur bleek op 10
juni 2015 te zijn uitgezet in de Waal
bij Nijmegen en heeft dus zelfstandig de weg naar de Oosterschelde
afgelegd – hoogstwaarschijnlijk via
Europoort en de kust.
Aangezien de steur conform de

reglementen met de hengel is gevangen en bovendien nauwkeurig is
gemeten, is deze nu met een lengte
van precies 100 cm terug te vinden
op de nieuwe recordlijst.
De tweede nieuwe soort op de lijst
kon eigenlijk niet uitblijven. De
afgelopen jaren werden zowel uit het
Europoortgebied als uit het havengebied van IJmuiden diverse vangsten gemeld van de oorspronkelijk
uit het noorden van de Verenigde
Staten afkomstige Atlantic croaker
(Micropogonias undulatus), die in
het Nederlands Knorrepos wordt
genoemd. Vorig jaar werd er in Zeehengelsport magazine nog een heel
interessante reportage gewijd aan
deze bijzondere ‘exoot’. Tot dusverre
waren de gevangen knorrepossen
Goudharder (Liza aurata) - 57 cm.

Knorrepos
(Micropogonias
undulatus)
- 30,5 cm.

Atlantische Steur ( Acipenser sturio) – 100 cm.
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Op 29 december 2015 ving Glenn
S. Soekhoe uit Beverwijk vanaf de
Noordpier van IJmuiden een ‘meuntje’. Onze voorzitter Peter Dohmen
zag deze vangst toevallig ‘voorbij
komen’ op Facebook, met daarbij
een prima foto van wat in eerste
instantie een driedradige meun
(Gaidropsarus vulgaris) leek te zijn.
Er waren echter toch wat uiterlijke
kenmerken zichtbaar die niet klopten en nader overleg met o.a. Pieter
Beelen van Sportvisserij Nederland
(bij de lezers van dit magazine
Mediterrane
meun
(Gaidropsarus
vulgaris) – 29 cm.
Foto: Facebook
- Lucky Luc’s
vangstberichten

echter nooit nauwkeurig en in aanwezigheid van getuigen gemeten
en gewogen, maar gelukkig deed
Leo Looij uit Rockanje dat wel. Hij
ving op 31 augustus 2015 in Europoort een exemplaar van 30,5 cm
lang, dat zorgvuldig op een digitale
weegschaal gewogen 396 gram zwaar
bleek te zijn.
En met deze ‘vitale maten’ is deze
knorrepos nu dus opgenomen op de
lijst Nederlands zee- en kustwater.
De vijfde en laatste vangst betreft
opnieuw een nieuwe soort op de
lijst. Sterker: het betreft hier een
vissoort waarvan wij in alle beschikbare literatuur nog geen melding
voor Nederland hebben teruggevonden.

bekend als fanatieke ‘soortenjager’)
leidde tot de conclusie dat het hier
toch geen driedradige meun betrof,
maar de nauw verwante Gaidropsarus mediterraneus. Deze soort die in
Engeland en Ierland met enige regelmaat wordt gevangen en daar Shore
rockling wordt genoemd, is bij ons
weten nooit eerder in ons kustwater
gevangen en heeft zelfs geen officiële Nederlandse naam. Gezien zijn
wetenschappelijke naam zou je hem
echter Mediterrane meun kunnen
noemen en de NCRZ neemt hem

Grijze harder (Mugil cephalus)- 2 kg – 54 cm.

CATCH & RELEASE AWARDS
Steeds meer sportvissers willen een gevangen vis van recordformaat graag weer
levend en onbeschadigd terugzetten. Het wegen om vast te stellen of het om een
potentiële recordvis gaat, is dan meestal niet mogelijk. Toch bestaat er behoefte om
de erkenning te krijgen dat een grote en vooral zware vis werd gevangen.
De NCRZ kent al jaren gewichtsrecords en voor de Nederlandse wateren ook
lengterecords. Voor de categorie Nederlandse wateren is het dus mogelijk om een
gevangen vis te meten, terug te zetten en vervolgens te claimen als een potentiële
recordvis, maar voor de categorieën Europese en Wereldzeeën geldt dat een vis altijd
aan land op een gecertificeerd weegtoestel dient te worden gewogen. Zo werd dat
ooit (46 jaar geleden!) besloten en voor wat betreft de NCRZ-recordlijsten blijven die
voorwaarden ook anno 2016 onverkort van kracht.
Sportvissers die een zware vis vangen, krijgen vanaf 1 april 2016 echter de mogelijkheid om in het bezit te komen van het NCRZ Catch & Release certificaat met bijbehorende C&R speld.
Besloten is het certificaat en speld alleen uit te reiken op basis van een geschat
gewicht. Daarbij kan iedere vissoort die thans voorkomt op de lijst Europese- en
Wereldzee wateren worden geclaimd. In aanmerking komen daarbij gevangen vissen
die worden geschat op 80% of meer van het staande NCRZ-record, met een minimumgewicht voor Europese wateren van 5 kg en voor Wereldzeeën van 10 kg.
De volledige reglementen en de procedure om zo’n C&R-vangst te claimen, zijn terug
te vinden op www. nrcz.nl

40
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BLIJVENDE HERINNERING
Sportvissers van wie een recordclaim door de
NCRZ is geratificeerd, kunnen in aanmerking
komen voor een op naam gesteld recordcertificaat, plus het bijbehorende geëmailleerde speldje
en een fraai geborduurde badge. Hen wordt daartoe een eenmalige bijdrage van e18,- gevraagd,
als tegemoetkoming in de door de commissie
gemaakte onkosten.
De gelukkigen die in 2015 een record verbeterden zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld zich
van dit trio blijvende herinneringen te verzekeren.

vooralsnog dan ook onder deze
naam op als nieuwe soort op de lijst.
De vis werd alleen goed gemeten en
vervolgens weer losgelaten en het
opgenomen lengterecord staat nu
dus op 29 cm.
Als verdere referentie: zie
www.fishbase.org/summary/1740

EUROPESE ZEEËN
In de categorie in Europees zeewater
konden over het verslagjaar 2015
twee nieuwe vissoort en één record-

verbetering worden geaccepteerd.
De eerste nieuwe vissoort betreft de
grijze harder (Mugil cephalus) die
Ton Nientied uit Zuid-Scharwoude
op 6 augustus ving in het Spaanse
L’Estartit. Ton brengt in de zomermaanden enkele maanden door
in Spanje en heeft vanaf zijn verblijfplaats aan de kust al de nodige
Nederlandse records mogen vangen.
Met een gewicht van 2 kilo en een
lengte van 54 cm is deze bijzondere,
maar direct goed als zodanig her-

kenbare grijze harder nieuw op de
lijst. Zie de foto op pagina 40.
De andere nieuwe soort betreft
een tot de uitgebreide familie van
de Jacks behorende Guelly Jack.
Deze Pseudocaranx dentex werd
op 21 augustus 2015 vanuit Horta
(Azoren; Portugal) gevangen door
Paulus van den Berk uit St. Oedenrode en is nu opgenomen met het
gewicht van 4,60 kilo en een lengte
van 75 cm. De recordverbetering in
de categorie Europa betrof tenslotte

Guelly Jack
(Pseudocaranx
dentex) - 6,58 kg
- 92 cm.
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Barracuda
(Sphyraena
barracuda) 27,54 kg - 163 cm.

een vanuit het Belgische Nieuwpoort gevangen zeebaars (Dicentrarchus labrax).
Op 22 juni 2015 ving Gerard
Verswijver uit Wissenkerke vanuit
die haven een schitterende zeebaars
van 6,58 kg zwaar en 92 cm lang,
waarmee het uit 2003 daterende
record van 6,45 kg werd gebroken.

WERELDZEEËN
In de categorie Wereldzeeën kon
tenslotte één recordverbetering
worden geratificeerd. Dat betreft de
barracuda (Sphyraena barracuda)
die op 14 december 2015 werd
gevangen vanaf het fraaie tropische
eiland Rodrigues (Rep. Mauritius).
Vanger was dezelfde Paulus van den
Berk uit St. Oedenrode die u eerder
al tegen kwam in de rubriek Europese wateren.
Nu kent de ‘vissenwereld’ diverse
soorten barracuda’s, die vrij eenvoudig met elkaar kunnen worden
verward. Dit grote exemplaar werd
ter plekke door het Big Game centrum gedetermineerd als een Great
barracuda - Sphyraena barracuda
en dat betreft inderdaad de rond
Rodrigues meest voorkomende
soort.
Zie: www.fishbase.org/summary/
Sphyraena-barracuda.html
Het gewicht stond voor deze soort
42
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op 22,5 kg en dat is nu geworden:
27,54 kg. De bijbehorende lengte
was 154 cm en die staat vanaf
1 januari jl. nu op 163 cm.
Met in totaal vijf nieuwe soorten op
de lijsten en daarnaast vier record-

verbeteringen kan de commissie
terugkijken op een vruchtbaar
recordjaar.
februari 2016
secretariaat NCRZ

SAMENSTELLING NCRZ
Na vrijwel vanaf de oprichting van de NCRZ deel te hebben uitgemaakt van
de commissie, waarvan ruim 20 jaar als voorzitter, heeft Hans van Loenen het
afgelopen jaar afscheid genomen van de NCRZ. De commissie is Hans zeer
erkentelijk voor alle enthousiasme en energie die hij gedurende vele jaren in de
commissie heeft gestoken.
Per 1 januari 2016 bestaat de commissie uit de volgende leden:
K Peter Dohmen
K Carel Boonen
K Ronald Meijer
K John Piekaar
K Cas Al
K Peter Ouwendijk

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(archivaris)
(beheerder website)

Drs. B. Zoetemeyer (Sportvisserij Nederland; adviseur)
Voor alle correspondentie, verdere informatie en claimformulieren:
NCRZ
Postbus 3187, 3760 DD Soest
tel. tijdens kantooruren: (035) 60 37 410
e-mail: redactie@publishinghouse.nl
website: www.ncrz.nl

