NCRZ-JAARVERSLAG

Nederlandse Commissie
Record Zeevissen (NCRZ)

Jaarverslag 2016
Op 22 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ
voor de 47ste 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 2016.

H

et afgelopen verslagjaar
konden in totaal slechts
vier nieuwe records en
recordverbeteringen door de commissie worden geratificeerd en deze
kwamen alle vier voor rekening van
de categorie Nederlands zeewater.
Daarvan betrof het twee nieuwe vissoorten op de lijst en eveneens twee
recordverbeteringen. In de categorieën Europa en Wereldzeeën konden
voor het afgelopen verslagjaar geen
nieuwe records of recordverbeteringen worden opgenomen.

AFGEWEZEN CLAIMS
Ook in de afgelopen vergadering
moesten helaas enkele claims worden
afgewezen. Dat betrof o.a. de claim
voor de knorrepos (Micropogonias
undulatus) van 43 cm lang, die op
12 september 2016 door Anton
Janssen uit Zaandam werd gevangen
in het Noordzeekanaal.
Het staande record betreft een vis
van 30,5 cm en met deze knorrepos
van 43 cm werd dit lengterecord dus
aanzienlijk verbeterd. De heer Janssen legde bovendien een goed gedo-

cumenteerde claim voor, maar helaas:
daaruit bleek dat deze grote knorrepos tijdens het snoekbaarzen (!) werd
gevangen in het zoete Noordzeekanaal ter hoogte van de monding van
de Zaan. Dat betreft daarmee dus een
water dat behoort tot de zogenoemde
‘binnenwateren, waar je in het bezit
dient te zijn van een VISpas.
De huidige reglementen staan het
accepteren van een dergelijk niet in
zee- of kustwater gevangen record
niet toe en derhalve diende deze
claim te worden afgewezen.

Vanaf het
Havenhoofd van
Scheveningen
ving Jan
Hoedeman op
23 oktober 2016
deze Mediterrane
meun van 34 cm.
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De grote knorrepos van 43 cm die door Anton Janssen werd
gevangen in het Noordzeekanaal en helaas niet kon worden
geratificeerd.

Daarnaast moest in de categorie
Wereldzeeën een claim worden afgewezen omdat op het claimformulier
niet alle gevraagde informatie over
de weging van de betreffende vis volledig was vermeld en deze informatie
ook niet op bevredigende wijze kon
worden nageleverd.

NIET GECLAIMD
In het verslagjaar werden bij de commissie ook enkele vangsten onder de
aandacht gebracht die wellicht hadden kunnen leiden tot nieuwe Nederlandse records, maar uiteindelijk door
de betreffende sportvissers niet als
zodanig werden geclaimd.
Dat betreft bijvoorbeeld de vangst
van een Atlantische bonito
(Sarda sarda). Ook in de zomer van
2015 kwamen er via de diverse social
media meldingen voorbij van dergelijke bonito’s die werden gevangen in
de wateren tussen Denemarken en
Zweden, maar ook in het kustwater
van onze Lage Landen. En nu was er
ineens dan die melding vanuit IJmuiden, waar op dinsdag 13 september.
op een van de warmste septemberdagen ooit werkelijk vanuit het niets
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zo’n bonito werd gevangen. Rubrecht
en Joost visten vanuit hun eigen boot
rond de pieren van IJmuiden op
zeebaars. Rubrecht had kort voordien een nieuwe plug aangeschaft
en draaide deze nogal snel binnen,
waarna deze fraaie vis op dat kunstaas klapte.
De Atlantische bonito behoort net als
de makrelen en tonijnen tot de familie van makrelen (Scombridae). De
één noemt deze soort die maximaal
tegen de meter lang kan worden een
‘supermakreel’, de ander noemt hem
een minitonijntje. Hoewel de bonito
vooral voorkomt in de subtropische
wateren van Middellandse Zee en
Atlantische Oceaan, is bekend dat
deze soort op jacht naar bulkvoedsel als zandspiering, lodde en jonge
haring en makreel ook heel noordelijk kan trekken. Meeliftend met de
warme zeestromingen, komen ze dan
in de zomermaanden ook terecht in
de Noord-Atlantische wateren, plus
Noord- en Oostzee.
Helaas werd de door hen gevangen
bonito door Rubrecht en Joost uiteindelijk niet officieel als record aangemeld bij de NCRZ en derhalve kon
deze tot de verbeelding sprekende
vissoort dus (nog) niet worden opgenomen op de recordlijst Nederlandse
wateren.
Dat zelfde geldt helaas voor een
rond de 35 cm lange ‘sargo’. Begin
november 2016 liet een klant van
hengelsportspeciaalzaak Avicentra
aan Rico ’t Mannetje een foto zien
van een zeebrasem die deze zeehengelaar op 4 november had gevangen
in de Nieuwe Waterweg. De vis werd
mee naar huis genomen en schoongemaakt voor consumptie en helaas
niet gefotografeerd met een meetlat
erbij. De vis werd echter wel herkend
als een ‘sargo’, een van die typische
vissoorten die veel worden gevangen
tijdens strandviswedstrijden en kampioenschappen langs de kusten van
de Middellandse Zee. En inderdaad:
deze hartstikke leuke waarneming
betreft de eerste geverifieerde vangst
in ons kustwater van Diplodus sargus
sargus waarvan de commissie hoorde.
Deze soort is overigens ook nog niet
opgenomen in de door Sportvisserij
Nederland uitgegeven Veldgids De
Nederlandse Zeevissen en heeft zelfs
nog niet eens een officiële Nederlandse naam. De Engelsen noemen

hem White seabream en de naam
witte zeebrasem zou dus het meest
voor de hand liggen.
Nu maar hopen dat er de komende
zomer meer van deze zeebrasems
worden gevangen.

REGLEMENTEN
Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen,
dienen de claims te voldoen aan de in
het reglement gestelde voorwaarden.
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

HELAAS NIET
GECLAIMD

Doornhaai
van potentieel
Nederlands
recordformaat…

voor een toenemend aantal vissoorten wordt gehanteerd, heeft de NCRZ
met ingang van 1 januari 2016 een
speciale C&R-categorie ingesteld.

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 biedt derhalve
de mogelijkheid om in het bezit te
komen van een daartoe speciaal ontworpen C&R-speld.
Besloten is om deze 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.ncrz.nl onder het tabje Nieuws.
Inmiddels kon voor het eerst zo’n
fraaie, geëmailleerde C&R-speld worden toegekend en wel aan de bekende
charterschipper Arian Huijbregts.
Hij gaat sinds jaar en dag vrijwel

ieder jaar met een groepje vismaten
naar het Noord-Ierse Cushendall, om
daar met collega Hamish Currie op
Red Bay te gaan vissen op diens snelle
charterboot mv. Predator II. De afgelopen jaren leverde dat werkelijk een
hele reeks aan bijzondere vissen op
als enorme vleten, grote haringhaaien
en ruwe haaien, plus de nodige Irish
Specimen vangsten. Deze doornhaai
van 114 cm lang en ongeveer 26 lb
(bijna 11,8 kg) zwaar werd afgelopen
zomer in Red Bay gevangen en met
dit formaat zou deze doornhaai een
potentieel nieuw Nederlands Record
voor deze soort zijn geweest. Arian
koos er echter voor om de ‘spurdog’
na het maken van deze foto levend
weer terug te zetten. Daarvoor wordt
hij nu door de commissie beloond
met het fraaie C&R speldje.

BLIJVENDE HERINNERING
Deze twee vangsten werden helaas
niet geclaimd, maar waren anders
zonder enige twijfel opgenomen als
officieel Nederlands record.
Boven: Atlantische bonito
(Sarda sarda).
Onder: witte zeebrasem
(Diplodus sargus sargus).

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 2016 een record verbeterden zijn inmiddels
in de gelegenheid gesteld zich van dit trio blijvende herinneringen te verzekeren.
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nog op de lijst ontbraken, maar nu
in de hoedanigheid van lengterecord
kunnen worden opgenomen.
Hoewel er in de loop van de tijd
beslist wel enige exemplaren van de
grote pieterman (Trachinus draco)
in ons kustwater werden gevangen,
werd deze vissoort in de bijna 50 jaar
dat de NCRZ inmiddels bestaat
nog niet officieel opgenomen op de
Recordlijst Nederlandse wateren.
Aan die omissie maakt de commissie nu een eind met de ratificatie
van de claim van Wim Meerdink uit
Zierikzee. Hij ving dit exemplaar van
35 cm lang op 10 juni 2016 op de
Noordzee vanaf de grote charterboot
ms. Neeltje Jans.
Deze grote pieterman werd verder
niet officieel gewogen, maar kan nu
dus wel als nieuwe vissoort aan de
lijst worden toegevoegd, met het
lengterecord van 35 cm.
Een grote pieterman (Trachinus draco) kon nog niet eerder
voor de Lijst Nederlandse Wateren worden geaccepteerd.

RECORDS NEDERLAND
ZEEGEBIED
Eerder stelden wij nog in voorgaande
jaarverslagen dat het voor de categorie Nederlands zee- en kustwater
zo langzamerhand steeds lastiger
wordt om nog nieuwe vissoorten
aan de lijst te kunnen toevoegen.
Desondanks konden wij in januari
2016 maar liefst drie nieuwe soorten
bijschrijven op de lijst, alsmede twee
recordverbeteringen. En ook in het
afgelopen verslagjaar kwamen er twee
meldingen binnen van vissoorten die
De Mediterrane meun heeft net als de driedradige meun
twee draden boven op de snuit en één onder de kin.
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Onze Nederlandse en Vlaamse kustwateren kennen zo om en nabij de
120 zeevissoorten die ‘inheems’ worden beschouwd en daartoe behoort
ook de schurftvis (Arnoglossus
laterna).
Op 22 september 2016 ving Nico Van
Haute uit het Belgische Moerzeke in
de monding van de Westerschelde
vanaf de kleine charterboot ms.
Wiesje dit mini-platvisje van 11,8 cm,
dat door schipper Hank Perrée werd
herkend als een schurftvis. Nadat de
foto’s werden voorgelegd aan Pieter
Beelen van Sportvisserij Nederland,
kan worden bevestigd dat het hier
inderdaad een eerste geverifieerde

SAMENSTELLING NCRZ
Per 1 januari 2017 is de commissie versterkt met Pieter Beelen, die als functionaris van Sportvisserij Nederland en mede samensteller van de Veldgids van de
Nederlandse Zeevissen een grote affiniteit heeft met het werk van de NCRZ.
De commissie bestaat daarmee uit de volgende leden:
K Peter Dohmen
K Carel Boonen
K Ronald Meijer
K John Piekaar
K Cas Al
K Pieter Beelen
K Peter Ouwendijk

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

Voor alle correspondentie, verdere informatie en claimformulieren:

De schurftvis (Arnoglossus laterna)
is een kleine platvissoort die in ons
kustwater vrij algemeen voorkomt,
maar zelden wordt herkend.

hengelvangst betreft van deze kleine
platvissoort. Dit mini-platvisje komt
weliswaar vrij algemeen voor in ons
kustwater, maar wordt zelden goed
herkend. Vandaar dat de schurftvis
nog ontbrak op de Recordlijst Nederlandse wateren, maar nu op basis van
een lengterecord van 11,8 cm aan de
lijst kan worden toegevoegd.

RECORDVERBETERINGEN
NEDERLANDSE WATEREN
Op 29 december 2015 ving Glenn
S. Soekhoe uit Beverwijk vanaf de
Noordpier van IJmuiden een ‘meuntje’, dat in eerste instantie een drie-

Een verbetering van het in 2015 gevestigde record, maar met 33 cm desondanks
nét niet lang genoeg!

NCRZ
Postbus 3187, 3760 DD Soest
tel. tijdens kantooruren: (035) 60 37 410
e-mail: redactie@publishinghouse.nl
website: www.ncrz.nl

dradige meun (Gaidropsarus vulgaris)
leek te zijn, maar uiteindelijk kon
worden gedetermineerd als de nauw
verwante Gaidropsarus mediterraneus.
Net als de driedradige meun heeft
de Mediterrane meun twee draden
boven op de snuit en één onder de
kin, maar het vlekkenpatroon van de
vis is als het ware in diapositief, dat
wil zeggen een donkere ondergrond
met lichte vlekken op de flanken en
rug.
Deze soort die in Engeland en Ierland
met enige regelmaat wordt gevangen en daar Shore rockling wordt
genoemd, was in ons kustwater nog
niet eerder gevangen en werd onder
de naam Mediterrane meun als
nieuwe soort op de lijst opgenomen.
De betreffende vis werd alleen goed
gemeten en vervolgens weer losgelaten en kwam uiteindelijk met 29 cm
in de boeken.
Kennelijk voelt deze soort zich
inmiddels zodanig thuis in onze
kustwateren, dat hij nu als inheems
mag worden beschouwd. In het afgelopen verslagjaar ontving de commissie namelijk twee meldingen van
goed gedocumenteerde vangsten van
dergelijke Mediterrane meunen, die
een potentiële recordverbetering zouden betreffen.

Zo ving Francois van Grootel uit
Eindhoven op 6 november 2016
vanaf de Zuidpier van IJmuiden een
Mediterrane meun van 33 cm. De
door hem ingediende recordclaim
voldeed aan alle formele eisen en
Francois zou met deze vis een nieuw
Nederlands record in handen hebben, ware het niet dat… juist enkele
dagen eerder (23 oktober 2016) Jan
Hoedeman uit Scheveningen vanaf
het Havenhoofd van zijn woonplaats
óók een Mediterrane meun had
gevangen, maar dan van 34 cm lang
en dat is dus nét iets groter.

Daarmee gaat dit exemplaar van
34 cm lang dus in de boeken als officiële recordverbetering.
Een andere verbetering van een
staand record in de Categorie Nederlandse Wateren betreft een vissoort
die zich eveneens een plaatsje heeft
veroverd in onze inheemse fauna en
wel de goudbrasem (Sparus aurata).
Deze soort stond op de lijst met een
gewichtsrecord van 956 gram en een
lengterecord van 39 cm (2x), maar
dat wordt nu in beide categorieën
overtroffen.
Mario Hoffmans uit St. Willebrord,
eigenaar van de bekende hengelsportspeciaalzaak SuperCatch, ving
namelijk op 1 november 2016 in het
Europoortgebied een grote goudbrasem, die hij voor consumptie mee
naar huis nam en derhalve zorgvuldig
kon meten én wegen.
Deze vis bleek 48,5 cm lang en
2.409 gram en dat betekent dus een
integrale verbetering van de staande
lengte- en gewichtsrecords.

EUROPESE- EN
WERELDZEEËN
Voor het eerst sinds vele jaren, kon
noch in de categorie Europees zeewater noch in de categorie Wereldzeeën
een nieuw record of een recordverbetering worden bijgeschreven.
Met de in totaal twee nieuwe soorten
op de lijst Nederlandse wateren en
daarnaast ook nog eens twee recordverbeteringen in die categorie, kan de
commissie desondanks terugkijken
op een vruchtbaar recordjaar.
februari 2017
secretariaat NCRZ
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Onmiskenbaar
een goudbrasem
en met een lengte
van 48,5 cm en
een gewicht van
2.409 gram een
nieuw Nederlands
record.
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