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Nederlandse commissie
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Jaarverslag 2014

Op 18 januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 45ste
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 2014.

H

et afgelopen verslagjaar
konden evenals in het
jaar voordien maar liefst
acht nieuwe records en recordverbeteringen door de commissie
worden geratificeerd. Daarvan
kwam er eentje voor rekening van
de categorie Nederlands zeewater
(recordverbetering), konden er voor
de categorie Europa één nieuwe
vissoort en drie recordverbeteringen worden genoteerd en voor de
categorie Wereldzeeën eveneens drie
recordverbeteringen.
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), of omdat bij het invullen van het claimformulier niet alle
gevraagde informatie volledig werd
gegeven. Net als voorgaande jaren
moest ook nu helaas één claim voor
de lijst Zeevissen Nederland worden
afgewezen, aangezien de betreffende
zeevis was gevangen in een water
dat in de Visserijwet staat vermeld
als ‘binnenwater’. In de reglementen
van de NCRZ staat echter duidelijk
dat alleen claims kunnen worden
geaccepteerd voor vissen die op
reglementaire wijze werden gevangen in Nederlands kust- of zeewater.

den. 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.

Records Nederlands
zeegebied
Voor de categorie Nederlands zeeen kustwater wordt het zo langzamerhand steeds lastiger om nog
nieuwe vissoorten aan de lijst te
kunnen toevoegen. Met een totaal
van inmiddels 77 soorten is deze
lijst aardig compleet en moet je derhalve met een heel bijzondere vissoort op de proppen komen om nog
een extra plaatsje te verdienen
Ook het verbeteren van lengtes of

gewichten van deze op de lijst opgenomen soorten wordt echter steeds
moeilijker, aangezien veruit de
meeste records na 45 jaar ronduit
‘zeer scherp’ staan.
Des te knapper dus, dat Niek
Romijn uit Zierikzee daarin desondanks slaagde!
Op 25 juni 2014 ving Niek aan het
strand van Domburg op een spitzager een goudharder (Liza aurata)
van 55 cm en daarmee werd het
staande record van 50 cm dat Lucas
Hommersen een jaar eerder op het
strand van het nabij gelegen Zoutelande wist te vestigen, alweer scherper gesteld.

Europese Zeeën
In de categorie in Europees zeewater gevangen en als record geaccepteerde vangsten werden over
het verslagjaar 2014 één nieuwe
vissoort en drie recordverbeterin-

Deze goudharder
van 55 cm ving
Niek Romein van
HSV Dreischor
in juni 2014
vanaf het strand
van Domburg.
Duidelijk is op
het kieuwdeksel
van deze slanke
hardersoort de
kenmerkende
gouden vlek te
zien.

Reglementen
Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen,
dienen de claims te voldoen aan de
in het reglement gestelde voorwaar
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