Jaarverslag N.C.R.Z.

NEDERLANDSE COMMISSIE
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)

Jaarverslag over 2007
Op 31 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record
Zeevissen NCRZ voor de 38-ste maal in haar bestaan bijeen om
de recordclaims over het voorgaande jaar te beoordelen.
Hieronder volgt het volledige jaarverslag, gevolgd door de
actuele recordlijsten, bijgewerkt t/m 31 december 2007.
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Mart van Est uit Bergen op Zoom ving deze Groene Jobvis
van 12,0 kg zwaar en 102 cm lang op Rodigues.
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