NEDERLANDSE COMMISSIE
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)

Jaarverslag over 2009
In de derde week van januari j.l. kwam de Nederlandse
Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 40ste 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 2009.
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De nieuwe Orka 535 SL
Wij hebben kans gezien de
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punten sterk te verbeteren.
Dit superieure schip is standaard
geschuimd met het nieuwste
hardschuim.
Aantrekkelijk geprijsd!
Vaarklaar vanaf e 10.750,- exclusief
motor.
Ook voor al uw polyester reparaties
en onderhoud.

Ook leverbaar: Orka 500, 500CC, 535SX, 700 en 800.

Kijk voor uitvoeringen en/of asseccoires op onze website:

www.orkaboten.nl

Zie voor meer informatie de website van fabrikant/importeur Hobim Boats: www.orkaboten.nl of bel +31(0)174 - 38 48 23 (doorgeschakeld)
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SAMENSTELLING NCRZ

Director van de International Game
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Fish Association (IGFA) in Dania

commissie uit de volgende leden:

In het jaarverslag over 2008 moest
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Hans van Loenen

(voorzitter)
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Carel Boonen

(secretaris)
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pomus laevis) en onder die Engelse

Ronald Meijer

(penningmeester)

de wereldzeeën, aan het opdrogen
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Dr. Ab Kessler
Peter Ouwendijk
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Blijvende herinnering
De sportvissers van wie een recordclaim door de NCRZ is

Voor alle correspondentie, verdere

geratificeerd, kunnen in aanmerking komen voor een op naam

informatie en claimformulieren:

gesteld recordcertificaat, plus het bijbehorende geëmailleerde

NCRZ

speldje en een fraai geborduurde badge. Hen wordt daartoe

Van Ostadelaan 3

een eenmalige bijdrage van € 18,- gevraagd, als tegemoetko-

1231 AK LOOSDRECHT

ming in de door de commissie gemaakte onkosten.

tel: (035) 5823898

De zeven gelukkigen die in 2009 een record vestigden of verbe-

e-mail: hans@loenetik.nl

terden zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld zich van dit trio

website: www.ncrz.nl

blijvende herinneringen te verzekeren.
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