NEDERLANDSE COMMISSIE
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)
In de laatste week van januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie
Record Zeevissen NCRZ voor de 42ste 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 2011.
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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 € 18,- gevraagd, als tegemoetkoming
in de door de commissie gemaakte onkosten.
De gelukkigen die in 2011 een record verbeterden
zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld zich van dit
trio blijvende herinneringen te verzekeren.
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Carel Boonen (secretaris)

nieuwe lijst aangepast. Recordhou-

De derde vis was ook volgens het
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Dr. Ab Kessler

zwaar en 135 cm lang.

carbunculus).

Peter Ouwendijk
Dr. Henk Heessen (adviseur)
Drs. B. Zoetemeyer (Sportvisserij
Nederland; adviseur)
Voor alle correspondentie, verdere
informatie en claimformulieren:
NCRZ
Van Ostadelaan 3

Commissielid

1231 AK  LOOSDRECHT

Peter Ouwendijk

Tel.: (035) 5823898

met drie nieuwe

E-mail: hans@loenetik.nl

soorten voor

website: www.ncrz.nl

de lijst van de
globetrotters.

zeehengelsport • maart/april 2012

41

