O NCRZ - Recordclaim
O EFSA - Europees recordclaim
(All tackle)
O EFSA - Specimenclaim
O NCRZ - Catch and Release claim
(Het juiste vakje aankruisen,
kunnen er meer dan één zijn)
Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en voldoende gefrankeerd verzenden.
Een NCRZ-recordclaim aan:
Visregistrator NCRZ, Correspondentieadres en informatie:
Sportvisserij Nederland, tav. Hr. P. Beelen, Postbus 162, 3720 AD Bilthoven (NL)
E-mail: beelen@sportvisserijnederland.nl
Een EFSA-record- of Specimenclaim aan:
Visregistrator EFSA-Nederland,
P.C.Ouwendijk, IJsseldijk Noord 298, 2935 CP Ouderkerk aan de IJssel,
Mobiel: 06-15080006. E-mail: peterouwendijk@hotmail.nl

GETUIGENVERKLARINGEN
VAN DE VANGST
Ondergetekenden verklaren naar waarheid dat zij getuigen waren van de vangst van de
omschreven vis en dat de verklaring van de indiener juist is.
1.

Naam:……………………………………………………………...…………………………
Adres:………………………………………………………..………………….……………
Postcode:………..……Woonplaats:……………………….Land:……….…….…………
Telefoon:…………………..……..Handtekening:……………………….…………………

2.

Naam:…………………………………...……………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………

Naam:…………………………………………………………...…………………………………

Postcode:…………..…Woonplaats:………………………..Land:…………….…………

Adres:………………………………………………..….Telefoon:……..……….………………

Telefoon:………………..………..Handtekening:…………….…...………………………

Postcode:………………...……..…… Woonplaats:……….……………..…………………….
Land/Nationaliteit:……………………………………..…………………………………………
Soort vis:…………………………………………….……………………………..…….……….
Lengte:…………………….….. cm. (van staartpunt tot snuitpunt)

VAN DE WEGING
Ondergetekenden verklaren naar waarheid dat zij getuigen waren van het wegen en
meten van de omschreven vis en dat het vermelde gewicht en de afmetingen juist zijn.
1.

Naam:.………………………………………..…………….…...…….……..…….…………
Adres:……………………………………………….………………...………………………

Gewicht:………………….…… kg.

(op gehele maatstrepen schaalverdeling)
(onder de 10 kg. op 10 gram nauwkeurig)
Omvang:…………….…...…… cm. (bij grootste, als regel vlak voor de rugvin)

Postcode:………….….Woonplaats:……...…..…………….....Land:…...……..……..…
Telefoon:………………….……..Handtekening:……………..……………………………

Breedte:……………….…….... cm. (bij roggen, vlak gemeten spanwijdte tussen
de vleugeleinden)

Is getuige een erkend hengelsporthandelaar of erkend weegmeester?

Datum vangst:…………….Vangstplaats:……………………Land:……………….………….

2.

Ja / Neen

Naam:…………………………………………………………………………………………

Adres van de weging:………………………..……………...…………………………………...

Adres:…………………………………………………………………………………………

Soort hoofdlijn:………………………………….. Soort voorslag:…...……...…………………

Postcode:…………..…Woonplaats:………………………..Land:…………….…………

Type en sterkte onderlijn:……………………… Gebruikt (kunst) aas:……...……….………
Verklaringen: Indiener verklaart naar waarheid, dat hij/zij de bovengenoemde vis
weidelijk heeft gevangen conform artikel 6 van het reglement. Hij/zij verklaart dat hij/zij
de boven vermelde vis zonder hulp van derden langszij/op het droge/naar het schepnet
heeft gebracht. (doorhalen wat niet van toepassing is).

Telefoon:……………………..….Handtekening:……….………………….………………

Plaats:……………………………………………. Handtekening van de vanger:
Datum:……………………………………………
……………….………………………………

Is getuige een erkend hengelsporthandelaar of erkend weegmeester?

Ja / Neen

Bijgevoegd zijn: De vis zelf / foto’s van de vis / dia’s van de vis / schubben van de vis /
een stukje van de vis (haaien).
Doorhalen wat niet van toepassing is.
(Dit claimformulier mag vrij worden gekopieerd.)

