Catch & Release herinnering voor record doornhaai
Deze doornhaai van 114 cm lang en ongeveer 26 lb (bijna 11,8 kg) zwaar
werd afgelopen zomer in Noord-Ierland gevangen door charterschipper
Arian Huijbregts. Met dit formaat zou deze doornhaai een potentieel nieuw
Nederlands Record voor deze soort zijn geweest, maar Arian koos er voor
om de ‘spurdog’ na het maken van deze foto levend weer terug te zetten.
Daarvoor wordt hij nu door de Nederlandse Commissie Record Zeevissen
(NCRZ) beloond met het fraaie C&R speldje.

In Nederland vaart Arian Huijbregts zelf vanuit Vlissingen met sportvissers uit
op zijn ms. Limanda. Hij gaat echter reeds sinds jaar en dag ook vrijwel ieder
jaar met een groepje vismaten naar het Noord-Ierse Cushendall, om daar met
collega Hamish Currie op Red Bay te gaan vissen op diens snelle charterboot
mv. Predator II. De afgelopen jaren leverde dat werkelijk een hele riks aan
bijzondere vissen op als enorme vleten, grote haringhaaien en ruwe haaien, plus
de nodige Irish Specimen vangsten.
Dit jaar brachten Arian en zijn al even ervaren vismaten Arie de Koning, Cees
Plomp en Wim Broere de week van 10 t/m 15 juli door bij Hamish en maakten
daar een volgens eigen zeggen van Arian een ‘belachelijk goede visserij’ mee.
Op één dag vingen ze drie ruwe haaien, een grote kathaai en meer dan 70
doornhaaien, waarvan meer dan 40 van specimen formaat (12 lb – 5.443 gram).
Op een gegeven moment lagen er zelfs drie ‘specimen spurs’ tegelijk op de
meetmat.
Alle vissen werden teruggezet, waarvan die potentiële Nederlandse Record
doornhaai de grootste was.

Een ronduit belachelijk goede
visserij en op een gegeven moment
lagen er zelfs drie doornhaaien van
Irish Specimen formaat op de
meetmat.
Herinnering
Om voor een Record Europese
Wateren van de NCRZ in
aanmerking te kunnen komen, dient
een potentiële recordvis volgens de
reglementen aan wal te worden
gewogen op een gecertificeerde
weegschaal. Dat betekent dus dat
die vis in de meeste gevallen niet
levend kan worden teruggezet. In
het geval van een goede
consumptievis is dat nog niet zo’n
probleem, maar gaat het om
vissoorten die niet geschikt zijn
voor consumptie, dan hebben steeds meer sportvissers er (terecht!) problemen
mee om zo’n potentiële recordvis mee naar de kant te nemen.
Om de visser dan tóch een herinnering te kunnen geven aan zo’n potentiële
recordvangst, heeft de NCRZ eerder dit jaar een categorie Catch & Release
ingesteld.
Na ontvangst van de claim door de NCRZ ontvangt de indiener daarvan bericht
per email en zal de vangst op de website van de NCRZ worden gepubliceerd. De
commissie houdt zich daarbij het recht voor om de ingediende foto te gebruiken
voor promotionele doeleinden, voor zover die het NCRZ-belang dienen. Nadat
de jaarvergadering van de NCRZ heeft plaatsgevonden –in de regel in de loop
van januari van het nieuwe jaar- krijgen de indieners van een geaccepteerde
C&R-claim bericht hoe zij het certificaat en de speld tegen betaling van de
kostprijs + verzendkosten kunnen bestellen. Na het voldoen van de kosten aan
de NCRZ worden het certificaat en de speld opgestuurd. Mocht een sportvisser
maar liefst tien C&R claims op zijn naam krijgen, dan kan hij of zij een C&R
speld voorzien van een kroon aanvragen.
De op de uiterst eenvoudige reglementen gebaseerde C&R-claims kunnen
worden gemaild aan: ncrz@casema.nl

