
IGFA ratificeert Wereldrecord kabeljauw van Sørøya 
Eerder kon ik in onze zoute uitgave Zeehengelsport uitgebreid melden dat 
het IGFA-wereldrecord voor Atlantische kabeljauw op het Noorse Sørøya 
was verbeterd. Dat record stond sinds 1969 (!) met 44,79 kg op naam van 
de Amerikaan Alphonse Bielevich, die zijn vis ving voor de kust van New 
Hampshire (USA). Op zondag 28 april 2013 wist Michael Eisele van de 
bekende Duitse producent van zeevisbenodigdheden Dieter Eisele echter een 
kabeljauw te vangen van maar liefst 47 kilo zwaar en 160 cm lang.

Marc van Roie meldde zojuist dat de in Dania Beach (Florida) gevestigde 
International Game Fish Association het nieuwe Wereldrecord nu ook 
daadwerkelijk heeft geratificeerd.

Meer dan 15 jaar geleden lieten de helaas veel te vroeg overleden Harm 
Nuis en zijn vismaten Dennis Lurks en Marc van Roie de Nederlandse en 
Vlaamse zeevissers via Zeehengelsport kennismaken met de ongelooflijk 
goede kabeljauwvangsten rond het eiland Sørøya in het noorden van 
Noorwegen. Daarna verschenen er in Zeehengelsport diverse spectaculaire 
reportages, o.a. over de vangst van een nieuw Europees record, dat door 
Nuis zelf in 1997 werd gevestigd met een vis van 27 kg. Na die eerste 
publicaties trokken steeds meer Nederlandse en Belgische zeevissers naar 
Sørøya, met name nadat Marc van Roie zich op het eiland vestigde en de 
begeleiding van die buitenlandse vissers op zich nam. Sinds dien is het 
Europese record er diverse keren verbeterd en kwamen ook zowel het 
officiële Belgische record (juli 2003; 28,9 kg - Marc van Roie) als het 
Nederlandse NCRZ-record (maart 2005; 37,52 kg - S. Pieters) op naam van 
op Sørøya gevangen vissen. 

In 2009 ving Marc zelf het tot voor kort staande Europese record, met een 
kabeljauw van 39 kg. De plaatselijke beroepsvissers landen hier jaarlijks 
vissen aan van meer dan 50 kg en het wachten was dus op de hengelvangst 
van een dergelijke vis om het wereldrecord terug naar Europa te brengen. 
En dat was Michael Eisele met zijn vis van 47 kilo dus ook al ruim gelukt.

Michael was april dit jaar samen met de leden van het Eisele Team te gast 
bij Marc van Roie in het Havfiskesenter. Ze waren daar vrijdag gearriveerd, 
vingen zaterdag meteen al diverse vissen van over de 20 kg en op zondag 
ving Michael aan zijn Cutbait op een diepte van 70 meter een kerngezond 
mannetje (!) van 160 cm lang en 47 kg zwaar. Michael gebruikte een 
Jigging Master Custom hengel, met daarop een Jigging Master PE5 reel en 



als kunstaas een Cutbait.
Voor verdere informatie: mail:  HYPERLINK "mailto:info@soroya-
fishing.com" info@soroya-fishing.com of bezoek Marc van Roie op de 
beurs in Utrecht of Kortrijk.
Voor alle hengelrecords:  HYPERLINK "http://www.igfa.org" 
www.igfa.org en  HYPERLINK "http://www.ncrz.nl" www.ncrz.nl


