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Goudharder

In de derde week van januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ 

voor de 44ste 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 2013.
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Jaarverslag 2013

ok het afgelopen verslag-
jaar werd de commissie 
geconfronteerd met het 

overlijden van een voormalig commis-
sielid.  Vele jaren fungeerde de bekende 
hengelsportwinkel van Peer de Kock 
uit Bergen op Zoom als officieel weeg-
station van de NCRZ. Vrijwel vanaf 
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De slanke vorm van deze harder 
en de kenmerkende gouden 
vlek op het kieuwdeksel duiden 
overduidelijk op een goudharder. 

de start van de commissie wist Peer 
als actief lid de talrijke zeevissers die 
van heinde en verre bij hem in de zaak 
kwamen te overtuigen van de nood-
zaak bijzondere vangsten te melden. 
En zo belandden de nodige claims van 
zijn klanten ook daadwerkelijk op de 
recordlijsten. Na zijn pensionering en 
het sluiten van de zaak bleef Peer actief 
binnen de commissie en reed hij één 
keer per jaar naar Loosdrecht om daar 
de vergadering bij te wonen. 
Op 31 juli 2013 overleed Peer op 
80-jarige leeftijd. De inbreng van deze 
rondborstige West-Brabander werd 
binnen onze commissie altijd zeer 
gewaardeerd en zijn aanstekelijke vro-
lijkheid én know how op het gebied 
van de zoute sportvisserij zal node 
worden gemist.
Het afgelopen jaar overleed na een 
lang ziekbed bovendien Dr. H. Nijssen. 
Han Nijssen was verbonden aan het 
Instituut voor Taxonomische Zoölogie 
(Zoölogisch Museum) van de Univer-
siteit van Amsterdam en gold als een 
van de specialisten op het gebied van 
onze inheemse visfauna. Zo verzorgde 
hij al in 1966 de Wetenschappelijke 
Mededeling ‘Zeevissen’ van de Konink-
lijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging. Dit werk werd lange tijd 
beschouwd als dé catalogus van de in 
ons Nederlandse kustwater voorko-
mende vissoorten. Na een tweede druk 
in 1968, vormde ‘Zeevissen’ de basis 
van de in oktober 1980 samen met dr. 
S.J. de Groot van het Rijks Instituut 
voor Visserijonderzoek samengestelde 
Wetenschappelijke Mededeling ‘Zee-
vissen van de Nederlandse Kust’ en die 

publicatie leidde uiteindelijk in 1987 
tot het eveneens met S.J. de Groot als 
co-auteur uitgebrachte standaardwerk 
‘De Vissen van Nederland’ en in 2001 
tot de ‘Veldgids Zeevissen’, de uitgave 
die momenteel wordt beschouwd als 
de actuele catalogus van onze zoute 
visfauna.
De commissie is er trots op dat Han 
Nijssen bijna 25 jaar actief aan de 
NCRZ verbonden is geweest als weten-
schappelijk adviseur. In die jaren heb-
ben wij nooit tevergeefs een beroep 
op hem gedaan en Han heeft dan ook 
een grote bijdrage geleverd aan de 
betrouwbare status die de NCRZ mede 
dankzij zijn inzet in de loop van meer 
dan 40 jaar heeft verkregen.
  
Claims
Het afgelopen verslagjaar konden 
maar liefst acht nieuwe records en 
recordverbeteringen worden gera-
tificeerd en daarmee lijkt een einde 

De zalmvisserij in 
Schotland was de 
favoriete visserij 
van de bekende 
hengelsportwin-
kelier Peer de 
Kock.


