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slagjaar het Nederlands record voor 
vijfdradige meun (Ciliata mustela) 
opnieuw scherper gesteld. Dat was in 
2012 al opgewaardeerd tot 28,7 cm en 
217 gram, maar Paul van Swaal uit 
Rhoon wist een net weer wat groter 
exemplaar te vangen. Op 29 december 
2013 ving hij vanaf het noorderhaven-
hoofd van Scheveningen een vijfdra-
dige meun van 29,4 cm lang en 218 
gram zwaar.

EuropEsE ZEEën
In de categorie in Europees zeewater 
gevangen en als record geaccepteerde 
vangsten werden over het verslagjaar 
2013 twee claims geratificeerd.
De eerste betrof een verbetering van 

het lang staande (1985) record voor 
grootoogtonijn (Thunnus obesus).
Op 21 september 2013 ving Peter 
Ouwendijk uit Ouderkerk aan de 
IJssel vanaf de tot Portugal beho-
rende eilandgroep de Azoren name-
lijk zo’n Bigeye van 131,5 kg zwaar 
en 193 cm lang. Dat betekent dus een 
fikse verbetering van het oude record 
van 87 kg.
Nieuw op de lijst is daarentegen de 
Middellandse Zee horsmakreel (Tra-
churus mediteraneus, die op 16 juli 
2013 vanuit L’Estartit (Spanje) werd 
gevangen door René van Nassauw uit 
Purmerend. Dit in diep water levende 
familielid van de horsmakreel die we 
vanuit onze Noordzee kennen, was 
40 cm lang en woog 509 gram.

WErEldZEEën
Ook in de categorie Wereldzeeën twee 
mutaties. Nadat het minimum accep-
tatiegewicht per 1 januari 2011 werd 
teruggebracht tot 5 kg (was eerder 10 
kg), konden dit verslagjaar in ieder 
geval twee nieuwe vissoorten aan de 
lijst worden toegevoegd. 
Dat betrof in de eerste plaats een Flat 
needlefish (Ablennes hians), een op 
een reusachtige geep gelijkende ‘need-
lefish’, waarvoor geen Nederlandse 
naam bekend is en die algemeen voor-
komt in Mexico en daar ook populair 
is onder sportvissers. Deze Flat need-
lefish van 5,2 kg zwaar en 136 cm lang 
werd op 31 mei 2013 door Paul van 
der Berk uit St. Oedenrode gevangen 
vanuit het Mexicaanse Xtapa.
Tenslotte kon er in de categorie 
Wereldzeeën nóg een nieuwe soort 

op de lijst worden opgenomen en wel 
een bekende sportvis, de rainbow 
runner (Elagatis bipinnulata). Mart 
van Est uit Bergen op Zoom ving op 
29 januari 2013 vanaf het tropische 
eiland Rodrigues (Rep. Mauritius) 
zo’n razendsnelle vechter van 5,09 kg 
zwaar en 96 cm lang.
Met in totaal vier nieuwe soorten op 
de lijsten en daarnaast vier recordver-
beteringen kan de commissie terugkij-
ken op een vruchtbaar recordjaar.
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Een fikse verbetering van het 
record Europese wateren voor de 
grootoogtonijn.

Een bijzondere 
horsmakreel van 
diep water: de 
Middellandse Zee 
horsmakreel.

Geen reusachtige geep, maar een tropische Flat 
needlefish van 5,2 kg zwaar en 136 cm lang.
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