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et afgelopen verslagjaar 
konden uiteindelijk 
slechts drie nieuwe 

records en recordverbeteringen door 
de commissie worden geratificeerd, 
waarvan twee in de categorie Neder
lands zeewater en eentje als record 
Europese Zeeën. Evenals in de ver
slagjaren 2016 en 2017 konden in de 
categorie Wereldzeeën geen nieuwe 
records of recordverbeteringen op de 
lijsten worden opgenomen.
Alvorens de nieuwe records worden 
voorgesteld, kijken we eerst even 
naar de samenstelling van de com
missie.

SAMENSTELLING NCRZ
Het afgelopen verslagjaar bestond de 
commissie uit de volgende leden:

K	Peter Dohmen (voorzitter)
K	Carel Boonen (secretaris)
K	Ronald Meijer (penningmeester)
K	 John Piekaar (archivaris)
K	Cas Al (beheerder website)
K	Pieter Beelen (namens 

 Sportvisserij Nederland)
K	Peter Ouwendijk (IGFA- 

representative)

Voorzitter Peter Dohmen ging in 
december 2018 met pensioen en is 
als zodanig dus niet langer als alge
meen hoofdredacteur verbonden aan 
Publishing House & Facilities BV. – 
de uitgeverij van o.a. Zeehengelsport 
magazine.
De afgelopen 25 jaar werden het 
jaarverslag en de recordlijsten van 
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Nederlandse Commissie
Record Zeevissen (NCRZ)

Jaarverslag 2018
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Op zaterdag 12 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor 

de 49ste maal in haar bestaan in de volledige samenstelling bijeen om de recordclaims 

over het voorgaande jaar te beoordelen. Deze jaarvergadering vond plaats ten kantore van 

Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Hieronder treffen jullie het jaarverslag, gevolgd door 

de actuele recordlijsten, bijgewerkt t/m 31 december 2018.

de NCRZ integraal gepubliceerd in 
Zeehengelsport, maar met het vertrek 
van Peter is nu een nieuwe situatie 
ontstaan.
Om de continuïteit van de NCRZ 
te waarborgen, is besloten de acti
viteiten van de commissie onder te 
brengen bij Sportvisserij Nederland. 
Een en ander past prima binnen de 
doelstellingen van onze nationale 
belangenbehartiger.
Peter Dohmen treedt daarmee tevens 

terug als voorzitter van de commissie, 
samen met secretaris Carel Boonen 
en archivaris John Piekaar. De com
missie dankt deze drie aftredende 
commissieleden voor hun inzet gedu
rende de afgelopen jaren.
Als voorzitter treedt met ingang van 
de jaarvergadering namens Sportvis
serij Nederland Pieter Beelen op, 
 terwijl de commissie wordt aan
gevuld door twee nieuwe leden: 
Ton Nientied en Sjors Waterschoot.

De commissie 
verricht haar werk 
vanaf 1 januari 
dit jaar onder 
auspiciën van 
Sportvisserij 
Nederland te 
Bilthoven.
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BL IJVENDE  HER INNERING
Sportvissers van wie een recordclaim door de NCRZ is 
geratificeerd, worden geëerd met een op naam gesteld 
recordcertificaat, plus het bijbehorende geëmailleerde 
speldje en een fraai geborduurde badge. 
De drie gelukkigen die in 2018 een record op hun naam 
wisten te schrijven, hebben hun herinneringen inmiddels 
via Sportvisserij Nederland toegezonden gekregen.

SAMENSTELL ING NCRZ
Per 1 februari 2019 bestaat de commissie daarmee uit de 
volgende leden:

K Pieter Beelen (voorzitter namens Sportvisserij Nederland)
K Ronald Meijer  
K Cas Al  
K Peter Ouwendijk (IGFA-representative)
K Ton Nientied
K Sjors Waterschoot

Voor alle correspondentie, verdere informatie en claim-
formulieren:

NCRZ
p/a Sportvisserij Nederland
t.a.v. Pieter Beelen
Postbus 162
3720 AD Bilthoven

e-mail: beelen@sportvisserijnederland.nl
website: www.ncrz.nl

AFGEWEZEN CLAIMS
Ook in 2018 werden er diverse 
recordclaims ontvangen voor vang
sten die niet volledig voldeden aan 
de reglementen van de NCRZ. Zo 
worden meldingen van zeevissen 
die in de ‘zoete’ binnenwateren wor
den gevangen niet geaccepteerd. De 
hoofdlijn daarbij is dat zodra een 
VISpas benodigd is om ergens te 
mogen vissen, een vangst aldaar niet 
door de commissie kan worden gera
tificeerd.
Verder werd o.a. een claim ontvangen 
voor een witte zeebrasem (Diplodus 
sargus). Deze ‘sargo’, zoals de soort 
in ZuidEuropa wordt genoemd, 
werd door René Berger uit Maassluis 
gevangen vanaf het strand van Hoek 
van Holland. Er is reeds een enkele 
eerdere vangstmelding geweest van 
deze zeebrasemsoort, maar deze 
vangsten werden niet geclaimd en 
dat maakte de vis van René tot een 
potentiële nieuwe soort op de lijst.
De betreffende witte zeebrasem werd 
echter niet gemeten en direct na de 
vangst weer losgelaten. René schatte 
de lengte op zo’n 25 cm, maar na rijp 
beraad binnen de commissie werd 
besloten om ook in dit geval vast te 
houden aan de voorwaarde dat de 
vis nauwkeurig dient te zijn gemeten. 
Want wát nu als er dit jaar opnieuw 

een witte zeebrasem wordt gevangen, 
die wél netjes wordt gemeten en dan 
24 cm lang blijkt te zijn…
Helaas kon deze vangst derhalve niet 
worden geratificeerd.
Via de MijnVismaat app van Sport
visserij Nederland werd in 2018 
door Lesley Kentgens uit Drunen 
de vangst gemeld van een bijzonder 
lipvisje, dat door deskundigen werd 
gedetermineerd als een Baillons lip-
vis (Symphodus bailloni). Bij weten 
van de commissie betreft dit de eerste 
goed gedocumenteerde hengelvangst 
van deze vissoort in Nederlands 
kustwater en daarmee in potentie een 
nieuwe soort op de lijst.

Helaas werd deze vangst ondanks 
aandringen vanuit de commissie tot 
dusverre niet langs de officiële weg 
geclaimd bij de NCRZ en dat impli
ceert dat ook deze vangst niet op de 
lijst Nederlandse wateren kon wor
den opgenomen.

Duidelijk is echter dat er zowel witte 
zeebrasems als Baillons lipvissen 
in ons kustwater kunnen voorko
men en voor het groeiende aantal 
Nederlandse soortenjagers vormen 
deze soorten derhalve een zeer reëel 
‘target’. Het zal dus hopelijk niet lang 
duren alvorens deze soorten alsnog 
op de lijst komen te prijken…

RECORDS NEDERLANDS 
ZEEGEBIED
Net als in 2017 kwam ook in het 
afgelopen verslagjaar toch weer een 
melding binnen van een vissoort die 
nog niet eerder is opgenomen op de 
recordlijst.
Het betreft in dit geval een 10 cm 
lang exemplaar van de paganel-
grondel (Gobius paganellus). Dit 
visje werd op 12 augustus 2018 door 
soortenjager Marcel van der Zwam 
uit Brielle gevangen in het Caland
kanaal. Dit diepe scheepvaartkanaal 
in het Europoortgebied behoort 
volgens de visserijwetgeving tot het 
zogenoemde kustwater, waarmee 
deze claim in aanmerking komt voor 
opname op de NCRZlijst Neder
landse wateren. De grondel werd 
door Pieter Beelen en zijn collega’s 

bij Sportvisserij Nederland gedeter
mineerd als een van de eerste paga
nelgrondels die in Nederland met de 
hengel werden gevangen. 
Desondanks was deze claim binnen 
de commissie aanleiding voor een 
stevige discussie. Marcel viste name
lijk in zijn eentje, toen hij deze gron
del al peuterend met klein aas op een 
minuscuul haakje boven haalde en 
kon derhalve geen getuigenverklaring 
voorleggen. Hij documenteerde zijn 
claim echter met de nodige foto’s, als
mede overtuigende filmbeelden van 
zijn stek en van de vis op de meetlat.
In aanmerking genomen dat de 
eisen voor een getuigenverklaring op 
papier enkele tientallen jaren terug 
werden geformuleerd, niet wetende 
dat het anno 2018 geen enkel pro
bleem is om met de hulp van een 

smartphone de vangst te staven 
met live beelden van de meting, is 
besloten om ‘met de tijd mee te gaan’ 
en dergelijke filmbeelden voortaan 
óók te accepteren als bewijs van de 
vangst en meting van een potentiële 
recordvis.
Op deze filmbeelden dienen de 
omgeving van de vangst, de sportvis
ser in kwestie én het meten op een 
meetlat of meetlint dan wel onweer
legbaar te zijn vastgelegd, een en 
ander ter oordeel van de commissie.

De tweede claim die kon worden 
geratificeerd, betreft een recordver
betering. 
De zwartbekgrondel (Neogobius 
melanostomus) mag dan (nog) niet 
zijn opgenomen in de Veldgids 
De Nederlandse Zeevissen, deze 

De witte zeebrasem (Diplodus sargus) van het strand van Hoek van Holland, die 
helaas niet werd gemeten.

Deze Baillons lipvis (Symphodus bailloni) zou in potentie een nieuwe vissoort op 
de lijst zijn geweest en dus ook een Nederlands record, maar werd helaas niet als 
zodanig geclaimd.

Deze 
paganelgrondel 
(Gobius 
paganellus) is 
als nieuwe soort 
en daarmee 
tevens officieel 
Nederlands record 
opgenomen op 
de lijst.
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soort staat al wél in de elfde, herziene 
druk van de Veldgids De Neder-
landse zoetwatervissen, zoals die in 
2006 werd uitgegeven door Sportvis
serij Nederland. Deze soort komt 
van oorsprong voor in de Zwarte 
Zee, Kaspische Zee en Zee van Azov, 
maar is in het laatste decennium net 
als diverse andere ‘exotische’ gron
delsoorten bezig met een ware invasie 
in de benedenloop van de Neder
landse rivieren en de mondingen 
daarvan. 
In 2008 kon de NCRZ de zwartbek
grondel dan ook als nieuwe soort 
opnemen in de Lijst van Nederlandse 
wateren. Dat betrof een vis van 
18,2 cm, die door Rob Slingeland 
uit Rockanje werd gevangen in de 
Nieuwe Waterweg. Deze grondel 
werd in eerste instantie op de lijst 
opgenomen als zwarte grondel 
(Gobius niger), maar toen er vervol
gens ineens de nodige zwartbekgron
dels opdoken, werden de foto’s van 
dit record nogmaals goed bekeken en 

voor contraexpertise voorgelegd aan 
diverse deskundigen, waarna alsnog 
kon worden vastgesteld dat het hier 
geen zwarte grondel betrof, maar een 
zwartbekgrondel. Sindsdien stond 
deze vangst op de lijsten als Neder
lands record.
Op 9 mei 2018 ving Peter van 
der Sluis uit Spijkenisse vanaf de 
bekende Landtong bij Rozenburg 
(behorende tot het kustwater) een 
grondel van 19 cm, die hij onmiddel
lijk herkende als zwartbekgrondel. 
En inderdaad: de serie voortreffe
lijke foto’s die Peter van zijn vangst 
maakte, laten aan duidelijkheid niets 
te wensen over: zwartbekgrondel 
(Neogobius melanostomus).
Dat betekent dat het precies 10 jaar 
staande record voor deze soort nu 
werd gebroken, zodat Peter de boe
ken in gaat als nieuwe recordhouder. 
Dat juist hij dit record wist te verbe
teren, is extra aardig vanwege het feit 
dat hij behoorde tot de eerste sport
vissers die zo’n kleine 10 jaar terug 

de vangsten van zwartbekgrondels in 
het Benedenrivierengebied begonnen 
te melden.

RECORDVERBETERINGEN 
EUROPA
We hebben het de afgelopen jaren 
in de jaarverslagen van de NCRZ al 
vaker gesteld: ook in de categorie 
Europese wateren staan de records 
van door Nederlandse sportvissers 
met de hengel gevangen zeevissen 
van minimaal 500 gram zwaar der
mate scherp, dat het steeds moeilij
ker wordt om in deze categorie een 
record te verbeteren.
Toch lukte dat Fred van Beusekom uit 
Velsen-Zuid door op 10 maart 2018 
in het Noorse Alesund een schelvis 
(melanogrammus aeglefinus) te van
gen van 80 cm lang en 7 kg zwaar.
Het staande record van 5,8 kilo betrof 
een in 1997 in het Noorse Havay 
gevangen exemplaar, dat met deze 
vangst dus ruim wordt overtroffen.

REGLEMENTEN
Om voor beoordeling door de com
missie in aanmerking te komen, 
dienen de claims te voldoen aan de in 
het reglement gestelde voorwaarden. 
De actuele reglementen zijn te vin
den op de website van de commissie 
www.ncrz.nl De commissie wil er 
mogelijk ten overvloede op aandrin
gen gebruik te maken van goede en 
nauwkeurige weegtoestellen en zo 
mogelijk het claimformulier verge
zeld te doen gaan van een officieel 
weegcertificaat. 
Aangezien de voorwaarde dat een te 
claimen vis aan land gewogen dient 
te worden strijdig kan zijn met het 
principe van Catch & Release dat 
voor een toenemend aantal vissoor

ten wordt gehanteerd, heeft de NCRZ 
met ingang van 1 januari 2016 een 
speciale C&Rcategorie ingesteld.

CATCH & RELEASE 
AWARDS
Steeds meer sportvissers willen een 
gevangen vis van recordformaat graag 
weer levend en onbeschadigd terugzet
ten. Het wegen om vast te stellen of 
het om een potentiële recordvis gaat, 
is dan meestal niet mogelijk. Toch 
bestaat er behoefte om de erkenning te 
krijgen dat een grote en vooral zware 

vis werd gevangen. De NCRZ biedt 
derhalve de mogelijkheid om in het 
bezit te komen van een daartoe speci
aal ontworpen C&Rspeld. 
Besloten is om deze speld alleen uit 
te reiken op basis van een geschat 
gewicht. Daarbij kan iedere vissoort 
die thans voorkomt op de lijst Euro
pese en Wereldzee wateren worden 
geclaimd. In aanmerking komen daar
bij gevangen vissen die worden geschat 
op 80% of meer van het staande 
NCRZrecord, met een minimumge
wicht voor Europese wateren van 5 kg 

en voor Wereldzeeën van 10 kg.
De volledige reglementen en de 
 procedure om zo’n C&Rvangst 
te claimen, zijn terug te vinden op 
www.ncrz.nl onder het tabje Nieuws.

WERELDZEEËN 
In 2016 kon voor het eerst sinds vele 
jaren noch in de categorie Euro
pees zeewater noch in de categorie 
Wereldzeeën een nieuw record of een 
recordverbetering worden bijgeschre
ven. Het afgelopen verslagjaar viel 
voor wat betreft Europa in ieder geval 
één recordverbetering te noteren, 
maar voor de categorie Wereldzeeën 
kwam helaas ook het afgesloten ver
slagjaar geen enkele claim binnen.

Nu de werkzaamheden van de com
missie voortaan zullen plaatsvinden 
onder auspiciën van Sportvisserij 
Nederland en er het komende jaar de 
nodige aandacht zal komen voor de 
NCRZ en de mogelijkheden om via 
de commissie bijzondere zeevisvang
sten te claimen als officieel Neder
lands record, durven wij de hoop 
uit te spreken dat wij over 2019 in 
de drie categorieën de nodige claims 
voor nieuwe records en recordverbe
teringen zullen mogen ontvangen. 

februari 2019
secretariaat NCRZ

Deze beide 
handige 
veldgidsen 
zijn een ‘must 
have’ voor 
sportvissers, 
al kom je 
natuurlijk ook 
een heel end 
met de handige 
‘Vissen app’ op 
je mobieltje… 

Deze zwartbek
grondel 
(Neogobius 
melanostomus) 
van 19 cm 
betekent een 
verbetering 
van het 10 jaar 
staande oude 
record.

Deze schelvis (melanogrammus aeglefinus) van 80 cm lang en 7 kg zwaar uit 
het Noorse Alesund werd meegenomen voor de consumptie en met een gaff aan 
boord gebracht.

Voor grote vissen 
die direct na de 
vangst al dan niet 
gemerkt werden 
losgelaten, heeft 
de NCRZ een 
speciale Catch 
& Release speld 
laten fabriceren.
Foto: Sportvisserij 
Nederland/
Sander Boer.


