
 
Rode poon van potentieel recordformaat 
Op 2 juni 2008 viste Ed Klapwijk uit Burgh-Haamstede aan boord van ms. 
Pathfinder II (een Twan van Vugt Coaster met als ligplaats Noordland/Neeltje 
Jans) geankerd bij een wrak op zeebaars. Met zijn Fenwick Sea Hawk hengel en 
daarop een Pflueger Medalist molen met 40/00 nylon en een shad, ving hij rond 
13.50 uur deze voor Nederlandse begrippen ongewoon grote rode poon van 64 
cm lang en 3.215 gram zwaar. 
Als er dit kalenderjaar niet een nóg groter exemplaar wordt gevangen, heeft Ed 
met deze vangst het van 2004 daterende NCRZ-record op naam van Bennie 
Muizelaar (62,5 cm; 2.595 gram) alweer gebroken. 
 
(bron: Zeehengelsport no. 5/2008) 

 
 
 
 

Drie nieuwe Nederlandse Records Wereldzeeën vanuit Rodrigues? 
Sinds de Franse topschipper Yann Colas met zijn mv. Black Marlin naar 
Rodrigues is verhuisd, hebben reeds diverse Nederlandse en Belgische Big 
Game vissers kennis gemaakt met de fantastische visserij rond dit afgelegen, tot 
de Republique Mauritius behorende eiland. 
Begin april viste Zeehengelsportauteur Paul van der Ark samen met Frans van 
Oss met Yann op zijn boot en zij kwamen terug met drie potentiële NCRZ-
records voor de rubriek Wereldzeeën. Niet van zwaarddragers dit keer, want het 
trollen leverde wat minder op dan verwacht. De visserij op de riffen was echter 
ronduit spectaculair. Er waren zoveel grote haaien actief dat het soms de nodige 
moeite kostte om de andere rifvissen te bereiken, maar lukte dat, dan kwamen er 
fantastische vissen boven. 
Paul van der Ark ving bijvoorbeeld een Green Jobfish (Aprion virescens) van 
108 cm lang en 15,2 kg zwaar aan een stuk bonito. 
En met datzelfde aas pakte Frans van Oss zelfs twee potentiële recordvissen, een 
Twinspot Snapper van 12,5 kg en een grouper (Pectropomus punctatus) van 22,5 
kg. 
In januari a.s. zal de NCRZ zich nader over deze drie claims buigen. 
(bron: Zeehengelsport no. 5/2008) 
 
 
 


