Blinkend Goud voor Kees Westdorp
Vorige week pakte de bekende zoute wedstrijdvisser en vaste medewerker van het
magazine Zeehengelsport Kees Westdorp opnieuw het goud. Niet echter zo’n
glanzende gouden plak dit keer, maar een misschien nog wel mooiere vangst: een
goudharder (Liza aurata) waarmee hij het sinds 2004 staande Nederlandse NCRZrecord voor deze vissoort werkelijk verpletterde!
Kees nam op zaterdag 11 juli j.l. deel aan de derde (avond)wedstrijd van de
zomercompetitie van ZHC De Zeenaald. Dit keer werd gevist aan het Beerkanaal (de
befaamde Papegaaienbek) aan het einde van de Maasvlakte. Dat is een
wedstrijdparcours waar eigenlijk altijd wel een aardig visje te vangen is en omdat de
vangstberichten elders slecht waren, was dat een goede keuze van de organisatie. Het
nadeel van deze stek als wedstrijdparcours is echter wel dat ‘in de regel’ op het
achterste stuk stukken beter wordt gevangen dan vooraan in het parcours . En dan is
het dus domweg geluk als je een laag nummer loot - of juist hoog, afhankelijk van
hoe de nummers werden uitgezet.
Tijdens die wedstrijd werd de vis onder de kant gevangen en dat betekent dat je
lekker licht kunt vissen. Kees viste daarom met zijn feederhengel en lange
sleeplijnen, met slikzagers op een haakje nummer 8. Er werden tijdens de wedstrijd
diverse grote botten gevangen en Fred van Toledo ving zelfs nog een harder van 56
cm. Aan licht materiaal is dat natuurlijk een hele leuke visserij .
Voor Kees was dat reden genoeg om de volgende dag nog eens terug te keren naar de
Papegaaienbek, samen met zijn teammaat van het Zeehengelsport/Penn
Strandvisteam, Lies Wijnhorst.
Direct al na de eerste inworp sloeg zijn feeder dubbel en verscheen een grote harder
aan de oppervlakte. Na een spectaculaire dril kon Kees een harder van 54 cm lang
veilig landen. Nu vist hij vaker op deze geweldige sportvis, o.a. tijdens diverse
Wereldkampioenschappen, waar het echt aan kwam op het vangen van harder. Kees
zag dus meteen dat het niet de gebruikelijke diklipharder (Latijn: Chelon labrosus)
betrof, maar een andere soort die hij in zuid-Europa eerder had gezien: de
goudharder (Latijn: Liza aurata). Deze nauw aan de dunlipharder (Latijn: Liza
ramada) verwante soort is goed herkenbaar aan de karakteristieke gouden vlek op het
kieuwdeksel.
Samen met Lies Wijnhorst werd de vis zorgvuldig gemeten en na het schieten van
bijgaande fraaie foto’s werd het prachtbeest weer in zijn/haar element terug gezet.
Pas later bleek dat het hier om een potentieel Nederlands lengterecord gaat. Het
huidige NCRZ-record staat op naam van de heer A.J. van Mierlo uit Middelburg, met
een in september 2004 gevangen exemplaar van 44 cm lang en 606 gram zwaar.
Kees heeft ‘zijn’ goudharder niet gewogen en het gewichtsrecord van de heer van
Mierlo blijft vooralsnog gewoon staan. Maar als de NCRZ in de Jaarvergadering van
januari 2010 deze claim accepteert, heeft Kees Westdorp met deze vis van 54 cm wel
het officiële lengterecord in handen.

