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NEDERLANDSE COMMISSIE 
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)

Het voorgaande verslagjaar 

vertoonde met vijf door de 

commissie geratificeerde claims 

helaas een dieptepunt voor wat 

betreft het aantal bij de NCRZ 

geclaimde records, doch deze nega-

tieve tendens werd in 2011 gelukkig 

weer omgebogen. In totaal konden 

nu negen nieuwe records worden 

bijgeschreven, vier voor vissoorten 

die voor het eerst werden geclaimd 

en nu dus hun ‘debuut’ maakten en 

vijf als recordverbetering.

Eén nieuw record en drie record-

verbeteringen kwamen daarbij voor 

rekening van de categorie Neder-

lands zeewater en twee (record-

verbeteringen) voor de Europese 

wateren. Op de recordlijst in de 

categorie Wereldzeeën konden voor 

het eerst sinds twee jaar weer eens 

drie nieuwe vissoorten worden 

genoteerd.

REgLEMENtEN
Om voor beoordeling door de 

 commissie in aanmerking te komen, 

dienen de claims te voldoen aan de 

in het reglement gestelde voor-

waarden. De actuele reglementen 

zijn te vinden op de website van de 

 commissie www.ncrz.nl

De claimformulieren over het afgelo-

pen verslagjaar werden zorgvuldig 

ingevuld en waren vergezeld van 

goede digitale foto’s en soms ook 

mooie vangstverslagen.

De commissie wil er mogelijk ten 

overvloede op aandringen gebruik 

te maken van goede en nauwkeu-

rige weegtoestellen en zo moge-

lijk het claimformulier vergezeld 

In de laatste week van januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie 
Record Zeevissen NCRZ voor de 42ste 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 2011.

te doen gaan van een officieel 

 weegcertificaat.

Om vissen van mogelijk record-

formaat te kunnen determineren, 

maakt de commissie onder andere 

gebruik van de beschikbare weten-

schappelijke literatuur, van de 

internationaal als ‘standaardbron’ 

erkende internetsite  

www.fishbase.org en vanzelfspre-

kend van de adviezen van de diverse 

wetenschappelijk adviseurs die 

de commissie met raad en daad 

bijstaan.

HIStORISCH ARCHIEf
EN wEbSItE
De NCRZ- website www.ncrz.nl 

wordt dagelijks bezocht door zeevis-

sers die op zoek zijn naar informatie.

Archivaris John Piekaar en 

 webbeheerder Cas Al hebben het 

omvangrijke archief van 42 jaar 

NCRZ-geschiedenis volledig gedi-

gitaliseerd en op de site wordt per 

vissoort een overzicht gegeven van 

de elkaar opvolgende recordverbete-

ringen, in vele gevallen met daarbij 

de foto van de desbetreffende 

vangst. Mocht u echter een foto of 

foto’s missen op de site en kunt u 

deze aanleveren, neemt u dan a.u.b. 

contact op met de commissie.

RECORDS NEDERLANDS 
ZEEgEbIED
Voor de categorie Nederlands 

zee- en kustwater konden over het 

verslagjaar vier claims worden 

geratificeerd en opnieuw moesten 

diverse claims om verschillende 

redenen worden afgewezen.

Zo werd er begin augustus 2011 een 

schitterende 

diklipharder 

(Chelon  labrosus) 

van 78 cm lang en 

rond de 6 kilo zwaar gevangen in 

het Noordzeekanaal. Maar helaas: 

dat kanaal wordt aan de landzijde 

van de grote zeesluis bij IJmuiden 

 gerekend tot het ‘binnenwater’ en 

valt derhalve buiten het zee- en 

kustwatergebied waarvoor claims 

kunnen worden ingediend.

Ook een 17 cm lange grondel haalde 

het niet. Had dit een zwarte grondel 

(Gobius niger) betroffen, dan was 

hiermee het staande lengterecord 

van 17 cm geëvenaard geweest. Na 

grondige bestudering van de foto 

door wetenschappelijk adviseur van 

de commissie drs. Bert Zoetemeyer 

bleek het in dit geval niet om zo’n 

zwarte grondel te gaan, maar om 

een zwartbekgrondel (Neogobius 

melanostomus). Het huidige record 

voor deze vissoort staat op 18,2 cm 

en daarmee was deze zwartbekgron-

del dus geen nieuw record.

Wilt u het onderscheid tussen de 

Zowel qua lengte 

als gewicht was 

deze door Bart van 

Leijden gevangen 

harder een nieuw 

Nederlands record 

geweest, maar 

helaas voor Bart 

ving hij deze 

schitterende 

vis in het 

‘binnenwater’…
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langs de Nederlandse en Vlaamse 

kust voorkomende soorten eens 

goed bekijken, bezoek dan 

www.sportvisserijnederland.nl en 

klik op Vissoorten.

Een nieuwe soort op de lijst is de 

Engelse poon (Chelidonichthys 

cuculus). Van de drie ‘ponen’ uit ons 

deel van de Noordzee (rode poon 

- Engelse poon - grauwe poon) is 

de fel roodgekleurde Engelse poon 

veruit de zeldzaamste. De commis-

sie is dan ook verheugd nu een goed 

gedocumenteerde hengelvangst van 

deze vissoort te hebben ontvangen. 

De 33 cm lange en 360 gram zware 

Engelse poon werd op 20 juli 2011 

op volle zee gevangen door de heer 

L. Alaerts uit Langdorp (België).

De eveneens op 20 juli (puur toeval!) 

gevangen gevlekte gladde haai 

(Mustelus asterias) van 128 cm 

lang en 9.650 gram zwaar, betekent 

voor deze vissoort een verbetering 

zowel qua lengte als qua gewicht. 

De heer H. Ernest uit Halsteren heeft 

daarmee nu dus beide records in 

handen.

De heer A.J. (Arie) de Lange uit Zou-

telande is bepaald geen onbekende 

voor de NCRZ. Als weegmeester 

voor bootvisvereniging Zuidwest 

Nederland (de Deltavissers) mocht 

hij menig potentieel Nederlands 

record wegen en vervolgens helpen 

claimen bij de commissie. Op 10 juli 

2011 ving Arie echter zélf een kleine 

Pieterman (Echiichthys vipera) van 

19 cm lang en dat is bijna twee cen-

timeter langer dan het tot dusverre 

staande record.

dag is het beleid van de NCRZ om 

records van Nederlanders die door 

de Irish Specimen Fish Committee 

officieel werden geaccepteerd waar 

dat van toepassing is meteen ook te 

ratificeren als Nederlands record.

Een gevlekte 

gladde haai van 

ronduit imposant 

formaat: 

128 cm lang en 

9.650 gram zwaar.

Toen Jim Sonnenschein uit Schie-

dam op 29 september 2002 tijdens 

een strandwedstrijd een grote 

zeenaald (Syngnathus acus) van 

42,1 cm lang en 42 gram zwaar 

keurig in het minuscule bekje wist te 

haken, was ene G. van der Zwan uit 

Vlissingen daarvan getuige. En 

onder het motto ‘toeval bestaat 

niet’ stond diezelfde heer G. van 

der Zwan tijdens een wedstrijd op 

10 april 2011 opnieuw naast 

dezelfde Jim Sonnenschein, toen 

hij nu zelf zo’n grote zeenaald wist 

te vangen. Ook deze zeenaald werd 

reglementair gevangen, in aanwe-

zigheid van diverse getuigen. Deze 

vis was met 43,5 cm en een gewicht 

van 46 gram bovendien een stukje 

groter en daarmee is de voorma-

lige getuige nu recordhouder, met 

de voormalige recordhouder als 

getuige.

Volgt u het nog?

EuROpESE ZEEëN
In de categorie in Europees zee-

water gevangen en als record 

geaccepteerde vangsten werden in 

het verslagjaar geen claims ont-

vangen, maar desondanks konden 

twee recordverbeteringen worden 

geaccepteerd. Dat betreft namelijk 

vangsten van twee Nederlanders die 

in Ierland een officieel Iers record 

wisten te vestigen. En sinds jaar en 

Deze grote zeenaald van 43,5 cm lang en 46 gram zwaar is het nieuwe Nederlandse 

record voor deze bijzondere soort.

Blijvende herinnering
Sportvissers	van	wie	een	recordclaim	door	de	NCRZ	is	geratificeerd,	

kunnen	in	aanmerking	komen	voor	een	op	naam	gesteld	

recordcertificaat,	plus	het	bijbehorende	

geëmailleerde	speldje	en	een	fraai	geborduurde	

badge.	Hen	wordt	daartoe	een	eenmalige	

	bijdrage	van	€ 18,-	gevraagd,	als	tegemoet	koming	

in	de	door	de	commissie	gemaakte	onkosten.	

De	gelukkigen	die	in	2011	een	record		verbeterden	

zijn	inmiddels	in	de		gelegenheid	gesteld	zich	van	dit	

trio		blijvende	herinneringen	te	verzekeren.

In dit geval betrof dat twee vissen 

die beide vanuit Red Bay (Noord-Ier-

land) werden gevangen aan boord 

van mv. Predator van de bekende, 

bij Nederlandse en Vlaamse zeevis-

sers zeer populaire charterschipper 

Hamish Curry.

Zo’n nieuw record voor zowel Ier-

land als de NCRZ betreft in de eerste 

plaats de doornhaai (Squalus acan-

thias) van maar liefst 10,61 kilo die 

op 25 juli 2011 werd gevangen door 

de heer A. Kouwenhoven uit Delft.

Daarnaast betekende ook de door 

de heer J. Vrieswijk uit Zwolle op 

10 augustus gevangen Spaanse 

hondshaai (Galeus melastomus) 

zo’n dubbelslag. Deze Blackmouth 

Dogfish woog 1,33 kg.

Deze doornhaai 

van maar liefst 

10,61 kilo 

betekende zowel 

een Nederlands als 

een Iers record!
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wERELDZEEëN
Tenslotte is er de rubriek van de 

ware globetrotters, de categorie 

Wereldzeeën.

In de eerste plaats leidde ‘voort-

schrijdend inzicht’ in de interna-

tionale nomenclatuur tot enkele 

aanpassingen in deze lijst. Zo werd 

de wetenschappelijke naam voor 

de Jack Crevalle (Atlantic) aange-

past naar de actuele inzichten. De 

Latijnse naam voor deze soort is nu 

Caranx hyppos.

Daarnaast werd tot voor kort 

in de internationale ichtyologie 

onderscheid gemaakt tussen twee 

‘soorten’ Yellowtail Kingfish (Seriola 

lalandi) en wel een Atlantische vorm 

en een ‘southern’ vorm. Inmiddels 

heeft men alsnog geoordeeld dat 

dit één en dezelfde soort betreft 

en bovendien de Engelse naam 

gewijzigd naar Yellowtail Amber-

jack. Vanzelfsprekend sluit de NCRZ 

zich aan bij deze moderne inzichten 

en derhalve is de naamgeving op de 

nieuwe lijst aangepast. Recordhou-

der blijft daarbij de heer G. Volgers 

uit West-Terschelling, met een in 

1993 in Nieuw-Zeeland gevangen 

Yellowtail Amberjack van 19 kilo 

zwaar en 135 cm lang.

De laatste aanpassing op basis 

van veranderde inzichten betreft 

de zeilvis. Internationaal wordt nu 

onderscheid gemaakt tussen de 

Indo-Pacifische zeilvis (Istiophorus 

platypterus) en de Atlantische zeil-

vis (Istiophorus albicans).

Dat betekent dat de in 1978 (!) 

door de heer G.H. van Essen uit 

Amsterdam vanuit het Mexicaanse 

Acapulco gevangen Indo-Pacifische 

zeilvis blijft staan als Nederlands 

record (70 kilo; 290 cm) terwijl de 

Atlantic Sailfish nu open staat voor 

claims!

Met ingang van 1 januari 2011 werd 

het minimum acceptatiegewicht 

voor de categorie Wereldzeeën van 

10 kg teruggebracht tot 5 kg.

Dat leidde het afgelopen verslag-

jaar in ieder geval tot drie nieuwe 

vissoorten op deze lijst, alle drie 

gevangen door  de heer P.C. 

Ouwendijk uit Ouderkerk a/d IJssel. 

In de derde week van maart 2011 

ving hij vanuit het Kenyaanse Malin-

di de volgende kleurige vissen, die 

als nieuwe soort op de lijst konden 

worden geplaatst.

Dat betreft een Deepwater longtail 

red snapper (geen Nederlandse 

naam; Latijn Etelis coruscans) 

van 6,0 kilo (69 cm) en een Talang 

Queenfish (Scomberoides commer-

sonnianus) van 5,3 kilo (77 cm).

De derde vis was ook volgens het 

oude minimum acceptatiegewicht 

in aanmerking gekomen en betrof 

een 12,5 kilo zware en 96 cm lange 

Deepwater redsnapper (Etelis 

 carbunculus).

VANAf 2013 OOk 
MEtEN!
Sinds jaar en dag kunnen in de cate-

gorie Nederlandse wateren zowel 

gewichtsrecords als lengterecords 

worden geclaimd, terwijl in beide 

andere categorieën alleen vangsten 

kunnen worden aangemeld die op 

de wal op een gecertificeerd weegin-

strument werden gewogen.

Om enerzijds het aantal jaarlijks 

te claimen records te bevorderen 

en anderzijds Catch & Release te 

promoten (een vis kan immers aan 

boord worden gemeten en hoeft 

dan dus niet te worden gedood en 

naar de kant gebracht), overweegt 

de commissie om met ingang van 

1 januari 2013 ook in de categorieën 

Europa en Wereldzeeën lengtere-

cords te gaan registreren.

Dit jaar zal worden onderzocht hoe 

de reglementen daartoe dienen 

te worden aangepast en welke 

aanvullende regels moeten worden 

gesteld.

februari 2012

secretariaat NCRZ

SamenStelling nCrZ
Per	1	januari	2012	bestaat	de	

	commissie	uit	de	volgende	leden:

hans van loenen	(voorzitter)

Carel Boonen	(secretaris)

ronald meijer	(penningmeester)

john Piekaar	(archivaris)

Cas al	(beheerder	website)

Peter dohmen

dr. ab Kessler

Peter Ouwendijk

dr. henk heessen	(adviseur)

drs. B. Zoetemeyer	(Sportvisserij	

Nederland;	adviseur)

Voor	alle	correspondentie,	verdere	

informatie	en	claimformulieren:

NCRZ

Van	Ostadelaan	3

1231	AK		LOOSDRECHT

Tel.:	(035)	5823898

E-mail:	hans@loenetik.nl

website:	www.ncrz.nl

En ook deze 

Blackmouth 

Dogfish van 

1,33 kg was 

goed voor zo’n 

dubbelslag.

Commissielid 

Peter Ouwendijk 

met drie nieuwe 

soorten voor 

de lijst van de 

globetrotters.


