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NEDERLANDSE COMMISSIE 
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)

Aan het eind van het verslagjaar 

werd de commissie overvallen 

door het bericht dat haar langjarig 

lid Ab Kessler op 28 december 2012 

na een kort ziekbed is overleden. 

Dr. Abelius Kessler was vanaf het 

eerste jaar betrokken bij de NCRZ. 

Meer dan 40 jaar geleden waren Ab 

en zijn broer Floor als enthousiaste 

zeevissers reeds actief binnen de 

European Federation of Sea Anglers 

(EFSA), de vereniging die mede 

aan de wieg stond van de NCRZ. 

Sindsdien heeft hij altijd zijn zeer 

gewaardeerde bijdrage geleverd aan 

het werk van de commissie.

Als wetenschapper bij de Universi-

teit van Amsterdam was Ab gespe-

cialiseerd in araneologie, oftewel 

43ste Jaarverslag (2012)
In de laatste week van januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie 
Record Zeevissen NCRZ voor de 43 ste 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 2012.

spinnenkunde. Spinnen waren 

zijn passie en hij was ook op deze 

diergroep gepromoveerd. Binnen 

de commissie had hij als bioloog 

een duidelijke functie, die leidde tot 

het verdiepen van standpunten en 

inzichten met betrekking tot syste-

matiek en nomenclatuur. Bovenal 

was Ab echter een buitengewoon 

erudiet, bescheiden en aimabel 

mens. Zijn mede-commissieleden 

zullen zijn inbreng en zijn vriend-

schap altijd blijven missen.

CLAIMS
Na een opleving in het verslagjaar 

2011, moeten we helaas constateren 

dat er het afgelopen verslagjaar 

opnieuw slechts een beperkt aantal 

nieuwe records en recordverbete-

ringen konden worden geratificeerd. 

Daarvan kwamen er drie voor reke-

ning van de categorie Nederlands 

zeewater en twee voor de categorie 

Wereldzeeën, waarvan één nieuwe 

vissoort. Voor het eerst sinds vele 

jaren konden er voor de lijst van 

binnen Europa gevangen zeevissen 

in het geheel geen recordverbeterin-

gen worden bijgeschreven.

REgLEMENtEN
Om voor beoordeling door de com-

missie 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 commissie wil er mogelijk ten 

overvloede op aandringen gebruik 

te maken van goede en nauwkeurige 

weegtoestellen en zo mogelijk het 

claimformulier vergezeld te doen 

gaan van een officieel weegcertifi-

caat.

Om enerzijds het aantal jaarlijks 

te claimen records te bevorderen 

en anderzijds Catch & Release te 

promoten, worden voorbereidingen 

getroffen om medio 2013 ook in de 

categorieën Europa en Wereldzeeën 

lengterecords te gaan registreren. 

De reglementen worden daartoe 

aangepast en er zullen diverse aan-

vullende regels worden opgesteld.

Voor het bijhouden van deze lijsten 

wordt een aparte categorie ingericht 

op de website van de commissie: 

www.ncrz.nl

Zodra een en ander geheel opera-

tioneel is, zullen de zeehengelaars 

daarover via de diverse media nader 

worden bericht.

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 web-

beheerder Cas Al hebben het 

omvangrijke archief van 43 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 

Dr. Abelius (Ab) 

Kessler was 

een gekend 

deskundige 

op het gebied 

van spinnen 

(araneologie).
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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 drie claims worden 

geratificeerd, waarvan twee voor 

dezelfde vissoort.

In de eerste plaats betrof dat een op 

15 januari 2012 gevangen ‘mini’. Aan 

boord van de vanuit de haven van 

Bruinisse varende charterboot ms. 

Eendracht ving Jan Willem Holleman 

uit Oude Tonge op de Oosterschelde 

nabij de Oosterscheldebrug een 

 vijfdradige meun (Ciliata mustela) 

van 28,7 cm lang en 217 gram zwaar. 

Dat is voor deze bescheiden vis-

soort een behoorlijk formaat en dus 

verbeterde de heer Holleman zowel 

het lengte- als het gewichtsrecord 

voor de soort. Beide nu ver-

beterde records stonden 

overigens al sinds 1983!

Ronduit spectaculair waren de 

vangsten van enkele ruwe haaien 

op diezelfde Oosterschelde. De 

heer P.C.J. (Peet) Bogaard uit 

 Steenbergen haalde de landelijke 

kranten en zelfs de diverse TV-jour-

naals, toen hij op 22 juli in de Kom 

van de Oosterschelde een ruwe haai 

( Galeorhinus galeus) wist te vangen 

van 161 cm lang en naar schatting 

zo’n 25 kilo zwaar.

Aan het voorkomen van deze haai-

ensoort in de Oosterschelde had 

het specialistische zoute magazine 

Zeehengelsport eerder in het jaar 

een uitgebreide reportage gewijd en 

Peet Bogaard was de eerste die nu 

daadwerkelijk ook een exemplaar 

met de hengel had weten te vangen. 

De vangst werd bovendien op foto 

en film vastgelegd en was boven alle 

twijfel verheven.

Met deze vis verbeterde Peet het 

uit 1976 daterende lengterecord 

(137 cm) van Bert Verkuil voor een 

vanaf Terschelling gevangen ruwe 

haai. Het gewichtsrecord echter nog 

niet, aangezien de nu in de Ooster-

schelde gevangen haai niet officieel 

werd gewogen, maar na de vangst 

direct weer werd teruggezet. Drie 

dagen later, op 25 juli, ving Peet 

echter op dezelfde stek een iets 

kleinere ruwe haai van 153 cm, die 

wél officieel kon worden gewo-

gen en 19.060 gram zwaar bleek. 

Daarmee heeft Peet nu dus ook het 

oude gewichtsrecord van 11 kilo dik 

verbeterd.

Maar ook dáár bleef het niet bij, 

want op 12 augustus verbeterde hij 

zelf zijn zojuist gevestigde leng-

terecord met een vis van 167 cm. 

Deze ruwe haai bleek zowaar te zijn 

voorzien van een in het kader van 

het merkexpertiment Sharkatag aan-

gebracht vismerk en was eerder die 

zomer gevangen en gemerkt in de 

weervisserij bij Bergen op Zoom.

Op YouTube is een filmpje te 

bekijken waarop de vangst van 

deze haaien door Peet Bogaard in 

geuren en kleuren te zien is. Tik als 

zoekterm in ruwe haai en het betref-

fende, inmiddels bijna 5.000 keer 

bekeken filmpje, staat bovenaan de 

lijst.

EuROpESE ZEEëN
In de categorie in Europees zeewa-

ter gevangen en als record geac-

cepteerde vangsten werden in het 

verslagjaar opnieuw geen claims 

ontvangen. Dat zal er zonder enige 

twijfel mee te maken hebben dat de 

lat voor de bekende sportvissoor-

ten in de loop der jaren knap hoog 

is komen te liggen. Helaas kwam 

er ook langs andere wegen geen 

informatie over bijzondere vangsten 

binnen, zodat de lijst nu volledig 

ongewijzigd blijft.

Laten we hopen dat er in 2013 wél 

weer Nederlandse sportvissers van 

een vistrip binnen Europa terugko-

Jan Willem 

Holleman met 

zijn op de 

Oosterschelde 

nabij de 

Oosterscheldebrug 

gevangen 

vijfdradige meun, 

die nu geldt als 

Nederlands record.

Met deze 

gemerkte ruwe 

haai van 167 cm 

verbeterde Peet 

Bogaard opnieuw 

het lengterecord 

voor deze 

vissoort, nadat 

hij eerder het 

gewichtsrecord al 

op 19,06 kilo had 

weten te brengen.
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men met recordverbeteringen of nog 

beter: nieuwe vissoorten op deze 

ook internationaal gezien ronduit 

imposante lijst.

wERELDZEEëN
In de categorie Wereldzeeën leidde 

‘voortschrijdend inzicht’ opnieuw 

tot een aanpassing in deze lijst. Zo 

leidde de claim van een  Skipjack 

Tuna (Katsuwonus pelamis) tot 

de conclusie dat de in 2002 als 

Skipjack (Black) op de recordlijst 

opgenomen vis van 15,5 kilo zwaar 

en 88 cm lang in werkelijkheid geen 

 Euthynnus linatus betreft, maar die 

eerder genoemde Skipjack Tuna 

 (Katsuwonus pelamis).

Daar deze vis zwaarder was dan de 

nieuw geclaimde vangst, is de eerde-

re vangst per 1 januari 2013 dus als 

Skipjack Tuna in de lijst opgenomen.

Nadat het minimum acceptatie-

gewicht per 1 januari 2011 werd 

teruggebracht tot 5 kg (was eerder 

10 kg), kon ook dit verslagjaar in 

ieder geval één nieuwe vissoort op 

de lijst worden opgenomen. Dat 

betreft een Gestippelde Makreel 

( Carangoides gymnostethus) 

 oftewel Bludger Trevally van 

7,2 kilo zwaar en 85 cm lang, die 

Ton Nientied uit Zuid- Scharwoude 

op 8 februari 2012 vanuit 

 Unawatuna in Sri Lanka wist te 

vangen.

Tenslotte viel er in de categorie 

Wereldzeeën ook één recordver-

betering te noteren en wel voor 

de  Barracuda (Guinese). Deze 

 Sphyrhaena afra van 27,7 kilo 

zwaar en 190 cm lang werd op 

25  februari in Guinee Bissau 

Blijvende herinnering
Sportvissers	van	wie	een	recordclaim	

door	de	NCRZ	is	geratificeerd,	kun-

nen	in	aanmerking	komen	voor	een	

op	naam	gesteld	recordcertificaat,	

plus	het	bijbehorende	geëmailleerde	

speldje	en	een	fraai	geborduurde	

badge.	Hen	wordt	daartoe	een	eenma-

lige	bijdrage	van	€	18,-	gevraagd,	als	

tegemoetkoming	in	de	door	de	commissie	gemaakte	onkosten.

De	gelukkigen	die	in	2012	een	record	verbeterden	zijn	inmiddels	in	de	gelegenheid	

gesteld	zich	van	dit	trio	blijvende	herinneringen	te	verzekeren.

Deze door 

Ton Nientied 

in Sri Lanka 

gevangen 

Gestippelde 

Makreel oftewel 

Bludger Trevally 

betekende een 

nieuwe vissoort 

op de lijst 

Wereldzeeën.

SamenStelling nCrZ
Per	1	januari	2013	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

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

Het nieuwe NCRZ-

record voor de 

Guinese barracuda 

is met een lengte 

van 190 cm 

ronduit imposant.

gevangen door de heer E.R. van 

den Berg uit  Zevenhuizen.

februari 2013

secretariaat NCRZ


