
Knorrepos van Recordformaat 
 
In de november/december uitgave van 
HVZ-Nieuws, het verenigingsorgaan van 
de Hengelsportvereniging Zaanstreek, 
troffen wij de melding van de vangst van 
een knorrepos op het Noordzeekanaal. 
En dan niet ‘zomaar’ een exemplaar van 
deze bijzondere vissoort, maar eentje van 
maar liefst 43 cm lang. En dat zou een 
nieuw Nederlands NCRZ-record zijn… 
 
De knorrepos (Micropogonias undulatu) 
hoort van oorsprong thuis aan de overkant van de Grote Plas, in de kustwateren van het 
oosten van de Verenigde Staten. De Atlantic croaker, zoals de Amerikanen deze soort 
noemen, wordt zo’n 60 cm lang en deze vissoort is pas vrij recent (10 – 15 jaar terug) aan 
onze kant van de Atlantische oceaan terecht gekomen. 
Nadat er in de eerste jaren van het nieuwe millennium eerst diverse kleine exemplaren 
van een onbekend, op een schele pos gelijkend visje werden aangetroffen in o.a. de 
haven van Antwerpen en het Nederlandse Noordzeekanaal, werden enkele van die door 
sportvissers gevangen vreemde visjes onderzocht in het onderzoeksinstituut Imares (het 
voormalige RIVO) te IJmuiden. De biologen aldaar stelden vast dat het ging om de eerste 
waarnemingen in ons land van Micropogonias undulatu, de Atlantic croaker dus.  
 

 
Knorrepos in het aquarium van het NIOZ op Texel. 
Foto: Ecomare / Bert Aggenbach 
 
De theorie was (en is eigenlijk nog steeds) dat deze visjes mogelijk via het ballastwater 
van oceaanschepen vanuit de Verenigde Staten in ons kustwater terecht zijn 
gekomen. Aangezien er nog geen Nederlandse naam was voor de Atlantic croaker, werd 
de vis knorrepos genoemd. ‘Knorre’ vanwege het knorrende 
geluid dat de vis boven water maakt en ‘pos’ vanwege enige 
gelijkenis met de in ons land algemene zoetwatervissoort 
pos (Gymnocephalus cernuus).  
Over deze vissoort publiceerden wij eerder een uitgebreide 
en informatieve bijdrage in ons Zeehengelsport magazine, 
dat we later in digitale versie ook nog eens deelden op deze 
site. 
Wil je dit artikel lezen, klik op onderstaande afbeelding: 
 
http://www.zeehengelsport.nl/697/ombervis-of-knorrepos-uit-de-oude-doos/ 



Noordzeekanaal 
Alhoewel er inmiddels ook waarnemingen zijn van knorrepossen in het Europoortgebied –
het huidige Nederlandse record van 30,5 cm werd daar vorig jaar gevangen- komen de 
meeste meldingen nog steeds uit het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam. 
Op dat water waren Anton Janssen uit Zaandam en zijn vismaat Marc Leemans op 12 
september jl. aan het dropshotten. Zij hadden hun visbootje die ochtend getrailerd onder 
de Den Uijlbrug in Zaandam. Vandaar waren ze gevaren naar de kop van de Zaan, die 
daar in het Noorzeekanaal uitkomt, om te gaan dropshotten op snoekbaars en baars. 
 

 
Anton Janssen en Marc Leemans dropshottend in hun boot. 
 
Anton had reeds enkele snoekbaarsjes gevangen, toen hij met een dood bliekje als aas 
opnieuw een tik voelde en aansloeg. Z’n hengel boog meteen geheel krom en zijn lijn 
schoot van links naar rechts. Denkende een grotere snoekbaars of een snoek aan zijn 
hengel te hebben, dirigeerde Anton de vis voorzichtig naar de boot en was vervolgens 
heel verbaasd om na alle geweld een relatief kleine vis boven te zien komen. Anton en 
Marc vissen al vele jaren samen ( in Nederland, maar ook in Frankrijk, Spanje en 
Portugal), maar hadden deze vis nooit eerder gezien, laat staan gevangen. 
Toen de vis met een schepnet werd binnen gehaald, maakte het dier rare ‘knorgeluiden’. 
Vervolgens werd de vis opgemeten van de neus tot het einde van de staart en bleek 43 
cm lang te zijn. 
Eenmaal thuis werd via Google uitgevonden dat het een oorspronkelijk uit Noord-Amerika 
afkomstige knorrepos betrof en vervolgens stuurde Anton zijn vangstmelding naar zijn 
visvereniging HVZ te Zaandam, die deze in het laatste uitgebrachte clubblad publiceerde. 
 



 
Vis van recordafmeting. 
 
Recordformaat 
Met een lengte van 43 cm betreft het hier inderdaad een vangst van potentieel 
recordformaat en Anton heeft inmiddels een officiële recordclaim ingediend bij de 
Nederlandse Commissie Record Zeevissen. Een probleem is echter wél dat deze zeevis 
werd gevangen in het Noordzeekanaal ter hoogte van de Zaan en dat is formeel een 
binnenwater, waar je een VISpas nodig hebt om er te mogen vissen. En de NCRZ kan 
alleen records accepteren die werden gevangen in de Nederlandse zee- of kustwateren. 
De claim zal in de derde week van januari as. aan de orde worden gebracht in de 
Jaarvergadering van de NCRZ, waarin alle claims van in 2016 gevangen potentiële 
recordvissen worden beoordeeld. 
 
Anton Janssen heeft een knorrepos van recordformaat gevangen, dat staat vast. Of zijn 
vangst echter ook kan worden geratificeerd als officieel Nederlands record en als zodanig 
op de recordlijst kan worden opgenomen, dát is nu ter beoordeling door de commissie…  
 


