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NCRZ

Nederlandse Commissie 
Record Zeevissen

Op zaterdag 11 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ) voor de 50e 

maal in haar bestaan bijeen in Bilthoven om de recordclaims van 2019 te beoordelen. Er werden 

meer claims ingediend dan voorgaande jaren en voor het eerst kwamen er ook Catch & Release 

claims van imposante vissen binnen. Hieronder treffen jullie een verslag met daarin alle nieuwe 

records, afgewezen records en veranderingen op NCRZ-gebied.

Tekst & foto’s: Pieter Beelen (Voorzitter NCRZ)

JAARVERSLAG 2019

Catch & release van de 
grootste verpleegsterhaai 

die Pieter Beelen ving.
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et afgelopen verslagjaar 
kwamen vijf claims 
 binnen voor de  categorie 

Nederlands zeewater. Voor de 
 Europese zeeën zijn er geen claims 
gedaan en voor de Wereldzeeën zijn 
drie claims ontvangen. Naast deze 
reguliere claims zijn er maar liefst 
30 C&R claims gedaan wat ook aan-
geeft dat grote vissen steeds vaker 
teruggezet worden. De NCRZ moe-
digt dit aan en beloont deze C&R 
vissers daarom ook met een heuse 
C&R speld als de claim goedgekeurd 
is. Vanaf 1 januari 2019 heeft Pieter 
Beelen, werkzaam bij Sportvisserij 
Nederland, voorzitter Peter Dohmen 
vervangen en bestaat de commissie 
uit de volgende leden:
K Ton Nientied
K Ronald Meijer
K Peter Ouwendijk
 (IGFA-representative)
K Cas Al
K Pieter Beelen
 (Sportvisserij Nederland)

RECORDS NEDERLANDS 
ZEEGEBIED
In 2018 verbrak Marcel van der Zwan 
uit Brielle het record paganelgrondel 
(Gobius paganellus), maar in 2019 
kwamen maar liefst twéé claims voor 
deze grondelsoort binnen. De eerste 
claim was van Marcel de Vries uit 
Amersfoort met een exemplaar van 
12.5 cm en de andere claim was van 

H Sjors Waterschoot uit Eindhoven 
met 13 centimeter. Helaas was de 
meetfoto van Sjors niet optimaal 
en was het voor de commissie niet 
mogelijk om de juistheid van de 
afmeting vast te stellen. Dit komt 
doordat het gebruikte meetmate-
riaal met vouwen op de grond lijkt 
te liggen, waardoor de vis bij het 
uiteinde van de staart afhelt en niet 
meer juist is af te lezen. Een tip voor 
specimenhunters voor zogenaamde 
‘micro  vissen’ is het meenemen van 
een harde meetlat met millimeter 
aanduidingen. Zo ligt de vis altijd 
recht en kan ook een verbetering 
met een aantal millimeters geclaimd 
worden. Marcel de Vries is met zijn 
12,5 cm paganelgrondel de kersverse 
recordhouder van deze soort. We ver-
wachten dat er dit jaar echter nog wel 
één of meerdere claims binnen zullen 
komen en die worden begin 2021 
weer besproken tijdens de jaarlijkse 
vergadering.
Om even in de grondels te blij-
ven gaan we door naar de 
 zwartbekgrondel (Neogobius 
melanostomus). Een vis die ook op 
het zoete water kan voorkomen en 
zodoende dus voorkomt in zowel de 
BNRZ (Beet Nederlandse Recordlijst 
Zoetwatervissen) lijst als de NCRZ 
lijst. Erik van Schilt uit Halsteren 
ving een zwartbekgrondel van 25 
gram. Het was geen lengte record 
want die staat nog steeds op 19 cm 

gevangen door Peter van der Sluis, 
maar wél een gewicht record. In de 
wereld van de records is het per land 
en soms zelfs per soort verschillend 
of specimenhunters vissen op een zo 
lang mogelijke óf op een zo zwaar 
mogelijke vis, maar bij de NCRZ 
lijst van Nederlands Zeegebied kan 
voor zowel de lengte als het gewicht 
een afzonderlijk record bestaan. 
Dat laatstgenoemde bewijst Erik 
van Schilt dan ook meteen met een 
ansjovis (Engraulis encrasicolus) van 
20,2 cm en een gewicht van 50 gram 

RECORDLIJSTEN
De meest actuele NCRZ recordlijsten Nederland, Europa en 
wereldzeeën zijn online raadpleegbaar. 
Ga naar www.ncrz.nl om deze te bekijken.

De paganel gevangen door Marcel de Vries.

Geen lengterecord, maar wel een gewichtsrecord 
zwartbekgrondel voor Erik van Schilt uit Halsteren.



en verbreekt daarmee het oude 
record van 20 cm en 50 gram van 
H. Boer uit Krabbendijke. Het record 
staat met dit grote exemplaar goed 
scherp. Zou het in 2020 verbroken 
kunnen worden? 
Bij nadere inspectie bleek het record 
slijmvis (Lipophrys pholis) van 
R. Teunissen uit Den Haag geen 
slijmvis te zijn maar een gehoornde 
slijmvis (Parablennius gattorugine). 
Daarmee heeft hij wel het lengte 
(18,5 cm) en gewicht (70 gram) 
record voor gehoornde slijmvis en 
staat het record slijmvis weer geheel 
open voor nieuwe claims.
In Noorwegen zijn de soortenjagers 
en specimenhunters volledig gefocust 
op gewichten en worden vissen niet 
gemeten, maar zelfs de kleinste vissen 
worden op microweegschaaltjes tot 
achter de komma nauwkeurig gewo-
gen. Zou deze trend ooit overwaaien 

naar Nederland? Erik zet in ieder 
geval een stap in de richting met zijn 
nieuwe records! 
Ik hoor u al denken: het gaat hier 
toch over records? Niet over die 
prutsvisjes? Worden er dan geen 
grote vissen meer gevangen? Dit ver-
dient wat uitleg. Van onze typische 
Noordzeevissen staan de records al 
erg scherp en werden vroeger vaak 
grotere exemplaren gevangen. Voor 
de meeste soorten is het niet met-
een duidelijk waardoor dit komt en 
kunnen oorzaken als overbevissen 
en klimaatverandering genoemd 
worden, maar dit laatste kan er juist 
wel weer voor gaan zorgen dat we in 
de toekomst weer claims van grote 
vissen binnen krijgen die normaal 
zuidelijker voorkomen. Denk bij-
voorbeeld aan soorten als zeebrasems 
of tonijnsoorten en wie weet wat ons 
allemaal nog te wachten staat. De tijd 
van de grote recordvissen is dus zeker 
nog niet over! 

HET HAAIVISSERSCIRCUIT
Een afgewezen claim van Rick 
R oskam geeft ook aan dat er nog 
steeds grote vissen worden gevangen. 
Het betreft een gevlekte gladde haai 
van 133 cm. Hierbij was de meetfoto 
helaas niet toereikend, maar was wel Nauwkeuriger wegen kan bijna niet.

De schitterende 
gevlekte gladde haai 
van Rick Roskam; de 
meetlintfoto was niet 
toereikend voor een 
officieel record.
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De recordclaim ansjovis, 20,2 cm 
en 50 gram, werd goedgekeurd.
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meteen duidelijk dat het om een zeer 
forse haai ging en de prachtige foto 
wilden we jullie dan ook niet ont-
houden.
Nu is er wel een wijziging doorge-
voerd met betrekking tot de gladde 
haaien. Door onderzoeker Edward 
Farrell is een uitvoerige DNA studie 
uitgevoerd waarbij 800 gladde haaien 
werden onderzocht. Hierbij zaten 
zowel haaien met vlekjes als haaien 
zonder vlekken. Het onderzoek 
toonde aan dat voor de Nederlandse 
kust en op het gehele gebied van het 
Nederlands Continentaal Plat alleen 
de gevlekte gladde haai (Mustelus 
asterias) voorkomt en geen gladde 
haai (Mustelus mustelus). Met of 
zonder vlekjes, dat maakt kennelijk 
geen verschil uit en zoals steeds 
vaker bij soortenonderzoek geeft 
DNA de doorslag. M. asterias is de 
meer noordelijke soort en voor de 
M.mustelus moet je verder naar het 
zuiden. Dit heeft flinke gevolgen voor 
de recordlijst. Omdat beide haaien 
nu dezelfde naam dragen vervalt het 
gewicht record gladde haai van 8.300 
gram van P.  Voorbraak uit Nieuw 
Vossemeer. Ook is H. Ernest uit 
Halsteren zijn lengte record gevlekte 
gladde haai kwijt, maar behoudt zijn 
gewicht record van 9.650 gram. Het 
nieuwe lengte record gevlekte gladde 
haai komt door samenvoeging van 
de twee soorten op naam van W. 
Suijkerbuik uit Bergen op Zoom met 

zijn vis van 143 cm! Dit staat nu erg 
scherp, maar uit het haaivisserscircuit 
horen we al geluiden van fanatieke 
vissers die het gaan proberen te ver-
breken.  
Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor 
de categorie Europese zeeën dus laten 
we daar snel even naar kijken.

RECORDS EUROPESE 
ZEEËN
Ondanks het feit dat er geen claims 
zijn binnen gekomen voor deze 
categorie hebben we dus toch één 
wijziging. Het record gevlekte gladde 
haai (Mustelus asterias) van R. van 
Doornik uit Middelbrug met 4,6 kilo 
vervalt en wordt vervangen door de 
voorheen gladde haai genoemde vis 
van diezelfde meneer Doornik en 
staat nu op een mooi gewicht van 
7,48 kg!

RECORDS WERELDZEEËN
In november is een zeer succesvolle 
vistrip door Peter Ouwendijk uit 
Ouderkerk aan den IJssel onder-
nomen naar Maio, één van de Kaap 
Verdische eilanden. Hij kwam Pieter 
Beelen tegen tijdens een tussenstop 
op het eiland Santiago en ze reisden 
samen verder naar hun bestem-
ming. Tijdens deze trip heeft Peter 
maar liefst drie records verbeterd. 
Het betreft een verbetering van het 
record van een verpleegsterhaai 
( Ginglymostoma cirratum) met een 

Peter Ouwendijk met zijn record verpleegsterhaai.

Het veilig wegen van een 
haai in een kano, Peter 

leest het gewicht af.
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gewicht van 66,8 kg. De imposante 
lengte van deze vis was 236,5 cm. 
Met deze zware vis is het bestaande 
record van 18 kg uit Guinee-Bissau 
van M. Kok verbroken. Tijdens deze 
trip werden er 28 verpleegsterhaaien 
gevangen die allemaal ruimschoots 
over het oude record heen gingen. 
Alle haaien zijn na weging onbescha-

digd teruggezet. Met 66,8 kg staat het 
record al redelijk scherp, maar je weet 
maar nooit wat er dit jaar op Maio 
gaat gebeuren!
Een tweede recordvis is de bar-
red hogfish (Bodianus scrofa) van 
Peter. Deze vis is nieuw voor de 
categorie wereldzeeën en mocht op 
de lijst omdat de vis met zijn 5,4 

BLIJVENDE HERINNERING
Sportvissers van wie een recordclaim door de NCRZ is geratificeerd, worden 
geëerd met een op naam gesteld recordcertificaat, plus het bijbehorende 
geëmailleerde speldje en een fraai geborduurde badge. 
De drie gelukkigen die in 2019 een record op hun naam wisten te schrijven, hebben 
hun herinneringen inmiddels via Sportvisserij Nederland toegezonden gekregen.

De tijgerhaai gevangen door 
Peter Ouwendijk, maar nog 

belangrijker: catch & release!

De schitterende 
barred hogfish in 
handen van Peter 
Ouwendijk.
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VOOR CORRESPONDENTIE, MEER 
INFORMATIE EN HET CLAIMFORMULIER:
NCRZ 
p/a Sportvisserij Nederland 
t.a.v. Pieter Beelen 
Postbus 162 
3720 AD Bilthoven 

Email: beelen@sportvisserijnederland.nl 
website: www.ncrz.nl

De banden tussen de NCRZ en Zeehengelsport magazine blijven ook na het vertrek 
van Peter Dohmen sterk, vandaar dat jullie hier de nieuwe records kunnen blijven 
lezen.

kg zwaarder is dan het minimum 
van 5 kg. Naast deze beide records 
werd door Peter ook een tijgerhaai 
(Galeocerdo cuvier) met een door de 
betreffende professionele schipper 
geschatte lengte van 4,5 meter en 
een gewicht van 550 kg gevangen. 
Omdat zo’n zwaar en gevaarlijk beest 
niet levend gewogen kan worden 
zou alleen het doden van deze tijger-
haai het mogelijk maken het exacte 
gewicht en lengte vast te stellen. Dat 
is natuurlijk niet meer van deze tijd. 
In sommige landen is het inmiddels 
verboden om haaien te doden of 
aan te landen. Zowel de vanger als 
bemanning waren het gelijk eens dat 
ondanks dat het Nederlandse record 
met zo’n 200 kg wordt verbeterd dit 
prachtige beest terug in zee moest. 
Foto’s en een filmpje van de vangst 
waarbij de tijgerhaai naast de boot is 
gebracht zijn naar de IGFA gestuurd 
die onderkennen dat de schatting 
van de lengte en gewicht van deze 
enorme vis niet aan de hoge kant 
ligt. De Commissie zag zich voor de 
vraag gesteld hoe om te gaan met 
zo’n record dat niet exact is gemeten 
en gewogen. De Commissie onder-
kent dat door wet- en regelgeving, 
maar ook vanuit de intenties van 
sportvissers om vissen niet te doden, 
in de toekomst meer van dit soort 
claims zullen worden ingediend. 
Naast vermelding als Catch & Release 
vangst heeft de Commissie besloten 
geschatte recordverbeteringen zoals 
nu deze tijgerhaai op te nemen in 
de recordlijst. Echter niet als ver-
vanging van het vorige record, doch 

met aparte vermelding. Bij de vangst 
wordt bij het gewicht en lengte de 
vermelding C&R (catch & release) 
opgenomen. Hiermee wordt het 
ook in de toekomst mogelijk om te 
grote en gevaarlijke vissen als record 
te laten opnemen zonder dat de vis 
gedood behoeft te worden. Kleinere 
meer handelbare vissen kunnen 
uiteraard altijd na weging teruggezet 
worden net zoals met de verpleeg-
sterhaaien is gedaan. In de loop van 
dit jaar zal hiertoe een aangepast 
NCRZ reglement worden gepubli-
ceerd.

CATCH & RELEASE 
ADWARDS
Peter Ouwendijk krijgt voor al zijn 
26 verpleegsterhaaien en zijn tijger-
haai 2 spelden met kroontje. Dit zijn 
speciale catch & release spelden die je 
ontvangt bij 10 catch & release vissen. 
Daarnaast krijgt hij 7 reguliere C&R 
spelden. We hopen dat die allemaal 
op zijn pet passen. Pieter Beelen 
uit Amersfoort zette ook twee ver-
pleegsterhaaien terug van meer dan 
60 kilo waarvan de grootste 240 cm 
was en ontvangt hiervoor ook twee 
spelden.
Ook Hendrik-Jan Verheij uit 
 Deventer verdiende een mooie speld 
door een week later op datzelfde 
eiland een tijgerhaai van 290 kg te 
vangen en weer vrij te laten. Met 
30 C&R awards mogen we dus stel-
len dat deze categorie goed past 
bij de tijdgeest en we hopen dat 
deze nog verder zal toenemen in 
 populariteit.  K

Een catch & release speld voor de gigantische 290 kg 
tijgerhaai die Hendrik-Jan Verheij ving.


