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RECORDVISSEN 
REGISTREREN
Vraag je aan een sportvisser hoe groot zijn 
vangst was, dan gaan de armen vaak ver 
uit elkaar – de ene keer wat meer dan de 
andere. Visserslatijn heeft zo zijn charme, 
maar om een officieel Nederlands record te 
kunnen claimen moet een vis goed worden 
gemeten. Daarom nemen we in dit artikel 
de BNRZ-richtlijnen onder de loep.
TEKST: PIETER BEELEN > FOTOGRAFIE: HAN VAN DEN EERTWEGH,  
SANDER BOER, FRANK VAN DER BURG & ONNO TERLOUW 

 G rote vissen spreken tot de 
verbeelding – recordvissen in 
het bijzonder. De Beet Neder-

landse Recordlijst Zoetwatervissen 
(BNRZ) krijgt dan ook veel aanmel-
dingen binnen met potentiële re-
cords. Een groot deel van deze inge-
diende claims moet helaas worden 
afgekeurd. Vaak omdat de lengte van 
de vis niet goed is gemeten of omdat 
de daadwerkelijke lengte op de foto 
niet goed af is te lezen. Dit was voor 
de BNRZ-commissie – bestaande uit 
Beet-Rovers redacteuren en twee 

visexperts van Sportvisserij Neder-
land – aanleiding om het correct me-
ten van een vis nog eens extra onder 
de aandacht te brengen.

MEETATTRIBUTEN
Er zijn tegenwoordig legio materi-
alen voorhanden om een vis op te 
meten. Zo heb je de alom bekende 
rolmaten, meetlintjes, extra brede 
meetlinten met een opstaande rand, 
onthaakmatten met maatstrepen, 
meetgoten (voor in de kajak of bel-
lyboat) en zelfs heuse meetplanken. 

METEN  
WETENIS
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>>  BELANGRIJKE  
CRITERIA BNRZ-RECORD

• De vis is levend in hetzelfde water 
teruggezet;

• Met de hengel gevangen;
• Een foto/video van de gehele vis 

met meetlint;
• Lengte in hele centimeters, waarbij 

naar beneden wordt afgerond  
(bv. 48,8 cm = 48 cm);

• De vis is in Nederland  gevangen;
• Vangstfoto van vis met vanger;
• Correct ingevuld claimformulier;
• De vis wegen is niet noodzakelijk.

Iedere claim wordt uitvoerig bespro-
ken binnen de BNRZ-commissie. Deze 
jury bestaat uit twee Beet-Rovers 
redacteuren en twee visexperts van 
Sportvisserij Nederland. Door het 
opvolgen van de tips uit dit artikel 
weet je bijna zeker dat jouw record-
claim wordt goedgekeurd. Kijk voor 
alle Nederlandse zoetwaterrecords 
op: www.bnrz.nl.

Voor een recordclaim is het een vereiste dat je de lengte van de vis 
bijzonder nauwkeurig meet en hiervan bewijs kan overleggen.

Leg het meetlint nooit op de vis: de bolling die dan ontstaat zorgt ervoor dat 
de vastgestelde lengte groter is dan in werkelijkheid.

Het samenknijpen van de staart is toegestaan en kan bij sommige 
vissoorten een (klein) verschil in lengte maken.

GROTE, OUDE 
VISSEN ZIJN 

MINDER LEKKER 
DAN EEN VIS  

VAN HET 
MIDDENFORMAAT 

EN VERDIENEN 
HET OM TE 

WORDEN 
TERUGGEZET

de splitsing van beide staartlobben 
wordt gemeten. In Nederland is dat 
echter niet gebruikelijk en passen 
we altijd de totaallengte toe. Daarbij 
wordt de vis gemeten van de punt 
van de (gesloten) bek tot en met 
het uiteinde van de langste staart-
lob. Bij veel vissoorten bestaat een 
verschil in lengte tussen de beide 
staartlobben, zoals bij de brasem en 
de baars. Het is toegestaan om de 
staart zo gunstig mogelijk neer te 
leggen zodat je de optimale (lees: 
maximale) lengte haalt. Bij het ma-
ken van de foto mag je de staart 
echter niet vasthouden en moet 
deze ‘los’ liggen.

WEES VOORBEREID
Het is niet gemakkelijk om een 
Nederlands record te vangen – de 
records staan al vrij scherp – maar 
wees er wel op bedacht dat het altijd 
kan gebeuren. Dit zodat je een goede 
claim in kunt dienen en de vis zo 
snel mogelijk weer kan zwemmen. 
Zorg dus dat je al het materiaal 
gereed hebt voordat de vis wordt ge-
land. Zeker als je alleen op pad bent 
en geen vismaat hebt die assistentie 
kan verlenen bij een snelle meet- en 
fotosessie. Claims kunnen namelijk 
alleen worden ingediend als de vis 
levend en in hetzelfde water is te-
ruggezet. Vissen van recordformaat 
zijn sowieso niet de aangewezen 
keus om mee te nemen voor eigen 
consumptie: deze grote, oude vissen 
zijn minder lekker dan een vis van 
het middenformaat. Bovendien 
verdient zo’n uniek exemplaar het 
om te worden teruggezet aangezien 
deze voor veel nageslacht zorgt.

Een meetlint met opstaande rand – zoals het 
MijnVISmaat XL meetlint – is de beste optie 
om een vis nauwkeurig op te meten. Let er 
wel op dat het lint recht ligt en goed nat is 
gemaakt om schade aan de slijmlaag van de 
vis te voorkomen. 
Het MijnVISmaat XL meetlint bestel je via 
www.sportvisserijnederland.nl/webwinkel.

MijnVISmaat XL 
meetlint

Han van den Eertwegh poseert in maart 2018 met het toenmalige Nederlandse record roofblei van 85 cm.

RECHT EN ERONDER
Een nadeel van een meetplank is dat 
deze wat lastig te vervoeren is, zeker 
als je struinend vanaf de kant vist of 
het op hele grote vissen hebt voor-
zien. Beeld je maar eens in wat voor 
lange meetplank een meervalvisser 
mee zou moeten zeulen! In zulke ge-
vallen kun je beter gebruikmaken 
van andere meetattributen. Daar-
bij zijn er wel een paar aandachts-
punten waar je rekening mee moet 
houden. Meetlinten liggen vaak niet 
helemaal mooi recht, waardoor je al 
snel meer centimeters meet dan de 
daadwerkelijke lengte. Ook onthaak-
matten met maatstreepjes kunnen 
dit effect veroorzaken. Zorg dus altijd 
dat het lint of de mat gestrekt op een 
vlakke ondergrond ligt en leg de vis 
daar bovenop. 

GOED LEESBAAR
In het geval van een smaller meet-
lint zonder opstaande rand is het 

zaak dat de punt van de bek exact ter 
hoogte van het begin van het meet-
lint ligt. Nadat je dit startpunt hebt 
bepaald leg je het lint gestrekt in een 
rechte lijn onder de vis neer zodat 
dit duidelijk af is te lezen. Houd bij 
de keuze van een meetlint altijd re-
kening met de leesbaarheid van de 
getallen en de streepjes die de leng-
te markeren. Een lint met grote(re) 
strepen en getallen kan ook bij een 
iets minder scherpe foto of wanneer 
de foto van wat verder af is gemaakt 
nog goed leesbaar zijn. Fotografeer 
de vis altijd recht van boven zodat de 
maatstreepjes goed zijn af te lezen. 
Maak voor de zekerheid meerdere 
foto’s, zodat er altijd een spatscherp 
exemplaar bij zit.

VENIJN IN DE STAART
Het meten van vis kan op diverse 
manieren en leidt daarom soms nog 
wel eens tot discussie. Zo bestaat 
er de vorklengte waarbij de vis tot 

Die laatste zijn het meest ideaal als 
hulpmiddel om de lengte te bepalen. 
Meetplanken liggen altijd recht, bui-
gen niet door en zijn meestal voor-
zien van een opstaande rand waar 
de vis met een gesloten bek tegen-
aan kan worden gelegd. Je leest de 
lengte van de vis vervolgens eenvou-
dig af door te kijken waar de langste 
staartlob eindigt.


