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Voorwoord

75 jaar vissen aan de Zaan geeft een schets van de geschiedenis van de Hengelsport 
Vereniging Zaanstreek (HVZ) in de periode 1941 - 2016.
De oprichters konden zich in 1941 natuurlijk geen voorstelling maken hoe de ver-

eniging zich zou ontwikkelen van een uit de kluiten gewassen baby tot een ervaren en deskundige 
volwassen visser.

De HVZ vervult al jaren een prominente rol binnen de georganiseerde hengelsport mede door de 
inzet van de markante en bijzondere bestuurders.

Met bijna 5000 leden is de HVZ één van de grootste verenigingen boven het Noordzeekanaal. Met 
het inbrengen van ons viswater in de vispas liep de HVZ onder andere voorop. We zijn verte-
genwoordigd in overlegorganen, zoals het Waterschap HHNK, gemeenten, het beroep en met hen 
delen we veelal de rechten op viswater. De belangen van sport en beroep staan weliswaar haaks op 
elkaar, maar uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: ervoor zorgen dat er een goede en gezonde vis-
stand is. Door met elkaar in overleg te blijven, bereiken we dit gezamenlijke doel.

Door de inzet van de vele vrijwilligers en de goede sfeer die er heerst binnen de vereniging is 
de HVZ een actieve en bloeiende vereniging. Er zijn veel commissies actief, van de jeugd tot de 
senioren, van baarsvissen tot vliegbinden, van zeevissen tot klaverjassen en van de commissie van 
overtredingen tot de kascommissie. Enthousiast en gedreven vervullen zij hun taken en zorgen zij 
ervoor dat iedereen zich thuis voelt. Zo organiseren ze de unieke Hengelsportbeurs, het Jeugdkamp 
in Nieuwkoop, de viscursus en de activiteiten op ons kantoor, zoals het verwerken van de VISpas 
en het verzendklaar maken van het HVZ Nieuws.

Bij een jubileum is ook een moment van bezinning op zijn plaats. We denken dan aan degenen die 
dit heuglijke feit niet meer mee mogen maken. Ook zij hebben zich ingezet voor de vereniging en 
hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling en geschiedenis van de HVZ.

Aan alle vrijwilligers zijn we veel dank verschuldigd. We zijn er erg trots op dat we dankzij hen 
zo’n prachtige vereniging hebben!

We kijken niet alleen terug op de afgelopen 75 jaar, maar blikken ook vooruit. In 2016 krijgen 
we bijvoorbeeld een nieuw clubhuis. Verder blijven het bestuur en de commissieleden hun beleid 
richten op de ontwikkelingen binnen de sportvisserij. Het behouden en verkrijgen van vrijwilligers 
heeft ook onze focus, want zonder vrijwilligers hebben we geen bestaansrecht. En we luisteren 
graag naar de wensen van de leden en doen we er alles aan om het ledenaantal op niveau te 
houden. Allemaal belangrijke zaken, die we via de website en andere kanalen onder de aandacht 
brengen. Kortom: we hebben vertrouwen in een verdere bloei van de HVZ.

We wensen je veel lees- en kijkplezier!

Namens het bestuur,
Thijs ten Wolde
voorzitter

Thijs ten Wolde, voorzitter

Wurrempie
Gelukkig had ik ergens nog een 

haak nummer 5 liggen ...
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Bron: Archief Gemeente Zaanstad
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Colofon

Inhoud
Hoe het begon
Henk Kat, die van origine uit Utrecht kwam, was een fervente sportvisser. Hij genoot 
van het vissen in de Zaanse wateren. Hij zag hoeveel sportvissers enthousiast hun hen-
gels uitwierpen.Van enige samenhang was echter geen sprake. Dit kon beter, dacht hij.

75 jaar HVZ in vogelvlucht
Een schets van de geschiedenis van de Hengelsportvereniging Zaanstreek (HVZ) in de 
periode 1941 - 2016.

Aan het woord:
Willem Metselaar, erevoorzitter

In gesprek met:
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27)    Wim de Vries 
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HVZ anno 2016
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Henk Kat, die van origine uit Utrecht kwam, was een fervente 
sportvisser. Hij genoot van het vissen in de Zaanse wateren. Hij 
zag hoeveel sportvissers enthousiast hun hengels uitwierpen.Van 
enige samenhang was echter geen sprake. Dit kon beter, dacht hij.

Hoe het begon
1941 - 1951 

I        n Utrecht was hij aangesloten bij 
de Algemene Utrechtse Hengelaars 
Vereniging, die op 5 april 1925 was op-

gericht. En daarvan had hij veel geleerd.
Het was begin 1941. Op een natte februaridag 
liep hij in de nabijheid van de Noorderbrug 
toen hij Klaas van Vuure op de fiets tegen-
kwam. “Hoor eens even!” riep Henk. “Jij bent 
ook zo’n hengelaar. Zou je er niets voor 
voelen hier aan de Zaan een vereniging op 
te richten?   Een flinke organisatie en dan 
eigen viswater pachten en ons aansluiten 
bij de Algemene Hengelaarsbond!” Henk 
gaf een exemplaar van de ‘De Nederlandse 
Hengelsport (DNH)’ van 1 februari 1941 aan 
Klaas. Die werd zo enthousiast dat hij be-
sloot persoonlijk bij elke visliefhebber langs 
te gaan en een exemplaar van de DNH te 
overhandigen. Zo trof hij ook de toekomstige 
voorzitter, Dirk Stam, aan na een baarspar-
tijtje in de Kalverpolder. Hij kende het blad, 
alleen dit nummer nog niet. Binnen korte 
tijd had Klaas een lijst met zo’n zeventig 
volbloedhengelaars. Henk had ook niet stil-
gezeten, hij was in overleg getreden met de 
bond en de vergadering werd vastgesteld op 

23 maart 1941. In de ‘Harmonie’ waren zo’n 
zeventig hengelaars present. De veteraan 
en hoofdbestuurder, de heer De Vries en de 
jonge voorzitter van afdeling Amsterdam, 
de heer Bode, waren hierbij. Dirk Stam nam 
tijdelijk het voorzitterschap waar. Op die 

gedenkwaardige morgen van 23 maart 1941 
werd de HVZ geboren en 48 peetvaders 
hielden hem ten doop onder de zegeningen 
van de AHB en van de Amsterdammers.
Een echte vereniging en geen viscollege, zo-
als er toen veel bestonden.

HVZ is binnen tien jaar tijd 
uitgegroeid van een uit de 
kluiten gewassen baby tot 

een volwassen visser

Een vereniging die de belangen van de hen-
gelsport behartigt. Het pachten van viswa-
ter, verbetering van de visstand. Alle zaken 
die we nu gewoon vinden maar toentertijd 
niet mogelijk zonder een sterke organisatie.
Binnen twee maanden na de oprichting wa-
ren er al 250 leden. In november 1941 700 en 
in 1950 reeds 2000 en zo ging het door. Ook 
toen al was HVZ de grootste vereniging van 
de Zaanstreek.
Toneel- en bonte avonden werden georga-
niseerd. Veel werd gedaan aan ledenwerving 
en -binding. 
Een zeer actief bestuur met een pioniers-
geest onder leiding van Flip Hendrikse, die 
de basis vormde voor het huidige HVZ.
Tien jaar later is de uit de kluiten gewassen 
baby uitgegroeid tot  een volwassen visser 
met veel kennis en ervaring. HVZ is dan één 
van de grootste en sterkste sportorganisaties 
in Noord-Holland en boven het  IJ: twee-
duizend leden, hengelrechten in vrijwel al 
het viswater in en rond de Zaanstreek, een 
eigen kantoor met personeel, een prachtig 
verzorgd kwartaalblad. 

1941

1943 1944

1945 1947

1946

1948

1949

1950 19511942
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75 jaar HVZ 
in vogelvlucht

1941
Reeds in de maand april wist de vereni-
ging het hengelrecht te verkrijgen van de 
Zuiderringvaart in de Wijde Wormer. Deze 
vaart loopt vanaf ‘Het Heerenhuis’ tot de 
brug bij Neck.

1942
Het bestuur heeft een roeibootje gekocht, 
zodat de bioloog, de heer Veen, hiervan ge-
bruik kan maken bij zijn onderzoekingen 
van de Zuiderringvaart. 

1943
De HVZ heeft met de Westzaanse be-
roepsvissers een overeenkomst afgeslo-
ten, voor het hengelrecht van de hele 
Westzanerpolder, het snoekrecht inbegre-
pen.
Op 18 mei werd de Pootviscommissie in het 
leven geroepen.

1944
Met het baggeren van het tweede deel (1ste 
deel in 1943) van de Zuiderringsloot werd 
doorgegaan, totdat de baggeraars door ge-
brek aan voedsel dit zware werk noodge-
dwongen moesten stoppen.

1941

1942 1943

1944
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1945
Op 25, 26 en 27 september werd de Bonte 
Avondreeks gehouden. De belangstelling 
was enorm.
Diverse verslaggevers waren het er over 
eens, dat hetgeen de HVZ op deze avonden 
laat zien, het beste was wat in de Zaanstreek 
sinds de bevrijding is gebracht.

1946
Het 1ste lustrum! Op 2 en 3 april werd dit 
gevierd met het gezelschap van Peter Pech. 
Er was zoveel belangstelling dat er een extra 
avond is ingelast op 18 september.
Voor de Nauernase Vaart werd een beperkt 
aantal snoekvergunningen uitgegeven à  
ƒ 3,-- per stuk.

1947
Het hengelseizoen werd feestelijk ge-
opend met een hengelwedstrijd aan de 
Heerenhuissloot. Acht hengelaars beproef-
den hun geluk. Slechts één bovenmaatse 
karper werd gevangen en verder brasems.

1948
Bij vonnis van de kantonrechter te Zaandam 
werd de Westplas niet bevlot en bevaarbaar 
verklaard. Men heeft hier dus een vergun-
ning van HVZ voor nodig om te mogen vis-
sen. De Watering in het gebied van de mo-
len ‘De Petroolmeester’ werd bij vonnis vrij 
voor één hengel verklaard. Het vissen op 
snoek bleef daar verboden, tenzij je lid was 
van de HVZ.
In Oostzaan werd een propaganda-avond 
gehouden, waar voorzitter Hendrikse het 
woord voerde en waar enkele hengelsport-
films werden vertoond. De HVZ had een 
stand waar men kon ‘prijsvissen’. 
In de  ‘Waakzaamheid’ te Koog aan de Zaan 
werd een Fancy Fair gehouden, waaraan de 
HVZ meedeed.

1949

Op twee zaterdagmiddagen en twee zon-
dagochtenden hebben een paar honderd 
leden onder leiding van een aantal be-
stuursleden een fietstocht gemaakt langs 
de West- en Oostzanerpolder, Noorder- en 
Zuiderringvaarten, zodat deze groep leden 
op de hoogte is van waar je wel en niet mag 
vissen.
Het HVZ Nieuws wordt tweemaal per jaar 
in de vorm van stencils uitgegeven.
Het kantoor wordt gevestigd aan de 
Provincialeweg 150 te Zaandam. De HVZ 
huurde één van de kamers van het woon-
huis van de toenmalige administrateur, de 
heer C. Ackerman. Dit pand/woonhuis is 
inmiddels gesloopt.

1945

1946

1947

1948

1949
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1950
HVZ-jeugddag
Het was een fraai gezicht: meer dan drie-
honderd kinderen liepen in optocht achter 
de muziek aan, met op hun hengelstokken 
de vlaggetjes met de groen-witte kleuren 
van de HVZ.
Er werd tweemaal drie kwartier gevist en tij-
dens de pauze kregen de kinderen limona-
de en wat lekkers. De gevangen vis bestond 
in hoofdzaak uit aal en ondermaatse baars. 
Niet minder dan negentig prijzen werden 
uitgereikt. Door het grote animo van de 
jeugd zijn voorbereidingen getroffen voor 
het oprichten van een Jeugdafdeling.

Wie de jeugd 

heeft,heeft de 
toekomst

1950
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1951
De HVZ-Jeugdafdeling wordt opge-
richt
Tachtig kinderen werden lid
De Aspiranten van 10 – 14 jaar, 
contributie ƒ 1,-- per jaar
De Junioren van 15 – 16 jaar, 
contributie ƒ 2,50 per jaar
Bestuur: 
J.C. van Oerle, voorzitter; 
C. Ackerman, secretaris; 
D. Bierenbroodspot, penningmeester;
J. van Marle en C. Breuker, commissarissen.

Al vanaf 1950 kwam een aantal keren per 
jaar het HVZ Nieuws uit op A-5 formaat 
met maar liefst 32 pagina’s en een oplage 
van 2350 exemplaren.

Botenfonds
Het botenfonds is opgericht in de meiverga-
dering van 1951.
Zesenvijftig mensen vormden een pool, die 
met sparen begonnen.
Er verschenen spaarkaarten voor de adspi-
rant-kopers en een huurkoopcontract voor 
degenen die via een loting op 27 juni een 
boot kregen toegewezen.
De boten werden gebouwd door de firma’s 
Steyn, Assendelft en A. Krom, Wormerveer.
35 leden konden op goede betalingsvoor-
waarden aan de zo vurig begeerde henge-
laarsboot komen.

1952

Hengelende vrouwen
Boze tongen beweren dat zèlf hengelen lijn-
recht tegen de vrouwelijke natuur indruist, 
omdat elke vrouw van nature nu eenmaal 
dolgraag wil dat er naar ze wordt gehengeld.
Maar dat ze bestaan, deze hengelende vrou-
wen, is een feit.
Nú nog uitzondering op de regel, maar mis-
schien in een niet al te ver verwijderde toe-
komst (gezien de snel veranderende maat-
schappelijke omstandigheden) iets heel 
gewoons, waar we niet meer dan normale 
aandacht aan zullen besteden. 

1951 1952

Alle vis 
is  geen 
bakvis
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1953
Het baggeren van de tweede Ringsloot 
wordt niet uitbesteed. De heer J. Dijkstra  
heeft zelf een apparaat gemaakt, waarmee 
hij gaat baggeren.

1954
Klaas Kat heeft een Amsterdammer zonder 
vergunning aangetroffen aan de derde ring-
sloot. Er moet meer worden gecontroleerd. 

1955
Bejaardenwedstrijd 65+ start 14 juni 1955, 
vissen in de Heerenhuissloot. 

1956
Er zijn vijftien snoekvergunningen afgege-
ven voor de Kalverpolder.

1957
De Herenhuissloot wordt door een externe 
partij gebaggerd.

1958
In januari werd in Cinema ‘Corso’ te 
Wormerveer de film ‘De wereld der stilte’ 
voor de HVZ-leden gedraaid.

Het botenfonds wordt opgeheven. Vanaf 
1951 kwamen 68 HVZ-spaarders in het be-
zit van een vissersboot.

HVZ krijgt het algehele visrecht in de 
Nauernasche vaart. Leden HSV Haarlem 
mogen B-lid van de HVZ worden, zodat ook 
zij hier kunnen vissen.

1959
Op 24 mei vond het bondscongres AHB 
plaats in Krasnapolsky te Amsterdam. 
Drie HVZ-bestuursleden waren aanwezig. 
Waterverontreiniging was het belangrijkste 
onderwerp. 

1953

1954 1958

1957 195919561955
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1960
Naast de gewone jeugdcompetitie werden 
er twee jeugdhengelmiddagen gehouden. 
Eén in Zaandam en één in Wormerveer. In 
Zaandam was de opkomst gering, maar in 
Wormerveer deden er 185 kinderen mee.

1961
Diverse verenigingen, waaronder HVZ, en 
particulieren hebben bezwaar gemaakt te-
gen de demping van de Westzanersluis. Er 
komt een grondig onderzoek of de moge-
lijkheid tot herstel bestaat.

1962
Tijdens het congres van de AHB is de nieu-
we visserijwet hoofdonderwerp. Belangrijk 
is dat het begrip bevaarbare stromen duide-
lijk wordt omschreven.

1963 
Oprichting afdeling Zeevissen.

1964
Op 1 januari werd  de nieuwe visserijwet 
van kracht. Hierin zijn de belangen van de 
hengelsport beter geregeld. Het einddoel is 
nog niet bereikt. Het doel is dat de hengel-
sport volledig wordt erkend als een vorm 
van recreatie die door duizenden mensen 
wordt beoefend. 

1965
De heer Biesheuvel, minister van Landbouw 
en Visserij, heeft tijdens de Rijksbegroting 
te kennen gegeven dat hij zal bevorderen 
dat er meer water vrijkomt voor de hen-
gelsport en heeft hiervoor op de begroting  
ƒ 100.000,-- opgenomen.

1966
Er was overleg met Gemeentewerken 
Zaandam over het plaatsen van aanlegstei-
gers in de Jagersplas voor het aanmeren van 
visbootjes en het plaatsen van een gebouw-
tje voor het opbergen van riemen etc. 

Bouw Zaangemaal ter zuivering van het wa-
ter van de Zaan.

1960 1962 1963 1966

1961 1964 1965
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1967

De firma Dil verstrekt 2500 vergunningen 
voor twee hengels en 250 vergunningen 
voor de speciale hengel om te kunnen vis-
sen op het Alkmaardermeer.

Oprichting wedstrijdcommissies Zout en 
Zoet.

1968
Het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 
te IJmuiden stelt een onderzoek in naar de 
snoek en de daarbij behorende prooivis-
stand in de tweede Ringsloot. Een gedeelte 
van deze sloot wordt tijdelijk afgesloten 
voor snoekvissers.

Joop Gruijs wordt Nederlands kampi-
oen zeevissen met het HVZ-korps in 
Middelburg.

Links: Joop Gruijs, Kees Lubbers, Baas Smit, 
Jaap Bonda, Kobis Geugjes, Dick Endeveldt 
en Sim List (staand)

1969
Tijdens de zitting van de Raad van State op 
18 december heeft het bestuur in samen-
werking met HSV Esox te Wormerveer en 
de AHB uiteengezet waarom de hengelsport 
tegen bebouwing van de Kalverpolder is.

De heer C. Ackerman legt na twintig jaar 
zijn functie van administrateur neer.

1970
HVZ verthuist naar een kantoorruim-
te (voormalig winkelpand) onder de 
Beatrixbrug, Peperstraat 3 in Zaandam

1971
Door woningbouw en aanleg van we-
gen is steeds meer viswater in de Oost- 
en Westzanerpolder verloren gegaan. 
Hengelrechten werden gehuurd voor het 
water gelegen in de Banne Wormer. En met 
de heer P. Vink (huurder van het visrecht 
van de Poel) is overeenstemming bereikt 
over het huren van de hengelrechten van de 
Poel.

1972
De tweede voorzitter de heer J. de Winter 
reikt de prijzen uit aan de winnaars van de 
wintervoorncompetitie. 1. de heer Swart 
met 176 punten, 2. De heer Borghuis met 
163 punten, 3. de heer Vredenburg met 135 
punten.
 

1973
De maaiboot wordt voornamelijk gebruikt 
in de 2de Ringsloot. Er is zo goed als geen 
schade aangebracht aan de visstand, zoals 
het visbroed. Er zal met deze manier van 
maaien worden doorgegaan.

1973197219701967

1968

1969

1971
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1974 
Oprichting Federatie Midden Noord-
Holland, uitwisseling viswater.

De Stichting tot voorbereiding van een 
Landelijke Hengelsportorganisatie stelde 
de Grote Vergunning in. Het vissen in het 
Noordzeekanaal is hier onder andere in op-
genomen. Tevens zijn de visrechten voor dit 
kanaal gesplitst in schubvis voor de sport en 
de aal voor het beroep. 

1975
De hengelcompetitie wordt voor een peri-
ode van vijf jaar afgeschaft.
Punten om deze competitie af te schaffen: 
“Het is geen eerlijke competitie.”  “Het leidt 
tot excessen.” “Het veroorzaakt schade aan 
het milieu.” “Het is een gezinsverstorend 
element.” “Het leidt bovendien tot uit de 
hand gelopen gedragingen van sommige 
deelnemers.”

HVZ verhuist naar het voormalige directie-
kantoor van Jan Heijn aan de Westzijde 26 
te Zaandam

1976 
Contributieverhoging van ƒ16,50 naar 
ƒ30,- per jaar, vanwege tekort aan financiën 
(ƒ8,50 per lid). Ontstaan door afdracht aan 
Federatie van:
1.) Huur hengelrechten per lid.
2.) Kosten van het maandblad per lid. 

Jeugdafdeling bestaat 25 jaar. Cor Breuker 
drijvende kracht en penningmeester.

1977
De beroepsvissersvereniging Algemeen 
Belang te Oostzaan draagt de huur van 
het visrecht - van het gemeentewater van 
Zaanstad (Jagersveld) in de Oostzanerpolder 
- over aan de HVZ met behoud van hun vis-
rechten.

 

1974 1976 1977

1975

Bron: Archief Stichting Albert Heijn Erfgoed 
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1978 
Oprichting Commissie water- en vis-
standbeheer.

Oprichting Controlecommissie. 

1979
Scheidsrechtersvereniging Zaanstreek 
akkoord met gezamenlijke nieuwbouw 
Kalverhoek.

Oprichting Pers- en Propagandacommissie.

1980
Voor het eerst sinds jaren werden er door de 
Wedstrijdcommissie viswedstrijden georga-
niseerd in het binnenwater. 

Fotowedstrijd met als opdracht het maken 
van een stemmige foto van visstek, of een 
fraaie foto van de beste vangst. 
1.) de heer Langelaar uit Purmerend, sfeer-
plaatje van de geliefde karperstek, die in-
middels is opgeofferd voor stadsuitbreiding.

2.) de heer Smit uit Wormerveer. Snoekbaars, 
gevangen met een zelfgemaakte lepel. Plaats 
van de vangst was de Zaan ter hoogte van het 
Bartelsluisje.

3.) de heer Kramer uit Zaandam. Een zoen 
van de karper uit de Heerenhuissloot.

1981
Opening nieuwe kantoor ‘De Kalverstek’ op 
17 oktober.

19801979

19811978
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1982
Oprichting vliegviscommissie 

1983
HVZ stelt nieuw bestuur aan.

Eerste open dag in de tussenruimte van het 
HVZ-kantoor, 600 sportliefhebbers namen 
daaraan deel. Bij de stand voor de jeugd liet 
de jeugd zich voorlichten en een vistuigje in 
elkaar zetten. De stands van de zeevisserij, 
zoetwatervisserij en de water- en visstand 
hadden ook geen gebrek aan belangstelling. 

1984 
Het gesloten seizoen voor de ‘gewone hen-
gel’ wordt als proef opgeheven. Voorheen 
werd dit seizoen op 1 juni geopend en nu 
mocht je het hele jaar door vissen. Wel ei-
sen de beroepsvissers dat er in de periode 
van 16 maart tot en met 31 mei niet met de 
worm (of nabootsing daarvan) mag worden 
gevist, om het vangen van aal door sportvis-
sers zoveel mogelijk te beperken. Verder niet 
toegestaan in voornoemde periode: met de 
speciale hengel (kunstaas e.d.) vissen met 
stukjes vis.  

Het eerste HVZ Nieuws ‘nieuwe stijl’ komt 
uit in zwart/wit-uitvoering om zo meer in-
teractie tussen bestuur en leden te bewerk-
stelligen en de onderlinge relatie van de le-
den nauwer aan te halen. Naast informatie 
en voorlichting geeft dit blad een weergave 
van alles wat in de vereniging leeft.

1985
Basis binnen de federatie om te komen tot 
uitwisseling viswater onderlinge verenigin-
gen, blijkt later de opmaat te zijn om te ko-
men tot een landelijke vergunning.

1986
Nationale lustrumwedstrijd Zoetwater 
vindt op 19 augustus plaats in het 
Noordzeekanaal.

1983 1985

1982
1984 1986



75                 
JAAR
75                 
JAAR

HVZ 75 jaar, maart 2016  17

1987
Medio februari verzorgde Bert Schouten 
een hengelbouwavond.

1988
HVZ-vergunningen ook bij winkeliers te 
verkrijgen.
Op 10 juni neemt wethouder A. Brinkman 
(Welzijn) de eerste HVZ-trailerhelling aan 
de Gerrit Bolkade te Zaandam in gebruik.

Eerste jeugdcursus gaat van start.

1989
Uniek voorstel van bestuur tot verlaging van 
de contributie. Door de leden afgewezen.

1990
Rallyvissers uit Groningen werden betrapt 
in de Zaanstreek.

Peter Budde Nederlands kampioen vliegvis-
sen.

1991
Eerste viskamp voor de jeugd op eiland in 
Nieuwkoopse plassen. Tien begeleiders 
hadden hun handen vol aan de veertig en-
thousiaste kinderen.

Ger Jager Nederlands kampioen vliegvissen.

1989

1987 1988 1990 1991
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1992

Alan de Geus zwaait voor de eerste keer af 
als eindredacteur HVZ Nieuws. 

1993
Nico Vink wordt bij koninklijk besluit door 
de burgermoeder van Zaanstad benoemd 
tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Gezamenlijk visrecht met beroepsvissers-
vereniging Wormer, Jisp en Neck.

1994
Alan de Geus wordt verleid om weer voor 
de HVZ te gaan werken.

1995 
Oprichting Seniorencommissie.

1996
Door confrontaties tussen watersporters 
en sportvissers heeft het bestuur van de 
Stichting Beheer Aanlegsteigers Kogerveld 
aandacht besteed in hun informatiebulle-
tin aan de ongeschreven gedragsregels voor 
‘gebruikers’ van het water aan de Jagersplas. 

1997
Visrechten Alkmaardermeer niet meer in fe-
deratievergunning.

1998
Uitwisseling viswater op initiatief verenigin-
gen Haarlem, Alkmaar en Omstreken om 
te komen tot één vergunning voor Noord-
Holland. Alkmaar, Haarlem en Zaanstreek 
op één (vis)lijn. 

Levend aasvis van het menu vanaf 21 augus-
tus (kust- en binnenwateren). Met tranen in 
de ogen hebben de wat oudere sportvissers 
op snoek en snoekbaars hiervan kennis ge-
nomen. Het vissen met dood aas blijft.

1999
Erelid Egbert Jonker stelt zich niet meer 
herkiesbaar, maar blijft actief op de achter-
grond.

Gratis viswaterkaart Zaanstreek van de 
HVZ bij vergunning.

Waterkaart op initiatief van Egbert Jonker

2000
Sinds 1949 hebben slechts vijf administra-
teurs hun diensten verleend aan de HVZ, de 
eerste twintig jaren was dat C. Ackerman, 
daarna B. Karskens, R. Eberhardt en maar 
liefst twaalf jaar lang Henk Peetam. In 1989 
deed Jos Beerepoot zijn intrede. Jos heeft dit 
elf jaar gedaan en legt zijn taak nu neer van-
wege pensioengerechtigde leeftijd. Herman 
Visser neemt zijn taak over.  

1993 1997 1999

1992 1994 1995 1996 1998 2000

Ook in troebel 

water is het 
goed vissen
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2001 
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
wordt er een opbergmapje en jubileumstic-
ker uitgegeven.

2002 
HVZ gaat in 2003 verder in nieuwe Federatie 
van Hengelsportverenigingen Noord-West-
Nederland (tot stand gekomen door fusie 
van de federaties: Midden Noord-Holland, 
Noordwest Nederland en de Noordkop).

2003
Na afloop van de Algemene Leden-
vergadering draagt Wim Metselaar na ruim 
twintig jaar de voorzittershamer over aan 
Thijs ten Wolde in de Lindeboomzaal te 
Koog a/d Zaan. Wim kreeg de ‘Erkennings-
penning’ van de gemeente Zaanstad uitge-
reikt en werd tot erevoorzitter benoemd.

2004 
377 karpers, 6 snoekbaarzen en zo’n 40 kilo 
brasem worden gevangen en overgezet van 
de voormalige WFC-vijver naar een vijver in 
Noordsterpark in Wormerveer.

2005
Lancering website in mei www.HVZnet.nl
Agenda met activiteiten, een complete vis-
waterkaart, handige links, wedstrijdpro-
gramma’s en het voorlaatste HVZ Nieuws. 
Het ontwerp van de website komt tot stand 
onder de bezielende leiding van Egbert 
Jonker.

Aandacht voor het feit dat vissen met ver-
gunning leuker is.
Met de juiste papieren zit je rustig met je 
hengel aan de waterkant.

De administrateur Herman Visser draagt 
zijn taak over aan Bas van Vuure.

2006
Fusie tussen NVVS en OVB = Sportvisserij 
Nederland aanschouwt het daglicht.

Op 5 september 2006 heeft de Eerste 
Kamer een besluit genomen over de wijzi-
ging van de Visserijwet. De wetswijziging 
was op 20 juni al met algemene stemmen 
door de Tweede Kamer aangenomen. De 
Sportvisakte komt te vervallen. Bovendien 
zal de controle (toezicht) op het bezit van 
de juiste visdocumenten worden aange-
scherpt met de plicht tot medewerking aan 
controle, handhaving, inzage in documen-
ten en sancties. Vanaf januari 2007 is nog 
maar één document nodig: de VISpas. Het 
lidmaatschapsbewijs van de sportvisser en 
tevens de visvergunning. 

2007
Cor Breuker, koninklijk feestvarken op le-
denvergadering van 27 mei 2008. Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

Oprichting Baarscommissie.

2002 2004 2006

2001 2003 2005 2007
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2008 2010

2008
Laatste HVZ Nieuws december 2008 in 
oude vorm
Eindredacteur Alan de Geus geeft na 25 jaar 
het stokje over.
Samen met Egbert Jonker stond hij aan de 
wieg van hun geesteskind het HVZ Nieuws. 
Alan heeft het clubblad, dankzij zijn kennis 
en creativiteit, verheven tot een professio-
nele uitgave. Een blad dat in de sportvisserij 
een begrip is en menigmaal ten voorbeeld 
is gesteld.

2009
Het HVZ Nieuws wordt een full colour blad. 
Het huidige bestuur geeft het redactiekan-
toor Van der Ros de opdracht de inbreng van 
de leden centraler te stellen.  Eveneens ver-
andert de pagina-indeling. Anton van Daal 
krijgt als HVZ-fotograaf een grotere rol toe-
bedeeld.

2010
Het viswater van HVZ is uitgebreid! 
Visrechten verworven voor een aantal slo-
ten in de polder Wijde Wormer. 

Bijzonder ernstig was wel dat voor het eerst 
in haar geschiedenis, het zomerkamp in 
Nieuwkoop werd getroffen door hevig on-
weer en harde windstoten. Hier ging het 
kamp letterlijk en figuurlijk de lucht in. De 
ouders werden ‘s zondags telefonisch ge-
informeerd dat het kamp door de ontstane 
schade helaas niet door kon gaan. 

2011
De HVZ organiseert voor de eerste keer het 
NK Baarsvissen.
Stephan Veenstra wint seletiewedstrijd 
zoetwatervissen junioren.

2009 2011

HVZ weet aan 
alles een 

kleur te geven
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open dag). Er waren enkele innovatieve at-
tracties. De traditionele ruilbeurs trok veel 
geïnteresseerden. Het rad van fortuin was 
flink opgepoetst, evenals de tafels met prij-
zen. Han ten Wolde en Coby de Jong fun-
geerden bij het rad van fortuin als een su-
perteam.

De eerste Streetfishing bokaal van 
Sportvisserij MidWest Nederland is uitge-
reikt aan de HVZ.  Een dubbelslag voor de 
tienjarige Todd. Naast de overwinning met 
HVZ, was hij met de vangst van een snoek 
van zestig centimeter ook de individuele 
winnaar. 

Christiaan Hagens wint federatiekampioen-
schap  Sportvisserij MidWest Nederland.
Daarmee bemachtigde hij het zo fel be-
geerde Delftsblauwe bord. Een aantal jaren 
geleden wist hij bij de jeugd ook al drie keer 
dit kampioenschap te winnen. En nu voor 
het eerst bij de senioren. 

2013
Nieuwe trailerhelling in Voorzaan aan de 
Zuidoostkant van de Den Uylbrug in ge-
bruik genomen. 

H V Z - w e b s i t e 
krijgt een nieuw 
jasje

2014
Door de wijziging van de visserijregels per 
1 oktober 2012 mag bijna overal het hele 
jaar ‘s nachts worden gevist. Voorheen was 
het nachtvissen in de meeste wateren al-
leen toegestaan in juni, juli en augustus. De 
door de HVZ in 2013 gestarte pilot, het in 
beperkte mate toestaan van het nachtvissen 
en het vissen met de derde hengel, wordt 
verlengd.

Op initiatief van het HVZ-bestuur en Chris 
Hagens zijn er enkele workshops gehou-
den over het vissen op roofvis. De gedachte 
hierachter is om onze vissers (jeugd en seni-
oren) te betrekken bij de vereniging en meer 
ondersteuning te bieden. Hierna volgden 
nog enkele workshops over karpervissen, 
waarin ook de 2e secretaris, Jorrit Hazen, 
zijn geheimen over het karpervissen prijs-
gaf. 
Een record aantal bezoekers (ruim 1200) 
bezochten de hengelsportbeurs (voorheen 

2012 
Het bestuur besluit te starten met het pro-
ject voor aanleg en renovatie van steigers 
in de Heerenhuissloot. Hiervoor wordt een 
bedrag van ruim € 20.000 gereserveerd. Er 
komen vier nieuwe steigers en drie oude 
steigers worden gerenoveerd. Ook zijn er 
door de HVZ afvalbakken geplaatst. Het  
waterschap HHNK gaf toestemming en 
Sportvisserij Nederland gaf een kleine sub-
sidie.

Voor het eerst wordt de Jan Teeling award 
(wisseltrofee) door de Federatie uitge-
reikt aan de meest actieve jeugdafdeling, 
die van de HVZ. Jan Teeling is een voor-
malig bestuurslid van voorheen Federatie 
NoordWest Nederland. 

Kaylee Goedhardt wint voor Nederland 
met haar damesteam de bronzen plak tij-
dens het WK Zoet, die werd gehouden in 
Leeuwarden.

2012 2014

2013
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2016
75-jarig jubileum HVZ.

NK Baarsvissen wordt, vanwege het jubi-
leum, in HVZ-water georganiseerd.

Nieuwbouw Kalverhoek.

Met behulp van de 
VISplanner App op 
je smartphone kun je 
voortaan aan de wa-
terkant aantonen dat je 
- in combinatie met de VISpas - mag vissen 
in het water waar je op dat moment aan het 
vissen bent. 

Kaylee Goedhardt pakt  zilver met de 
Nederlandse ploeg op het  22ste wereldkam-
pioenschap zoetwatervissen voor dames in 
België aan het kanaal CharleroiBrussel. 

2015
Kees Mandjes, zijn zoon Tim en Willem 
Spijkerman hebben een workshop vissen 
op baars gehouden. Dit vissen op baars ging 
specifiek over het wedstrijdvissen op baars. 
Hierbij gaat het niet om de grootste, kleinste 
maar wel over wie de meeste baarsjes vangt. 

Verhuizing op de Kalverhoek naar tijdelijke 
behuizing in vier portocabines, die tegen 
het clubgebouw van DTS zijn geplaatst.  Het 
oude clubgebouw, waarbij de grond werd 
gehuurd, is afgebroken. Met de nieuwbouw 
heeft het bestuur bedongen dat er een op-
stalrecht komt, zodat het nieuwe HVZ-deel 
daadwerkelijk in eigendom komt. Dit geldt 
ook voor de botenloods waarvan het op-
stalrecht wordt overgenomen van AZ. Het 
nieuwe gebouw, waar ook de ruimte voor 
de SVZ wordt aangebouwd, zal in juli 2016 
gereed zijn.

2016

2015

Leven 
als een vis 
in het water
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Aan het woord
Willem Metselaar, erevoorzitter

Wat trekt je aan bij de HVZ?
“Er zijn zoveel facetten die bij-
zonder zijn aan de HVZ, eigenlijk 

teveel om allemaal te benoemen. 
De HVZ liep bijvoorbeeld altijd voorop in de 
ontwikkeling van de georganiseerde vissport. 
We hebben het belang van de sportvisser 
voorop gesteld en het grotere verband voor 
ogen gehouden, zoals de uitwisseling van het 
viswater.”

Wat was jouw rol binnen de HVZ?
“Ik was vanaf 1970 bestuurslid. Een aantal 
keren ben ik voor de functie van voorzitter 
gevraagd. Ik ambieerde in eerste instantie het 
voorzitterschap niet, maar heb het uiteinde-
lijk toch aanvaard in 1982. ”

Wat zijn voor jou belangrijke punten in je 
relatie tot de HVZ?
1. Federatievorming
“Wij hebben als HVZ aan de basis gestaan 
van de oprichting van de federatie. De hen-
gelsport ging reorganiseren. In het verleden 
waren alle verenigingen lid van de Algemene 
Hengelaars Bond (AHB), of het Centrale 
Nederlandse Hengelsport Verbond (CNHV). 
Twee landelijke hengelsportorganisaties. 
Toen is er een stichting ter reorganisatie van 
de hengelsport opgericht om dit bij elkaar te 
brengen. Dit was zo eind jaren zestig/begin 
jaren zeventig. De nieuwe organisatie werd 
gevormd uit regionale federaties. In Noord-
Holland ontstonden drie federaties: 
1.) Noordkop boven de lijn Alkmaar-Hoorn.
2.)  Noordwest Nederland ten zuiden van het 

Noordzeekanaal.
3.) Midden Noord-Holland.

De HVZ was de grootste vereniging van de 
Federatie Midden Noord-Holland en mocht 
daardoor de voorzitter voordragen. Jan de 
Winter was toen voorzitter van de HVZ en ik 
werd voorzitter van deze federatie.
Deze nieuw landelijke organisatie, de 
Nederlandse Vereniging Van Sport-
vissersfederaties (NVVS) werd na toetreding 

van het CNHV en later de OVB het huidige 
(Koninklijke) Sportvisserij Nederland.
Thans zijn er na meerdere fusies - noodza-
kelijk voor verdere professionalisering van de 
sportvisserij - nog zes grote federaties.”

2.Visrechten/heerlijkheidsrechten
 “Vroeger visten we vaak op een machtiging. 
De beroepsvissers pachten de wateren en wij 
kregen een machtiging om met de hengel te 
vissen. Ook waren wij volledig huurder van 
een aantal visrechten en gaven wij de be-
roepsvissers een machtiging om met fuiken 
te vissen. Je huurt nu visrechten op basis van 
gelijkwaardigheid. Je was vroeger dikwijls af-
hankelijk van de beroepsvissers. Kreeg je ru-
zie, dan was je zo je rechten kwijt.

Tegenwoordig wordt het visrecht veelal ver-
huurd aan sport en beroep tezamen op ba-
sis van gelijkwaardigheid. De huurder is dan 
verantwoordelijk voor het beheer van het wa-
ter en de visstand. Hiervoor zijn beheerscom-
missies in het leven geroepen waarin sport en 
beroep naast elkaar zijn vertegenwoordigd.
Het is uniek, dat de HVZ, gedeeltelijk samen 
met de Hengelsport Verening Haarlem, de 
heerlijkheidsrechten voor de Markervaart, 
Nauernasche Vaart, Knollendamervaart bezit 
en daardoor eigenaar is van het visrecht in 
die wateren. Normaliter is de eigenaar van de 
ondergrond van het water eigenaar van het 
visrecht. Uitzondering hierop zijn de heerlijk-
heidsrechten die uit de periode van ver voor 
Napoleon stammen.

Het heerlijkheidsrecht van het Alk-
maardermeer ligt in handen van de heer Dil 
(beroepsvisser). Met zijn vader hadden we 
goede afspraken gemaakt, zodat wij tegen 
een redelijk tarief hier onze leden konden la-
ten vissen. Helaas mogen wij nu niet meer in 
het Alkmaardermeer vissen, want zijn zoon 
vraagt voor een vergunning maar liefst € 
175,-- per jaar per lid en dat is natuurlijk niet 
haalbaar met een contributie van € 32,50 per 
jaar.

Het is in de omgeving het belangrijkste water 
waar de sportvisserij geen toegang heeft.“

3.Jeugafdeling 
“Deze afdeling is groot en landelijk toonaan-
gevend.”

4.Promotie
“De jaarlijkse Hengelsportbeurs, ook wel de 
Open Dag genoemd, is ook van groot belang 
voor de naamsbekendheid van onze vereni-
ging. Klein begonnen maar thans een echte 
beurs waar leden en niet leden, maar alle-
maal liefhebbers van de hengelsport, elkaar 
ontmoeten en waar de vereniging met al haar 
commissies is vertegenwoordigd.

De landelijke Hengelsportpromotieprijs is 
aan twee HVZ’ers uitgereikt.  In 1996 aan 
Bertus Rozemeijer en in 1997 aan Arjen Mooij 
voor zijn verdienste voor de jeugd, terwijl in 
1998 Nico de Boer was genomineerd.”

5. Uitgave van het HVZ Nieuws
“De uitgave van het HVZ Nieuws in 1984 on-
der de creatieve leiding van Alan de Geus en 
Egbert Jonker.”

6. Bouw van het clubhuis
Zie verder onder Huisvesting, pagina 50.

Hoe lang ben je al lid en hoe lang vis je al?
“Ik ben lid vanaf 1965 en ik vis al zestig jaar. 
Elke donderdagmiddag ging ik op brasem 
vissen met Leo Overdijkink toen we nog 
werkten. Ik blokkeerde mijn agenda daar-
voor. Wij zijn alle twee met pensioen en we 
vissen nog maar heel weinig. We gaan nu wat 
vaker met vakantie en we golfen nu. Met mijn 
kleinzoons (tweeling van dertien) vis ik naast 
mijn huis en bij hun huis aan de Nauernasche 
Vaart, op karper.”

Willem Metselaar
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In gesprek met
Thijs ten Wolde, voorzitter

Wanneer ben je deze functie gaan 
uitoefenen?
“In 1977 nam ik plaats in het 

HVZ-bestuur en mocht ik op de stoel van 
de legendarische Jan Roelofs gaan zitten. 
Na zestien jaar ben ik in 1993, vanwege 
mijn werkzaamheden, uit het bestuur ge-
stapt. Ik heb mij toen hoofdzakelijk bezig-
gehouden met ‘beheerszaken’. Vanaf 2003 
was ik weer volop actief voor de HVZ. In de 
periode van 1993 tot 2003 heb ik voorna-
melijk in de HVZ-zeecompetitie gevist. In 
de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 
27 mei 2003 heb ik de voorzittershamer van 
Wim Metselaar overgenomen. Met als doel: 
de veranderingen en het verjongingsproces 
binnen de HVZ te begeleiden.”

Wat houdt je functie precies in?
“Je bent als bestuurder belast met de dage-
lijkse gang van zaken. Het Dagelijks Bestuur  
(DB) van de HVZ bestaat uit een voorzit-
ter, een secretaris en een penningmeester. 
Je vervult een voorbeeldfunctie bij het uit-
dragen van waarden en normen binnen de 
vereniging. En je moet natuurlijk affiniteit 
met de sportvisserij hebben. Daarnaast zijn 
onder andere kennis van de sportvisserij (or-
ganisatie) en goede contactuele eigenschap-
pen vereisten.
De vereniging besturen gebeurt op vrijwil-
lige basis; vrijwillig maar niet vrijblijvend. Je 
behoort de wet- en regelgeving te kennen. 
Je hebt net als elke andere (sport)vereniging 
te maken met wetten en regels. Voor een 
deel zijn dat de eigen regels die bepalen hoe 

de HVZ werkt en waaraan alle leden zich 
dienen te houden (statuten en huishoude-
lijk reglement). Daarnaast heb je - bijvoor-
beeld als administrateur, huurder, eige-
naar of organisator - ook te maken met de 
Nederlandse wet- en regelgeving.
Het bestuur legt één keer per jaar verant-
woording af aan de ALV over het gevoerde 
beleid en de financiële stukken.
Een belangrijke taak van het dagelijks be-
stuur is het voeren van de ledenadministra-
tie. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor 
de (verlenging van de) huur van visrechten. 
Los daarvan heb je een significante taak 
om intern voor een goede samenwerking 
te zorgen tussen bestuur en commissies en 
extern voor het onderhouden van relaties, 
zoals met de gemeenten, de waterschappen, 
de beroepsvisserij, de Federatie MidWest 
Nederland, de desbetreffende Visstand 
Beheer Commissies, Sportvisserij Nederland 

en  andere verenigingen. De samenwerking 
tussen de beroepsvisserij en de sportvisse-
rij is bijvoorbeeld in de loop van de jaren 
steeds belangrijker geworden. Het baggeren 
van wateren in de Zaanstreek blijft ook een 
continu aandachtspunt en is niet alleen in 
het belang van de sport- en de beroepsvis-
ser, maar ook in het belang van de boer, de 
recreant, de natuurvriend, de wethouder, de 
groot-grondbezitter, de waterschapper.
Naast het DB is er ook het Algemeen Bestuur 
(AB). De voorzitters van de commissies van 
de HVZ vormen samen met het DB het AB.
Daarnaast moet je kunnen zorgen voor dui-
delijkheid over taken en verantwoordelijk-
heden van de vrijwilligers. Je geeft ruimte 
aan de commissies, zodat ze goed kunnen 
functioneren en vertegenwoordigt de ver-
eniging bij contacten met externen. En ver-
der zit je de vergaderingen voor van het AB, 
het DB en de ALV.” 

Thijs ten Wolde

Als voorzitter 
heb je 

een 
voorbeeldfunctie
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De drie gehuldigde commissieleden, die na een lange staat van dienst aftraden 
tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de commissie Zeevissen, van links 
naar rechts: Alex van der Horst, Wim Heijnen en Jan Fruijtier, laatstgenoemde is 
helaas in mei 2015 overleden.

Hoe ben je bij deze functie terecht geko-
men?
“Wim Metselaar heeft mij gevraagd voor 
deze functie. Ik zat net 1,5 jaar in de VUT en 
had weer zin in een nieuwe uitdaging.”

Wat was voor jou de voornaamste reden 
om dit te gaan doen?
“De HVZ is een gezonde, professionele en 
actieve vereniging. De sfeer is onderling 
goed en men respecteert elkaar over en 
weer. De vrijwilligers zetten zich allemaal 
met volle overtuiging volledig voor de HVZ 
in. De vele verschillende commissies bestrij-
ken ook alle gebieden van de sportvisserij. 
Een completer plaatje kun je je haast niet 
voorstellen. Een dergelijke vereniging bestu-
ren sprak mij dan ook direct aan. Het geeft 
veel voldoening wanneer je met elkaar de 
vele doeleinden bereikt en steeds weer een 
manier vindt om te innoveren en de leden 
bij de HVZ te betrekken. Het is geen gemak-
kelijke functie, maar wel één die zeer veel 
voldoening geeft.”

Wat zijn de hoogtepunten in relatie tot de 
HVZ?
“Er zijn zoveel hoogtepunten te noemen in 
de periode dat ik voorzitter van de HVZ ben, 
zodat ik er hier maar een aantal noem:
•  De lancering van de website van de HVZ 

in 2005.
•  De vernieuwing van het HVZ Nieuws in 

2009.
•  De viering in 2013 van het 50-jarig bestaan 

van de commissie Zout. Hierbij waren alle 
deelnemers van de zeeviscompetitie en 
hun partners uitgenodigd. Het program-
ma bestond uit een boottocht over het 
Alkmaardermeer en de wateren daarom-
heen, vanuit ’t Hoorntje in Akersloot. Als 
speciale gast was Jan Derlage uitgenodigd. 
Hij viste zeker veertig jaar mee.

•  De ontwikkelingen rondom de nieuwe 
huisvesting op de Kalverhoek. Dit jaar 

gaan we over naar ons nieuwe clubge-
bouw (zie verder onder HVZ anno 2016, 
Huisvesting).

•  De visdagen van het bestuur.”

Kom je nog wel aan zeevissen toe?
“Jazeker, het zeevissen heeft jaren geleden 
mijn hart gestolen en ik beoefen deze sport 
nog graag met verve. Ik doe dan ook jaarlijks 
mee aan alle acht wedstrijden: vier vanaf de 
kust en vier vanuit de boot. In het voorjaar 
en in het najaar elk vier. ’s Zomers wordt 
er niet gevist. De kustwedstrijden worden 
doorgaans gevist vanaf de Noordpier bij 
Wijk aan Zee. De bootwedstrijden vinden 
plaats vanuit Scheveningen.”

Wurrempie
Gelukkig had ik ergens nog een 

haak nummer 5 liggen ...
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In gesprek met
Henk op den Akker, penningmeester

Wanneer ben je deze functie gaan 
uitoefenen?
“Bij de bestuurswisseling in de 

Algemene Ledenvergadering in mei 2006 
werd ik benoemd tot penningmeester. Ik had 
toen net mijn werkzaamheden bij een groot 
internationaal hout- en papierconcern, Stora 
Enso, beëindigd.
Hier was ik als verkoopdirecteur verantwoor-
delijk voor de afzet van hout en verpakkings-
papier vanuit diverse fabrieken in Canada, 
Finland en Zweden voor de Europese en dus 
ook voor de Nederlandse markt.
Na een succesvolle carrière in de commercie 
vond ik het leuk om verenigingswerk te gaan 
doen en andere hobby’s de ruimte te geven.”

Wat houdt je functie precies in ?
“Het medebesturen van een vereniging van 
bijna 5000 leden. Als penningmeester heb ik 
primair de taak om de verenigingsgelden te 
beheren en te zorgen dat hierover een goede 
administratie wordt gevoerd. Hierbij volgt 
automatisch het zo efficiënt mogelijk laten 
functioneren van de vereniging tegen zo laag 
mogelijke kosten, zoals de ledenadministra-
tie, het uitvoeren van diverse activiteiten en 
de promotie van de HVZ. Dit om de contri-
butie voor de leden zo aantrekkelijk mogelijk 
te houden.
Alles gaat in overleg met de medebestuurders 
en de voorzitters van de commissies, waarbij 
zeer regelmatig wordt vergaderd over de acti-
viteiten in alle facetten.”

Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?
“Door de vorige penningmeester, Leo 
Overdijkink, werd ik meerdere malen gepolst 
of ik interesse had in deze functie. Leo was 
toen ook mijn vaste vismaat. Dit was echter 
niet te combineren met mijn werkzaamhe-
den. Ik was namelijk heel veel op reis in bin-
nen- en buitenland. De huidige voorzitter, 
Thijs ten Wolde, had waarschijnlijk verno-
men dat ik op een goed moment beschikbaar 
was en hield mij op de parkeerplaats bij de 
supermarkt staande. En zo is het gekomen. 
Na enkele gesprekken met Thijs en Leo heb 

ik besloten ja te zeggen tegen deze leuke uit-
daging bij een vereniging waar ik al heel lang 
lid was en af en toe al wat hand- en span-
diensten verrichtte, zoals het controleren bij 
de jaarlijkse zeevisstrandwedstrijd.
Ook door af en toe een viswedstrijdje mee te 
doen en door te klaverjassen op vrijdagavond 
leerde ik veel mensen van de HVZ  kennen.”

Wat was voor jou de voornaamste reden 
om dit te gaan doen ?
“Omdat vissen mij altijd heeft gefascineerd 
en het mij plezierig leek deel uit te maken van 
het bestuur van een grote vereniging, waar je 
veel met mensen omgaat die enthousiast met 
hun hengelsport bezig zijn en proberen an-
deren hierbij te betrekken. Mijn ervaring in 
een grote organisatie kon  hier mogelijk iets 
toe bijdragen.

Ik moest wel even wennen aan de overleg-
cultuur binnen HVZ. Hieraan was ik namelijk 
niet zo gewend.”

Als commissies bij jou komen voor meer 
geld, moet je waarschijnlijk ook wel eens 
‘nee’ verkopen. Is dat lastig?
“Het doel van de HVZ is het bevorderen van 
de hengelsportactiviteiten. Als een commissie 
inventief is en met goede ideeën komt, zoek 
ik altijd naar meer middelen om dit te kun-
nen honoreren. Dan zoek ik liever naar re-
ductie van andere kosten en als het echt niet 
anders kan een kleine contributieverhoging.
Het is tenslotte ook in het belang van alle 

leden dat ons viswater goed is, er goede vis-
plekken zijn en er voldoende activiteiten zijn 
die de leden aan ons binden.”

Voor de vereniging houd je alles heel secuur 
bij. Zijn je eigen financiën net zo op orde?
“Jazeker, al heb ik in principe niet echt een 
financiële achtergrond. Maar van mijn vader 
heb ik altijd geleerd je rekeningen op tijd te 
betalen en ik zou wensen dat alle HVZ-leden 
er net zo over denken voor wat betreft het be-
talen van hun contributie voor de VISpas. Het 
is elk jaar weer een opgave om de ongeveer 
5000 contributies op tijd binnen te krijgen. 
Gelukkig groeit het aantal machtigingen nog 
jaarlijks. Ook dit bespaart weer kosten die 
uitgegeven kunnen worden aan visactivitei-
ten.”

Wat zijn de hoogtepunten in relatie tot de 
HVZ?
“De samenwerking met andere bestuursle-
den en HVZ’ers die als gezamenlijk doel heb-
ben een sterke vereniging neer te zetten zijn 
voor mij hoogtepunten. De erkenning van 
de HVZ als een inventieve club die toch met 
professionaliteit wedstrijden en evenemen-
ten organiseert, een eigen clubgebouw heeft 
en een mooi HVZ-magazine uitgeeft, dat vijf 
keer per jaar verschijnt.”

Vis je nog?
“Ja maar niet zo veel meer als vroeger. Naast 
vissen is muziek mijn grote passie en met 
name klassiek gitaar spelen. Ook heb ik nog 
andere hobby’s en heb ik bestuursfuncties in 
andere (niet vis gerelateerde) verenigingen.
Als ik vis is het met de vaste hengel aan de 
waterkant op witvis. Gewoon met een pen-
netje en genieten van de mooie natuur van 
de Zaanstreek.”

Henk op den Akker

Het doel van de HVZ 
is het bevorderen 

van de 
hengelsportactiviteiten
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In gesprek met
Wim de Vries, secretaris

Wanneer ben je deze functie gaan 
uitoefenen?
“Vanaf 1997 was ik 2e secretaris 

bij de HVZ. In 2007 heb ik de toenmalige se-
cretaris, Henk Scholten, opgevolgd.”

Wat is de inhoud van deze functie?
“Als secretaris ben je verantwoordelijk voor 
de verzorging van de in- en externe corres-
pondentie, zowel schriftelijk als via mail.
Dat wil zeggen dat ik vragen beantwoord, 
of doorstuur naar medebestuurders, die de 
leden stellen, of vertegenwoordigers van 
verenigingen, gemeenten, de federatie en 
overige relaties.
Ik notuleer de vergaderingen van het 
Dagelijks Bestuur (DB) en verzorg de uitno-
digingen/agenda voor de vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur (AB) en de leden-
vergaderingen. En zorg daarnaast voor een 
goede informatievoorziening aan het DB.
Het jaarverslag van het DB verzorg ik en ik 
coördineer de verslagen van de alle commis-
sies.
Verder onderteken ik contracten en huur-
overeenkomsten.
Samen met de voorzitter en penningmees-
ter proberen wij in eerste lijn de belangen en 
het beleid van de HVZ op een goede wijze 
te behartigen.”

Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?
“Inmiddels is het 37 jaar geleden dat mijn   
toenmalige collega Joop Gruijs mij benader-
de en vroeg of ik commissielid wilde worden 
bij de jeugdafdeling. In die tijd legden we de 
basis voor de eerste jeugdcursus en het vis-
kamp in Nieuwkoop.
Daarna nam ik het secretariaat over van Ben 
Suvaal. Op 19 mei 1987 heb ik Cor Breuker 
in het AB van de HVZ opgevolgd en werd ik 
in 1997 2e secretaris.
Tien jaar lang behartigde ik toen ook de 
jeugdzaken bij de toenmalige federatie 
Midden Noord Holland.
Dat dit zou leiden tot zo’n lange staat van 
dienst, zonder onderbrekingen, kwam toen 
niet in me op. De HVZ is zo’n inspirerende 

vereniging, waar veel vrijwilligers zich en-
thousiast langdurig inzetten,  dat ik deze 
functie nog steeds met veel plezier en ge-
noegen uitoefen.”

Wat was voor jou de voornaamste reden 
om dit te gaan doen?
“Het begon met wat werkzaamheden te 
doen voor de jeugd, het overdragen van ken-
nis en ervaring, maar daarna met name het 
zelf ervaren wat een vereniging je kan bie-
den en wat je er dus zelf ook van kan leren.”

Wat zijn de hoogtepunten in relatie tot de 
HVZ?
“Het feit dat ik al zo lang bij de HVZ be-
trokken ben, geeft aan dat het eigenlijk een 
lange reeks van repeterende hoogtepun-
ten betreft. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 
Hengelsportbeurs de ene keer wordt deze in 
de open lucht (op het sportpark) gehouden 
en dan weer in de sporthal de Vang of Tref, 
maar ook een keer  in een echte discotheek. 
De HVZ was natuurlijk altijd al toonaange-
vend met bekwame bestuurders, en dan is 
fijn om daar als een soort familielid deelge-
noot van te zijn. Maar ik kijk ook altijd met 
genoegen uit naar onze jaarlijkse visdag met 
het bestuur en ereleden. Standaard wordt 
deze dag geblokt in mijn agenda.”

 Vis je nog en zo ja waarop vis je dan en 
met welk aas?
“Vissen op witvis, al dan niet uit de boot, 
blijf ik fantastisch vinden. Daarnaast vis ik 
met veel plezier op roofvis en dan bij voor-
keur op snoek vanuit een boot. Lekker actief 
op het water bezig zijn en genieten van de 
natuur.
In Noord Holland zijn we natuurlijk ver-
wend met het vele viswater, maar een tripje 
naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld 
Ierland, Noorwegen, Zweden, Egypte en 
zelfs Canada, vond ik ook altijd leuk om te 
doen.”

Wim de Vries

De HVZ 
is een 

toonaangevende 
vereniging
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In gesprek met
Alan de Geus en Egbert Jonker

WWat vind je bijzonder aan de 
HVZ?
Alan: “Ik zie de vereniging als 

een soort familie. De actieve leden zijn over 
het algemeen leuke, interessante mensen, 
waardoor je goed kan functioneren. Allemaal 
vrijwilligers, die erg enthousiast en gedreven 
zijn. Het is echt een stuk van hun leven. Het 
merendeel van de leden is lid voor de visver-
gunning en heeft dus weinig binding. Zo’n 
honderd leden, het hart, de kern, dragen de 
HVZ. Dit probeerden we wel te doorbreken 
door de Open Dagen, thema-avonden etc. 
De Open Dagen hebben landelijke bekend-
heid gekregen, vooral de ruilbeurs. Er komen 
mensen van heinde en verre, bijvoorbeeld 
uit Gelderland om hun hengels en derge-
lijke aan te bieden. Het idee voor de Open 
Dag kwam van Egbert en mij. We zijn eerst 
begonnen met lezingen en workshops (ook 
al noemden we die toen nog niet zo), want 
als je lid bent, moet je beter leren vissen. De 
eerste workshop vliegbinden werd gehou-
den in het HVZ-kantoor. Niek Vink en Kees 
Pootjes hebben dit toen verder opgepakt en 
de vliegviscommissie opgericht in 1982. 
De eerste Open Dag vond plaats in 1983 
in het HVZ-kantoor de ‘Kalverstek’. De 
volgende werd gehouden in sporthal ‘De 
Vang’ en werd geopend door wethouder 
Brinkman. Dit was de start van een mooie, 
nieuwe traditie. In de discotheek Metropool 
is ook nog eens een Open Dag gehouden, 
vanwege het vijftigjarig bestaan van de HVZ. 
De Open Dag heet nu sinds een paar jaar 
de Hengelsportbeurs. Dit was een idee van 
Egbert.”

Kunnen jullie iets vertellen over jullie rol 
binnen de HVZ en jullie rol binnen de ge-
organiseerde hengelsport, alsmede over de 
positie van de HVZ hierin?
Egbert: “In 1979 plaatste het toenmalige be-
stuur een oproep in een gestencilde nieuws-
brief. Het bestuur zocht mensen voor de 
Pers- en Propagandacommissie (PPC). Ik 
heb mij toen aangemeld. Ik dacht misschien 
is het wel leuk om met mijn kennis van mijn 
vakgebied iets te doen. De eerste vergade-
ring was in het voormalige Albert Heijn-
kantoor aan de Westzijde te Zaandam en 
daar ontmoette ik Alan de Geus en Thomas 
Meijer. Dat waren de twee anderen die zich 
hadden aangemeld. Thomas kon vreselijk 
goed vissen, maar had verder niet zoveel 
ideeën over de inhoud van een verenigings-
blad, dus die heeft zich later teruggetrokken. 
Hij kon wel erg goed spinners maken.”
Alan: “Ik had op de girobetaalkaart, ter be-

taling van de jaarlijkse contributie van de 
HVZ, een visje getekend. De toenmalige ad-
ministrateur Henk Peetam vond dit zo leuk, 
dat hij mij heeft benaderd.”
Egbert: “Bij de eerste kennismaking kon 
ik het direct goed vinden met Alan en vice 
versa. Eerst hebben we van ‘79 tot en met 
‘83 een stencil uitgebracht. Het stencil werd 
toegevoegd aan het blad Vissport van de 
Nederlandse Vereniging van Sportvissers 
(NVVS). Alle leden van de HVZ kregen dit 
blad. Een abonnement kostte de HVZ zo’n  
ƒ 40.000,-- per jaar. Ik zat inmiddels in het 
bestuur (Ledenzaken) en ik vond dat het be-
ter en goedkoper kon. En zo kwamen we in 
de periode '83 met een weloverwogen plan 
om het abonnement op te zeggen en zelf 
een blad uit te brengen in tweekleurendruk. 
Met daarin veel aandacht voor kort nieuws. 
De voorbereiding nam veel tijd in beslag. 
Het was niet eenvoudig om iedereen ervan 

Egbert JonkerAlan de Geus
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te overtuigen dat dit een goed idee was. De 
NVVS was hier natuurlijk niet blij mee. Zij 
hadden in één klap een verlies van ruim 
4.000 lezers. Maar ja, wie a zegt moet na-
tuurlijk ook b zeggen. In januari '84 kwam 
het HVZ Nieuws nieuwe stijl uit. De redactie 
deden we zelf, de opmaak en het drukwerk 
werden uitbesteed. Eerst bij een drukkerij in 
Amsterdam en daarna bij Drukkerij Noord-
Holland in Hoorn. 
Alan maakte daar in één dag met Chris 
Baesjou van de drukkerij het blad op. 
Eenmaal per jaar maakten we een planning. 
Eerst met zes nummers per jaar, later wer-
den dat er vijf. Het blad lag ook bij de NVVS 
op tafel en werd landelijk goed gelezen. Een 
professioneel blad aanschouwde het levens-
licht. Het is jammer dat er nu geen eigen 
eindredactie meer is. Wellicht dat dit in de 
toekomst weer kan worden opgepakt.”
Alan: “Toen de HVZ in 1991 vijftig jaar be-
stond, hebben we uiteraard ook gedacht 
over een cadeautje voor de leden. Egbert 
en ik hebben toen het HVZakboekje be-
dacht. Een handzaam boekje over vissen 
in de Zaanstreek.  Enige experts binnen 
de  vereniging, zoals Nico de Boer, Harry 
Groenwold, Bertus Rozemeijer en Jan 
Westerlaken doen in dat boekje het vissen 
op karper, witvis, roofvis en het vliegvissen 
uit de doeken. Egbert heeft toen de op-
maak van het HVZakboekje verzorgd en ik 
de samenstelling, omslag en visrijmen. Op 
een herfstige zondagmiddag blader ik het 
nog weleens door en dan overvalt me een 
zekere weemoed. Vooral als ik op de foto’s 
mensen zie, die ik goed heb gekend, maar 
nu  door de tijd zijn meegenomen. Zo is 

het HVZakboekje ook een soort van monu-
mentje in de geschiedenis van de HVZ.”

Egbert: “In 2004 adviseerde ik het bestuur 
om toch ook online aanwezig te zijn met 
een website. Zo gezegd, zo gedaan en kon 
na veel programmeerwerk, in mei 2005 de 
eerste HVZ-website worden gelanceerd met 
onder meer de mogelijkheid voor nieuwe 
leden om zich aan te melden. Dat werkte. 
Maar de ontwikkelingen van het internet 
gaan snel en zo kon in 2012 een nieuw, mo-
dern web-content management systeem, 
ter beschikking gesteld door Sportvisserij 
Nederland, in gebruik worden genomen. 
Hiermee werd het voor webmaster Frans 
Hagens mogelijk om snel nieuws, de agen-
da, foto’s en dergelijke op de site te plaatsen.

Het blad en de website kunnen elkaar uit-
stekend aanvullen waarbij met name de site 
actuele informatie biedt aan de leden. De 
afnemende belangstelling voor de gedruk-
te media, met name bij jongeren, betekent 
wellicht dat op termijn afscheid moet wor-
den genomen van de papieren versie van 
het HVZ Nieuws in de huidige vorm. Dat 
ten gunste van website en andere sociale 
media waardoor intensiever contact met de 
leden kan worden onderhouden. We zullen 
als vereniging ook nieuwe ontwikkelingen 
op dit terrein moeten volgen, zodat je ook 
de jongeren kunt blijven bereiken. Maar ook 
daar is nog steeds een bekwame redactie bij 
nodig. 
 
Door een bevriend grafisch ontwerper heb 
ik een nieuwe huisstijl laten maken; het 

huidige HVZ-logo. Na twaalf jaar bestuurs-
lidmaatschap verrichtte ik tot nu toe nog af 
en toe hand-en spandiensten op grafisch 
gebied zoals een waterkaart, inmiddels ach-
terhaald door de VISplanner. Ook verzorg 
ik de digitale nieuwsbrieven en fungeer als 
trouble shooter bij het websitebeheer. Het 
is moeilijk om je van deze vereniging los te 
maken.”
Alan: “Ooit heb ik Prof. Dr. J. de Zoete ver-
zonnen, die zogenaamd werkzaam was in 
IJmuiden bij een visserijkundig onderzoeks-
bureau. Wij plaatsten regelmatig een be-
richt van de professor in het HVZ Nieuws. 
Henk Peetam had een keer laten weten dat 
De Zoete langs zou komen tijdens een vis-
wedstrijd om de dobbers in de verenigings-
kleuren te schilderen. Dit was natuurlijk een 
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grap, maar er kwamen toch aardig wat men-
sen op af om hun dobber te laten schilderen.
Egbert: “Alan heeft in 1992 voor de eer-
ste keer als hoofdredacteur afscheid ge-
nomen. Op een ledenvergadering in de 
Lindeboomschool, Alan’s vrouw was ook 
uitgenodigd, stond het bestuur daar bij stil. 
Tot aller verbazing kwam Prof. De Zoete - 
dit was één van mijn collega’s - in toga de 
zaal binnen en sprak op zogenaamd weten-
schappelijke wijze de scheidende hoofdre-
dacteur toe. Hilariteit alom.
Daarna heeft Bram Rekoert nog twee jaar 
lang de redactie verzorgd. In 1994 is Alan 
weer verleid om nogmaals voor de HVZ te 
werken. Alan is in 2007 definitief gestopt 
toen het blad in full colour uitkwam. Wel 
maakt hij nog steeds de Wurrempies.”

Bericht van Prof. Dr. J. de Zoete
Maart 1980: Van Prof. Dr. J. de Zoete uit 
Zoetermeer bereikte ons deze week het volgende 
bericht. Tijdens het naar huis fietsen langs de 
Lage Dijkgracht bemerkte hij een eenzame vis-
ser tussen het afgemaaide riet. Prof. De Zoete 
stapte af en begon een gesprek met de henge-
laar, die het op voorn had voorzien, over het 
toch wat teleurstellende seizoen. Plotseling 
ontdekten beide mannen het lichaam van een 

man in het water van de Lage Dijkgracht. De 
visser duwde Prof. De Zoete zijn hengels in de 
handen, sprong te water en bracht de drenke-
ling op de kant, waar hij ogenblikkelijk met 
mond-op-mondbeademing begon. Toen Prof. 
De Zoete dat tafereel zo’n tien minuten had 
aangezien, tikte hij de hengelaar op de schouder 
en zei hem, dat zijn pogingen geen enkele zin 
meer hadden. Maar de visser negeerde Prof. De 
Zoete en ging verwoed door met het proberen 
de levensgeesten terug te doen keren, tot Prof. 
De Zoete hem er opmerkzaam op maakte, dat de 
drenkeling nog schaatsen droeg…

Alan: “Ik was op een gegeven moment 
nieuwsgierig hoe goed de leden het over-
zicht van de nieuwe leden in het HVZ 
Nieuws lazen. Toen heb ik tussen de vermel-
ding van de nieuwe leden, als grap, de na-
men van Margaret Thatcher, Ronald Reagan 
en John Wayne opgenomen. We hebben hier 
dus nooit een reactie op gehad.”

Wat zijn voor jullie de hoogtepunten in 
jullie relatie tot de HVZ?
Alan en Egbert: “Het was één groot hoogte-
punt. We kijken er met heel veel plezier op 
terug. We hebben wel iets tot stand gebracht 
en we hebben het niet verkeerd gedaan. De 
vereniging is veel meer dan alleen maar het 
verstrekken van een vispas. 

Hoe lang zijn jullie al lid?
Alan: “Rond 1975 ben ik lid geworden.”
Egbert: ”Vanaf het moment dat ik mijn jong-
ste zoon een werphengel gaf en we samen 
aan een Spaans strand gingen vissen, dat is 
zo’n 45 jaar geleden. En daarvoor viste ik als 
jongen vaak met mijn vader.”

Vissen jullie nog?
Egbert: “Veel te weinig, eerlijk gezegd.” 

Waarop vissen jullie?
Alan: “Vliegvissen in ’t Twiske op voorn en 
met de streamer op snoek en snoekbaars. 
Ik ga ook één keer per jaar met een vismaat 
naar Duitsland en dan vissen we op forel.”
Egbert: “Als ik vis, dan graag met kunstaas 
op roofvis en soms ook met de vliegenhen-
gel. Lekker banjeren door de polder, ik ben 
niet zo’n vaste stokvisser.”

Wat vinden jullie aan vissen leuk/bijzonder?
Egbert: “Het was voorheen voor mij de ma-
nier om te ontsnappen aan een stressvol 
kantoorleven. Daar kon je naar uitkijken.” 
Alan: “Je vist tussen water en wolken en ik 
kan dan juist lekker over van alles naden-
ken. Terwijl ik vis, verzin ik soms ook een 
Wurrempie. Ik combineer het dus. ’s Nachts 
word ik soms wakker en dan ga ik er even uit 
en schrijf ik mijn ideeën op.”

Het 
was 

één groot 
hoogtepunt
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In gesprek met
Conall van der Venne

Wat vind je leuk aan de HVZ?
De viswedstrijden voor de jeugd 
vind ik leuk en het zomerkamp 

op het eiland in Nieuwkoop. In 2015 ben 
ik voor de eerste keer meegegaan naar het 
zomerkamp. We waren met z’n tienen. Het 
aantal was wat laag omdat er diverse school-
activiteiten gelijktijdig met het zomerkamp 
vielen. Toen we op zondag op het eiland 
aankwamen en ik alles had uitgepakt en 
mijn slaapplek ingericht, kreeg ik een heer-
lijke kop soep. ’s Avonds hebben we tuigjes 
gemaakt, waarmee we de komende dagen 
konden vissen. We kregen allemaal elastiek 
in de hengel van vijf meter en hetzelfde soort 
tuigje, zodat er zo weinig mogelijk verschil 
was tussen de vissers. We hebben drie wed-
strijden op een dag gevist. Je vist dan vanuit 
een bootje en een ouder jeugdlid begeleidt  
je dan. Maandag konden we vanaf een zeep-
glijbaan zo het water in plonsen. We hebben 
ontzettend veel lol gehad en we deden heel 
veel leuke dingen. Woensdag moesten we 
helaas weer vertrekken. Ik was vijfde met 
een vangst van 9440 gr. En ik had 19 punten.
Dit jaar ga ik de viscursus voor de jeugd 
doen, dat mag vanaf je negende jaar. Ik ben 
nu negen en ik heb er erg veel zin om deze 
cursus te volgen. Je leert dan van alles wat, 
zoals op wat voor vis kun je vissen met wat 
voor aas en hoe kun je dat het beste doen.
Streetfishing vind ik ook erg leuk om te 
doen. Makkelijk is het niet. Je moet weten 
waar de beste plekken zijn en welk aas je 
gebruikt. Om zoveel mogelijk vis te vangen 
ga je langs de kant op zoek naar de beste 
visplekken. Je vist dan op roofvis.

Hoe lang ben je al lid?
Ik ben al drie jaar lid. 

Waarom ben je gaan vissen?
Mijn beide opa’s vissen en mijn vader en 
mijn zusje. Het zit gewoon in de familie. Wat 
ook fijn is, is dat we aan een sloot wonen, 
waarin we kunnen vissen. Ik loop gewoon 
de achtertuin in en gooi mijn hengel uit. 

Je bent de jongste wedstrijdvisser, hoe 
voelt dat?
Dat is leuk en tof! Ik wil net zo goed worden 
als mijn vader.

Waarop vis je?
Ik vis op witvis, karper, snoek, baars en 
snoekbaars. Voornamelijk vis ik in de  win-
ter op snoek met dood aas en in de zomer 
met pluggen. Af en toe ga ik met mijn va-

der mee karperen en dan zitten we samen in 
een tentje. Laatst heb ik een snoek gevangen 
van 1.07 meter. Die sloeg meteen de eerste 
keer aan. Dat is echt top! Mijn vader helpt 
me dan wel,  want zo’n grote vis is zwaar en 
oersterk.

Met wat voor soort hengel vis je?
Ik vis met karperhengels, hengels met een 
rail of met een lichte hengel.

Wat vind je aan vissen leuk/bijzonder?
Wanneer ik een vis vang ben ik heel op-
gelucht en blij. Het is ook altijd spannend. 
Vissen zal ik altijd blijven doen!

Conall van der Venne
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In gesprek met
Joop Gruijs, erelid

Wat vind je bijzonder aan de HVZ?
“De HVZ is een actieve vereniging 
die veel biedt voor elke sportvisser 

op elk gebied van jong tot oud.”

Kun je iets over je rol binnen de HVZ vertel-
len en met name over jouw activiteiten voor 
de Jeugdafdeling?
“Toen ik junior was, zag ik dingen waarvan ik 
vond dat die beter konden. Er was een voor-
zitter van de Jeugdafdeling, maar die was niet 
zo actief. In 1962 kreeg ik de kans om deze 
functie over te nemen. Ik was achttien. In ja-
nuari 1993 heb ik de voorzittershamer door-
gegeven aan Ton Moed. Helaas heeft hij deze 
hamer, vanwege gezondheidsproblemen, 
moeten doorgeven aan Jaap  de Bouter.
Bij de opbouw van het zomerkamp en het uit-
zetten van de wedstrijdbanen heb ik altijd veel 
geholpen.
Voor de senioren heb ik de zomer- en winter-
competitie ruim twintig jaar georganiseerd.
De prijsuitreiking aan de winnaar van de 
competitie van de jeugd op zaterdagavond 
verzorgde ik. De winnaar krijgt een wisselbe-
ker, die zij/hij een jaar mag beheren. Eveneens 
krijgt de winnaar een  kleine beker en die mag 
je houden. Het is erg leuk wanneer ook meis-
jes hieraan deelnemen. Gemiddeld zijn dat er 
zo’n vier. Kaylee Goedhardt is een mooi voor-
beeld van hoe succesvol een vrouw kan zijn in 
de hengelsport. Kaylee is op haar achtste bij 
de jeugd begonnen Ze is nu tweeëntwintig en 
ze zit sinds januari 2010 in het jeugdbestuur. 
Ik ben nu zeventig jaar en vervul geen actieve 
rol meer binnen de vereniging. Vanwege mijn 
bijzondere verdiensten voor de HVZ ben ik in 
1987 tot erelid benoemd.
Nu geniet ik van mijn kleinkinderen, het vis-
sen en ben ik met het opzetten van het brand-
weerarchief bezig.”

Kun je aangeven wat er in al die jaren is ver-
anderd binnen de Jeugdafdeling?
“Na de tweede wereldoorlog waren er niet zo 
veel sporten die kinderen konden uitoefenen. 
Vissen was de goedkoopste sport, je betaalde 
voor je lidmaatschap zo’n twee gulden per 

maand. Het lidmaatschap van een voetbal-
club was al veel duurder, zo’n tien gulden per 
maand. In de vijftig-/zestiger jaren had je op 
zaterdagochtend wel tweehonderd kinderen 
die visten. Je plaatste een oproep in de krant 
voor de jeugddag vissen. De kinderen verza-
melden bij de Bullekerk te Zaandam en be-
taalden  0,50 cent. In optocht gingen ze achter 
de muziek aan, met op hun hengelstokken 
de vlaggetjes met de groen-witte kleuren van 
HVZ  op weg naar het William Pont eiland. Ze 
kregen allemaal een jampotje met maden.
In deze tijd is het erg moeilijk om kinderen 
te motiveren voor het vissen en om ze liefde 
bij te brengen voor de natuur. Er is keuze uit 
ontzettend veel sporten, om nog maar niet 
te spreken over alle digitale ontwikkelingen 
en sociale media. De persoonlijke communi-
catie is nu veel minder. De ouders gaan ook 
niet meer mee. Vroeger bleven ze er vaak bij. 
Lekker in het zonnetje zitten met een kopje 
koffie erbij. Je moet er dus alles aan doen om 
het voor de jeugd zo aantrekkelijk te maken. 
Het animo wordt langzamerhand wat groter 
door bijvoorbeeld programma’s als Vis TV, 
waar vissers het snoeken en karperen stimu-
leren.
In het begin werden de jeugdwedstrijden op 
de zaterdagmiddag gehouden en daarna op 
de woensdagmiddag. Ook dat gaf weer pro-
blemen, doordat sommige kinderen voetbal-
den, dus is het verschoven naar de woens-
dagavond. Nu nemen nog maar tien à twaalf 

kinderen hieraan deel.
De media zouden meer moeten doen, maar 
die zijn ook niet meer zo geïnteresseerd. Er 
worden geen uitslagen meer geplaatst. Dat 
was vroeger erg spannend. Nu krijg je de in-
formatie via de mail.”

En stimulering via scholen?
“We hebben scholen benaderd en dan werd 
er door de federatie visles gegeven. We gingen 
dan met zo’n tien à twaalf kinderen een uur 
aan de waterkant vissen. Voor het laatst heb-
ben we dat gedaan bij de basisschool De Rank 
te Assendelft.”

Het nieuwe vissen: streetfishing. Wat houdt 
dat in?
“Streetfishing is het vissen in een dorp of stad. 
Tussen de huizen en de mensen. Struinen met 
je dropshot, verticaal- of plughengel  langs 
sloten, grachten, kades, bruggen en slui-
zen. Naast de hengel heb je vaak een rugzak 
of schoudertas bij je waar onder andere de 
onthakingsmaterialen, een schepnet en het 
kunstaas inzitten. Je probeert zoveel   moge-
lijk roofvis te vangen (en weer terug te zetten 
natuurlijk). Roofvissen (o.a. baars, snoek en 
snoekbaars) zijn verrassend goed te vangen in 
de stad. Zeker in de winter trekken ze naar de 
beschutting van de huizen. Het is over komen 
waaien vanuit Frankrijk en sinds korte tijd ook 
in Nederland een steeds populairdere vorm 
van vissen op roofvis. Het is makkelijk, kost 

Joop Gruijs
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weinig tijd en je vist op plekken waar je nor-
maal niet zo snel gaat vissen. Je zult zien dat je 
op deze plaatsen (grote) baarzen, snoekbaar-
zen en ook mooie snoeken kunt vangen.
De competitie streetfishing is inmiddels ge-
start. Tien teams met deelnemers tussen de 
14 en 26 jaar proberen om zoveel en zo groot 
mogelijke roofvissen te vangen. De wedstrij-
den worden georganiseerd door Sportvisserij 
MidWest Nederland.

De competitie bestaat uit zes wedstrijden die 
plaatsvinden in Nijkerk, Kolhorn, Woerden, 
Haarlem, Zeewolde en de laatste wedstrijd 
is in Amsterdam. De prijs voor het winnende 
team is een visweekend met hotelovernach-
ting bij Hotel ́ t Meertje in Vinkeveen, het wal-
halla voor de sportvisser.”

Wat is er veranderd op het gebied van vissen 
en op het gebied van hengels, aas en derge-
lijke?
“Vroeger had je een bamboehengel van acht à 
negen meter, deze was erg zwaar en niet te til-
len en lag daardoor zwaar op het water. Er zijn 
nu veel lichtere hengels, mooie zitkisten (wit-
vissers), vele soorten lokvoeders en aas voor 
aan de haak, alsmede tenten en toebehoren 
voor karpervissers. Verder zijn er veel soorten 
kunstaas voor snoek- en snoekbaarsvissers. 
De jeugd trekt ook meer toe naar het vissen 
op karpers en snoeken. Het is natuurlijk leuk 
de foto’s van je mooie vangsten te delen op 
sociale media.”

Wat zijn voor jou de hoogtepunten in jouw 
relatie tot de HVZ (jeugdafdeling)?
“Het overnemen van de voorzittershamer in 
1962 was een hoogtepunt en de zomervis-
kampen. 
In 1991 startte het zomerviskamp als experi-
ment, vanwege het 50-jarige jubileum van de 
HVZ. We hadden toen de grootste jeugdaf-
deling van Nederland met zo’n zeshonderd 
leden.
We begonnen met overnachten in legerten-
ten. We betaalden rechten, huurden bootjes. 
De gemeente Nieuwkoop gaf toestemming 
voor het verblijf op het eiland. Eten/drinken/
gas/stroom werden geregeld. En er moest 
gezocht worden naar sponsoren. Dat laatste 
wordt steeds moeilijker.”

Hoe lang ben je al lid?
“Vanaf mijn achtste ben ik al lid.”

Hoe lang vis je al?
“62 jaar vis ik al.”

Vis je nog?
“Jazeker, twee à drie keer in de week met een 
groepje van vier mannen (de kneusjes). We 
houden een onderlinge competitie om de 
punten. Er is geen prijs te verdienen, het gaat 
alleen om de eer. We vissen vanaf de kant, niet 
meer met de boot. En we vissen veel op witvis 
en in de herfst en in de winter op snoek en 
snoekbaars (streetfishing). En af en toe ook 
vliegvissen en wat karperen.”

Je was wedstrijdvisser (zoetwatervissen), 
wat was jouw mooiste/meest bijzondere 
wedstrijd?
“In 1968 werd ik Nederlands kampioen met 
zeevissen met het HVZ-korps in Middelburg.
Tijdens de federatiewedstrijd individueel in 
‘92/’93 was ik bijna Nederlands kampioen 
witvis vissen. Helaas kwam ik 50 gram tekort. 
De winnaar ving op het laatst een brasem en 
daardoor kwam hij hoger uit.
Wel zijn we korpskampioen geworden in 
2001. En kregen we het fel begeerde blauwe 
bord. 
Grote wedstrijden heb ik georganiseerd voor 
de afdeling Zoet. Zo’n tweehonderd vis-
sers deden daaraan mee van Akersloot tot 
Alkmaar. 
Aan de Noordzeekanaalwedstrijd deden 
300/350 vissers mee vanaf Hembrug tot 
aan pont Buitenhuizen. Dit gebied moest 
je in vakken delen. Overal heb je zijkana-
len. We hadden drie grote vakken. Het hele  
HVZ-bestuur en vrijwilligers hielpen mee met 
wegen. Sommigen vingen wel 50/60 kilo vis.
Met het organiseren van de Noordzee-
kanaalwedstrijd ben ik zo’n 17/18 jaar geleden 
gestopt.
En met het organiseren van wedstrijden voor 
de afdeling Zoet ben ik verleden jaar gestopt. 
De afdeling 50+ heeft dat nu overgenomen.”

Door ecologische oevers en woningbouw 
zijn visplekken minder goed bereikbaar, hoe 
kijk je daar tegenaan?
“Woningen worden steeds dichter bij de wa-
terkant gebouwd en daardoor komen er meer 
eigen steigers, waardoor visplekken verdwij-
nen. Het wordt steeds moeilijker omdat alle 
grote wateren aan een weg liggen. Problemen 
met parkeren, je hebt meer spullen mee en 
plekken zijn slechter te bereiken. Dan mag je 
je auto in het gras parkeren en de volgende 
keer weer niet. Er is geen duidelijkheid. 
Voor wat betreft de ecologische oevers is er 
met partijen overleg geweest. Er zou een ge-
deelte worden aangewezen voor hengelaars 
en het overige deel voor ecologische oevers. 

Het gras werd niet gemaaid, er waren teken 
en er was een hondenuitlaatplek. Kinderen 
zaten met hengels in het gras en in de hon-
denpoep. We gingen toen hierover met de 
gemeente in overleg. Er werd een klein stukje 
gras gemaaid, maar we kregen weinig mede-
werking van de gemeente. Er zou toezicht zijn 
op het illegaal aanleggen van bootjes en dat 
gebeurt niet. Een parcours uitzetten is hier-
door erg moeilijk.”

Op welke vis vis je het liefst?
“Op brasem, deze vis kan het je zo moeilijk 
maken.”

Met wat voor soort hengel/aas vis je?
“Vaste stok en feeder hengel, maden, wor-
men, hennep en casters.”

Wat vind je aan vissen leuk/bijzonder?
“Doordat ik veel spanning op het werk had, 
ging ik vaak direct uit het werk even vissen in 
de polder om te ontspannen. Het in de natuur 
zijn is heerlijk en dan technieken uitproberen 
om toch een visje te vangen. Er zijn er zoveel 
en dan het is mooi om de juiste techniek te 
vinden. En dat geeft veel rust en voldoening.”
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In gesprek met
Frans Hagens en Ton Moed

Wat vinden jullie bijzonder aan 
de HVZ?
Ton: “Het is een hele actieve ver-

eniging. Er zijn veel commissies die zich in-
zetten voor de verschillende sportvissers.”
Frans: “Voor de groep leden die alles organi-
seren (zo’n honderd vrijwilligers), is het een 
actieve vereniging. Maar de HVZ heeft zo’n 
vijfduizend leden en dan is het aantal vrij-
willigers wel laag. Er zouden wel meer leden 
een actievere rol mogen vervullen. We orga-
niseren heel veel en de deelname is gratis, 
maar het aantal deelnemers bij wedstrijden 
en dergelijke zou hoger mogen zijn. De HVZ 
is de eerste hengelsportvereniging die een 
jeugdcursus gaf, een open jeugdwedstrijd 
hield en de Hengelsportbeurs, annex Open 
Dag, organiseerde.

Kunnen jullie iets over jullie rol binnen de 
HVZ vertellen en met name over jullie ac-
tiviteiten voor de Jeugdafdeling/website/
Open Dag?
Ton: “Op 1 januari 1993 trad ik als voorzitter 
aan van de Jeugdafdeling. Helaas heb ik in 
2014, vanwege gezondheidsproblemen, de 
voorzittershamer aan Jaap de Bouter moe-
ten overdragen. In al die jaren was ik actief 
voor: de jeugd; de water- en visstandcom-
missie; het onderhoud van de gebouwen; de 
ledenvergadering; de hengelsportbeurs, de 
inkoop van prijzen, de zogenaamde ‘Open 
Dag’ en verrichtte ik hand-en-spandiensten. 
Op de water- en visstandcommissie na, ben 
ik op alle andere gebieden nog steeds actief.”
Frans: “Ik ben secretaris van de Jeugdafdeling 
en verzorg de correspondentie, stel de pro-
gramma’s op, alsmede de viscursus. Arjan 
Mooij heeft dit eerst opgezet en ik heb 
het gedigitaliseerd in de vorm van een 
PowerPointpresentatie en films. Jaarlijks pas 
ik dat aan. De viscursus loopt de laatste jaren 
erg goed. Eén jaar waren er maar vijf leden 
die de cursus wilden volgen, maar het jaar 
daarop waren het er meer dan twintig. Er 
zijn per cursus ongeveer twintig cursisten. 
Ik besteed veel tijd aan de promotie hiervan 
door het benaderen van nieuwsbladen en ik 

zet het op Facebook. Schrijf ook oud-cursis-
ten aan of zij voor de tweede keer de cursus 
willen doen, want dat mag. Eerst mocht je je 
vanaf zeven jaar inschrijven voor de cursus, 
maar dan liep je tegen het feit aan dat deze 
kinderen nog niet goed konden lezen en dat 
hebben we dit jaar aangescherpt. De leeftijd 
is nu verhoogd naar negen jaar. De ouders 

zijn ook enthousiast en blijven vaak. De ou-
ders mogen soms een toets doen. De cur-
sus loopt  van maart tot en met eind april en 
wordt gehouden in het zaaltje van  wieler-
club DTS  op Sportpark ‘de Kalverhoek’  op 
de grens van Zaandam en Wijdewormer. 
De avonden starten op maandag om 19.00 
uur en duren tot 21.00 uur. Leden   van de 

Jeugdcommissie vertellen tijdens deze cur-
sus alles wat met vissen te maken heeft, zo-
als over hengels, dobbers, haken, lood en aas 
en voer. Alle leden van de jeugdcommissie 
hebben een jarenlange ervaring en zijn goe-
de wedstrijdvissers. Voor het karper-, vlieg- 
en baarsvissen zijn er gastsprekers.

Degenen die goed opletten tijdens 
de cursus kunnen het diploma HVZ 
Jeugdsportvisser  behalen. Er zijn acht les-
avonden en op een zaterdagochtend gaan 
we het een en ander in de praktijk brengen 
met vliegvissen en baarsvissen.
Daarna kunnen ze besluiten wat ze leuk vin-
den en welke kant ze op willen. Vaak gaan 
ze verder met karpervissen. Het is leuk om 
een foto van een goede vangst op Facebook 
te plaatsen. Mooie voorbeelden van hoever 
de jeugd kan komen zijn: Kaylee Goedhardt, 
onder andere zilver WK Dames 2015; 
mijn zoon, Chris, federatiekampioen; Roel 
Reuvers, Nederlands kampioen wedstrijd-
vissen Zoet. Kaylee en Roel verzorgen de les 
over voer en aas en helpen bij de les waarin 
tuigjes worden gemaakt. Zo dragen zij hun 
kennis over aan mogelijk nieuwe kampioe-
nen.
Ik ben ook webmaster. Egbert Jonker heeft 
de lay-out van de website gemaakt op basis 

Ton MoedFrans Hagens
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van de website van Sportvisserij Nederland. 
Ik plaats het nieuws, de artikelen en derge-
lijke.”
Ton: “Frans trekt de kar van de Open Dag, 
oftewel de Hengelsportbeurs. Hij zorgt voor 
de agenda en de notulen, het programma en 
de verdeling.” 
Frans: “Ton zorgt voor de indeling van de 
stands van de winkeliers. Deze mogen er 
gratis staan maar moeten als tegenpres-
tatie prijzen verstrekken voor het Rad van 
Fortuin.”
Ton: “Traditioneel en druk bezocht is  de 
ruilbeurs op de Open Dag, waar beginners 
en gevorderden een goede ‘vangst‘ kunnen 
doen. Wie een goedkoop hengeltje voor zijn 
kinderen zoekt, maakt grote kans tussen de 
tweedehands  of soms nog nieuwe spullen 
iets van zijn/haar gading te vinden. Maar wie 
op zoek is naar een betaalbare zeehengel of 
een originele Jan Schreiner-spinhengel kan 
er ook vaak zijn slag slaan.  Er zitten soms 
prachtige oude visspullen tussen voor ver-
zamelaars.”
 
Wat zijn voor jullie de hoogtepunten in 
jullie relatie tot de HVZ (jeugdafdeling)?
Frans en Ton: “Het zomerkamp. Vissen en 
kamperen met de jeugd op en rondom een 
eiland in de Nieuwkoopse plassen. We vis-
sen met z’n tweeën vanuit bootjes.  Iedere 
dag zijn er drie wedstrijden en steeds loot 
je met wie je nu weer de boot in gaat. Het 
vangstresultaat telt per bootje en daarmee 
zijn mooie prijzen te winnen. Soms, als het 
te warm is om te vissen, wordt er gezwom-
men in het nabijgelegen buitenbad. 

We slapen met z’n allen in een grote tent en 
verder is er een keukentent en een eettent. 
Het is wel zwaar, maar erg leuk om te doen. 
Vroeger ging je veertien dagen voordat het 
kamp plaatsvond naar het eiland en nam 
je een maaimachine mee, die paste net op 
de boot. Je ging dan gras maaien. Nu zorgt 
de gemeente daarvoor. In 2010 is door het 
slechte weer het kamp afgelast. De tenten 
stortten in elkaar door de regen en de wind.” 

Ton: “Ik lag tijdens één van de zomerkam-
pen in een camouflagepak met nachtkijker 
de boel in de gaten te houden. De kinderen 
hadden dit op een gegeven moment in de 
gaten. Een vervelende jongen kwam vragen 
wat ik daar deed. Hij keek door de kijker en 
zag toen wat ik allemaal zag. Daarna had ik 
geen kind meer aan hem. Door de goede lei-
ding luisteren de kinderen erg goed. En er is 
ontzettend veel plezier.”

Hoe lang zijn jullie al lid?
Ton: “Vanaf mijn achtste jaar via mijn vader. 
Tussen mijn 16de en 21ste jaar heb ik niet 
gevist, daarna ben ik weer gaan vissen. Mijn 
vader was ook een van de oprichters van de 
Jeugdafdeling, die nu 65 jaar bestaat.” 
Frans: “Vanaf mijn achtste jaar begon ik met 
vissen. Ik heb het weer geleerd van mijn va-
der en opa. In de periode van mijn 18de tot 
30ste jaar ben ik even gestopt met vissen. 
Wij zijn er weer ingerold door onze kinde-
ren. Toen mijn zoon acht werd, werd ik ook 
weer enthousiast voor het vissen.”
Ton: “Van de Federatie Midden Noord-
Holland heb ik de zilveren speld gekregen 
voor verdiensten.”

Vissen jullie nog?
Ton: “Ja, ik doe mee aan de zomeravond-
competitie en ik vis bij de 55+ en senioren. 
En twee keer per jaar ga ik met mijn zoon 
karperen in Frankrijk. Het wedstrijdvissen 
vind ik het leukst.”
Frans: “Ja, ik doe mee aan wedstrijdvissen. Ik 
ben door mijn ziekte helaas wel afhankelijk 
van hulp. De vissers van de 55+ en senioren 
helpen me met een plateau neerzetten, het 
in- en uitladen etc. Dat is fantastisch. En op 
zomerkamp harken ze een pad voor mij.”

Waarop vissen jullie?
Ton: “Ik vis op witvis, snoek en baars.”
Frans: “Ik vis op witvis en snoekbaars.”

Jullie zijn wedstrijdvissers (zoetwatervis-
sen), wat was jullie mooiste/meest bijzon-
dere wedstrijd?

Frans en Ton: “De 55+-competitie op de 
dinsdagavond. En afgelopen jaar de winter-
competitie.”

Met wat voor soort hengel/aas vissen jul-
lie?
Frans en Ton: “Ik vis met een vaste stok. 
Daarnaast bij voorkeur met kunstaas. Je hebt 
dan het gevoel dat je dan het meest kan be-
invloeden. Soms doen we aan streetfishing.”

Wat vinden jullie aan vissen leuk/bijzon-
der?
Frans en Ton: “De rust, het in de natuur zijn 
en dat het altijd anders is maakt vissen bij-
zonder. Het leuke aan wedstrijdvissen is 
hoe de vis bijt. Dat kun je niet beïnvloeden. 
Het is nooit hetzelfde. En dat maakt het ook 
weer spannend. Een wedstrijd van vier uur 
is zo voorbij.”
Frans: “Door mijn ziekte geeft vissen ook 
veel afleiding, daar ben ik erg blij om en 
dankbaar voor.”
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In gesprek met
Kaylee Goedhardt

Wat vind je bijzonder aan de 
HVZ?
“Wat ik bijzonder vind aan de 

HVZ is eigenlijk niet onder één noemer te 
vangen. De sfeer en gezelligheid voeren bij 
alles de boventoon. De HVZ heeft voor ie-
dere tak binnen de sportvisserij een eigen 
commissie/bestuur, zoals voor de  jeugd, de 
senioren 55+, vlieg-, baars-, zee- en wed-
strijdvissen. In deze tijd is dat echt uniek. 
Toch merk je dat dit wordt gewaardeerd, 
want iedere sportvisser kan bij ons terecht.”

Kun je iets vertellen over je rol binnen de 
HVZ en je rol binnen de georganiseerde 
hengelsport?
“Sinds januari 2010 zit ik in het jeugdbe-
stuur van de HVZ. Ik organiseer tezamen 
met de andere leden van dit bestuur onder 
andere de jaarlijkse (koppel-)wedstrijden 
voor de jeugd, het zomerkamp en de jeugd-
cursusavonden. Uiteraard staan we ook 
jaarlijks op de Hengelsportbeurs. Ik probeer 
mijn kennis en ervaring over te brengen aan 
de jeugd van nu. De jeugd is onze toekomst 
en als ik ze een stap in de goede richting 
kan laten zetten, dan geeft mij dat een vol-
daan gevoel. 
Vanaf 2010 ben ik lid van de nationale se-
lectie binnen de Sportvisserij Nederland. 
Dit betekent dat ik mij tot nu toe elk jaar 
weer bij de beste vissers van Nederland heb 
weten te plaatsen om zo voor Nederland uit 
te komen. Ik doe dan ook sinds 2008 mee 
met de Nationale Topcompetitie. Ik heb tot 
nu toe vier wereldkampioenschappen bij de 
dames en veel interlandwedstrijden mogen 
vissen. Samen met het damesteam van 2012 
hebben we de bronzen medaille behaald en 
tijdens het WK dames in België 2015, het 
zilver.”

Wat zijn voor jou de hoogtepunten in je 
relatie tot de HVZ?
“Elk jaar zijn er weer nieuwe hoogtepun-
ten bij de HVZ. Het is bijvoorbeeld enorm 
leuk om de cursusavond te verzorgen voor 
de jeugd. Wanneer je de jonge cursisten ziet 

glimlachen, dan is dat geweldig. Ik pro-
beer ook altijd met EVEZET, mijn aas- en 
voersponsor, te regelen dat ze een zak voer 
krijgen na afloop. 
Ook vind ik het organiseren van het jeugd-
kamp in Nieuwkoop erg leuk. Van zondag-
avond tot woensdagmiddag zijn de kinderen 
op het eiland. Meerdere keren per dag wor-
den er wedstrijden vanuit bootjes gevist. Het 
is dan altijd zo dat een jonge visser/vister 
bij een ouder jeugdlid in het bootje vist. Op 
deze manier leren ze elkaar iets. Uiteraard 
vaar ik met de andere jeugdcommissieleden 
langs om degenen te helpen die hulp nodig 
hebben. Op deze manier draag ik ook mijn 
kennis over. 
In 2015 ben ik gehuldigd door de club voor 
mijn prestaties binnen de sportvisserij, met 
als laatste resultaat de zilveren medaille op 
een wereldkampioenschap. Dit geeft me nog 
meer een drijfveer om door te gaan.”

Hoe lang ben je al lid?
“Ik ben lid van de HVZ sinds 2 juni 2008, ik 
was toen 15 jaar oud.”

Waarom ben je gaan vissen?
“Het wonen in een waterrijke omgeving 
speelt daar zeker een rol bij. Na het avond-
eten liepen wij met het gezin altijd over de 

dijk. Op een avond was daar voor de jeugd 
een wedstrijd georganiseerd. Ik vond dit erg 
leuk en fascinerend. Mijn vader heeft toen 
informatie ingewonnen en ik ben de keer 
daarop mee gaan vissen. Het was meteen 
al duidelijk dat ik er best talent voor had. Ik 
won wedstrijden van de jongens, die op hun 
beurt erg verdrietig waren, aangezien ze van 
een meisje hadden verloren. Ik wilde steeds 
beter worden en ging ook met mijn wed-
strijden steeds verder. Ik klom op van ver-
enigingswedstrijden, naar federatieve wed-
strijden, Nederlands kampioenschappen, 
topcompetities tot aan de nationale selectie. 
Ik kan met het vissen mijn hoofd leegma-
ken. Tijdens de wedstrijden ben ik continu 
aan het nadenken en heb ik van tevoren een 
hele strategie ontwikkeld tijdens trainings-
dagen. Ik zal mij altijd voor 200% inzetten 
om voor de winst te gaan.”

Hoe lang vis je al en waarop vis je?
“Ik vis al vanaf mijn achtste. Ik vis voorna-
melijk op witvis, hier zijn dan ook mijn wed-
strijden op gebaseerd. In Nederland draait 
dit dan hoofdzakelijk om voorns, brasems, 
blieken en kolbleien. In het buitenland is de 
visserij anders dan in Nederland. Hierdoor 
kan het voorkomen dat ik in het buitenland 
in een rivier op karpers moet vissen met de 

Kaylee Goedhardt

Als meisje vond ik 
het voornamelijk leuk 

om van jongens 
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vaste stok. Dat is een hele andere belevenis, 
maar o zo gaaf.”

Hoe vaak vis je wekelijks?
Ik kan niet precies zeggen hoe vaak ik vis 
in de week, maar minstens één keer. In het 
selectieseizoen kan dit oplopen tot wel vijf 
à zeven keer per week. Denk aan WK’s of 
internationale wedstrijden.

Met wat voor soort hengel/aas vis je?
“Ik vis mijn wedstrijden met de vaste stok, 
de MAVER 389. Tijdens de wedstrijden is de 
toegestane hengellengte meestal 11,5 meter 
en een enkele keer 13 meter. Verder komt de 
matchhengel (dobber op afstand) vaak van 
pas. Hiermee kan ik op een grotere afstand 
toch de vissen bereiken. De regel is in elk ge-
val tijdens mijn wedstrijden dat er altijd met 
een dobber moet worden gevist. 
Ik vis voornamelijk met maden, pinken 
(kleine maden), casters (verpopte maden) en 
wormen. Tijdens selectiewedstrijden en op 
Nederlandse kampioenschappen is ook vers 
de vase toegestaan, dit zijn muggenlarven. 

Je bent wedstrijdvisser en onlangs heb je 
met de damesploeg op WK Zoet de zilve-
ren medaille gewonnen, hoe heb je dat er-
varen?
“Als een bekroning op al het werk wat is ge-
leverd! Het hele jaar leef je naar een WK toe. 
Indien het WK ‘dichtbij’ huis wordt gehou-
den, plan je trainingsdagen. Dit betekende 
in ons geval zo vaak mogelijk naar België 
toe. Het water leren lezen. Hoe diep is het, 
wat voor soort bodem, wat is het voor vis-
serij, waar reageert de vis op, stroomt het, 
welke kleur moet het voer zijn, waar azen ze 
op, heeft het seizoen invloed, is er scheep-
vaart en wat gebeurt er tijdens wedstrijden 
met het water? Dat zijn enkele vragen die 
we vooraf al probeerden te beantwoorden. 
Tijdens een WK heeft elk land tegelijkertijd 
vijf trainingsdagen om dit uit te zoeken. Het 
helpt natuurlijk als je dit al hebt gedaan. Zo 
kun je in die week de finesse bijschaven. Het 
moment dat je beseft dat je zilver wint met 
het team op een WK is niet in één woord te 
beschrijven. Je weet gewoon waar je al die 
jaren voor hebt geknokt en al die trainings-
uren voor hebt gebruikt. Meer dan fantas-
tisch dus!”

Hoe ervaar je het als vrouw onder de man-
nelijke vissers te zijn en hoe heb je dat als 
meisje ervaren?

“Als meisje vond ik het voornamelijk leuk 
om van jongens te winnen. Ik kon mezelf 
helemaal opladen wanneer ik zag dat ie-
mand een dikkere vis ving. Ik moest en zou 
dan iets bedenken, waardoor het mij ook 
lukte. 
Ik heb echt heel veel geluk gehad met mijn 
ouders, laat ik dat voorop stellen. Zij heb-
ben mij altijd onvoorwaardelijk gesteund en 
zonder hen had ik het zover nooit geschopt. 
Zij reden mij overal heen, door weer en wind 
stonden ze achter mij tijdens wedstrijden. Ik 
ben ze tot op de dag van vandaag nog steeds 
enorm dankbaar. 
Nu is het voornamelijk de ervaring die ik 
met de heren uitwissel. Ik wil het liefst nog 
steeds winnen, maar weet dat het niveau 
tussen het dames- en herenvissen iets an-
ders ligt. Mede komt dat door de leeftijd, de 
heren WK-ploeg is gemiddeld een stuk ou-
der dan de dames WK-ploeg. Logisch dat zij 
meer ervaring in verschillende wateren heb-
ben opgedaan. Mijn selectieseizoen loopt 
meestal van april tot oktober. Tussen oktober 
en april probeer ik zoveel mogelijk wedstrij-
den tussen de heren te vissen, om zo mijn 
eigen kennis en ervaring te vergroten. Hier 
heb ik dan weer veel aan als in april de se-
lecties beginnen.”

Je vriend, Roel Reuvers, is ook een wed-
strijdvisser. Vist hij ook bij de HVZ? En 
hoe verhoudt zich dat in jullie relatie?
“Dat klopt hij is ook een wedstrijdvisser op 
nationaal en internationaal niveau. Ik ken 
hem dan ook via het vissen. Hij is geboren in 
Limburg, maar is voor zijn werk naar Noord-
Holland verhuisd. Vandaar dat hij ook lid is 
van de HVZ en ook voor de jeugd van de 
HVZ klaarstaat. We gaan samen geregeld op 
pad om ons voor te bereiden op komende 
wedstrijden en van elkaar te leren.

Wat vind je aan vissen leuk/bijzonder?
“Voor mij is vissen niet een hengel uitgooien 
en wachten op een beet. Voor mij zit er een 
stuk training, techniek, ervaring en ken-
nis achter. De visserij is niet (altijd) voor-
spelbaar, maar je wil wel de meeste vissen 
vangen. Hierbij probeer ik al mijn kennis te 
combineren. Het geeft mij de ontspanning 
die ik nodig heb in mijn hectische beroep. 
Het maakt mijn hoofd leeg. En winnen 
smaakt gewoon naar meer…
Het moment dat je, na uren turen en in weer 
en wind te  hebben gezeten, de dobber ziet 
ondergaan, is onbeschrijfelijk. Die spanning 

tijdens de dril, die sensatie en alle mensen 
die achter je staan, is geweldig en geeft een 
adrenalinekick.”
 
Bezige en enthousiaste bij
Kaylee zet zich niet alleen met hart en ziel in 
voor het vissen, maar ze studeert ook nog en 
heeft een bijbaan. 
Ze volgt het excellentieprogramma HBO-
Verpleegkunde, oftewel het AIZ-(acute 
intensieve zorg)traject. Haar opleiding 
is hierdoor versneld (3,5 jaar). Haar vele 
stages vinden op alle acute afdelingen 
in het ziekenhuis plaats, Intensive Care,  
Spoedeisende Hulp, etc.
Daarnaast werkt ze nog als student-coör-
dinator van de ACIT-trail. Ze maakt voor 
de studenten het werkrooster, doet alle sol-
licitaties en is ook werkzaam aan het on-
derzoek. Dit is een onderzoek wat plaats-
vindt rondom traumapatiënten. Indien een 
traumapatiënt bij het AMC wordt binnen-
gebracht, dan wordt er bloed afgenomen 
en gekeken naar stollingsstoornissen. Ook 
wordt er gekeken naar infectiegevaar bij 
neurotrauma’s. 
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In gesprek met
Willem Westra

Wat vind je bijzonder aan de 
HVZ?
“De vereniging biedt een plek 

voor jong en oud, meisje, jongen, vrouw, of 
man. De HVZ zet zich in voor alle soorten 
vissers, zowel voor degenen die op witvis 
vissen, als op roofvis en zeevis. Er is voor 
‘elck wat wils’. “

Kun je iets vertellen over je rol binnen de 
HVZ en met name over je activiteiten of 
deelname aan activiteiten?
“Van 1996 tot 2007 was ik actief lid van de 
Jeugdafdeling. Ik hielp bij het organiseren 
van viswedstrijden en bij het organiseren 
van het viskamp op de Nieuwkoopse plas-
sen, samen met de andere commissieleden. 
Eveneens ben ik al jaren actief lid van de 
Klaverjasclub en klaverjas ik elke vrijdag-
avond nog met Ton Moed. 
Ik nam actief deel aan de avondcursus voor 
de jeugd. En gaf meestal uitleg over welke 
dobbers je het beste kunt gebruiken en welk 
aas het meest geschikt is en dergelijke. 
Ook benaderde ik actief sponsoren, wat tot 
een goed resultaat leidde.
Op dit moment ben ik niet meer actief. 
Alleen doe ik nog elke wedstrijdcompetitie 
mee, zoals de zomeravond-, senioren- en 
wintercompetitie.”

Wat is er in al die jaren veranderd binnen 
de HVZ en op het gebied van vissen?
“Twintig jaar geleden had je aan de 
Zuidervaart/de Gouw te Zaandam geen eco-
logische oevers. Nu wel. Door het vaarverkeer 
wordt de beschoeiing weggeslagen. Kinderen 
zitten met een vast stokje te vissen en dat is 
dan lastig. Er groeit veel riet. De afstand om 
een parcours uit te zetten is steeds kleiner. Er 
is steeds minder ruimte om te vissen. 
Door het computertijdperk, social media en 
een diversiteit aan sporten is er minder inte-
resse voor het vissen onder jongeren.”

Wat zijn voor jou de hoogtepunten in je 
relatie tot de HVZ?
“De hoogtepunten vond ik dat mijn dochter 

en zoon ook zijn begonnen bij de jeugdafde-
ling. Linda mijn dochter is vanaf haar 11de 
gaan vissen. Ze is nu dertig. Op haar 23ste 
gestopt vanwege studie (rechten) en werk. 
Ze was altijd erg enthousiast, ze ging ook al-
tijd mee wanneer we een weekendje gingen 
vissen.
Erik mijn zoon heeft vanaf zijn 11de tot zijn 
16de  gevist, want hij ging daarna een vecht-
sport (Pencak Silat) beoefenen op hoog ni-
veau. Hij kan ook erg goed zwemmen en is 
vrijwillig badmeester.
Verschillende keren hebben ze de viscursus 
gevolgd en wedstrijden gevist. Linda zat tot 
haar 23ste in de jeugdcommissie. Tijdens vis-
wedstrijden was Linda mijn koppelmaatje.

Eind juni kwam Linda terug van vakantie uit 
China. Ze had alweer wat dagen gewerkt en 
belde mij op en vroeg wat ik zondag ging 
doen. Ze had het erg druk op haar werk en 
ze wilde graag even ontspannen. Ze vroeg of 
ik met haar in de polder wilde gaan vissen. 
Ik hoefde alleen maar koffie mee te nemen. 
Ze heeft mij opgehaald en we hebben tot 
vijf uur tegen het riet aan gevist. Het is zo 
heerlijk om met je dochter te vissen. Ze had 
een picknickmand meegenomen. Ze ving 32 
vissen en ik 54.” 

Hoe lang ben je al lid?
“Ongeveer vijftig jaar.” 

Hoe lang vis je al?
“Vanaf mijn achtste.”

Vis je nog?
“Als het mogelijk is doe ik aan elke viswed-
strijd mee.”

Waarop vis je?
“Tijdens de wedstrijden vis je op brasem, 
voorn, blei, maar ik mag ook graag in m’n 
boot de poldersloten ingaan en op karper 
vissen.
Ik vis ook bij Hengelsportvereniging Purmerend 
en ben lid van Hengelsportvereniging Esox. 
Bij beide verenigingen heb ik een karper- en 
witvisvergunning.”

Je bent wedstrijdvisser (zoetwatervissen), 
wat was jouw mooiste/meest bijzondere 
wedstrijd?
“Ik heb een warme herinnering aan het 
vissen met Carl Jongewaard. Zo’n vijftien 
jaar waren wij vismaten en visten wij in het 
Noord-Hollandskanaal. Helaas is Carl over-
leden aan een ernstige ziekte. Ik heb nog 
meer vismaten, maar met Carl was het an-
ders. We gingen drie dagen ergens naartoe, 
bleven slapen in een hotel en gingen vissen. 
Ondanks dat hij geen prater was, bespraken 
we alles met elkaar. We waren echt goede 
vrienden. Met Kees Boering ging ik vroeger 
altijd karperen.”

Op welke vis vis je het liefst?
“Ik vis het liefst op brasem en schubvissen.”

Met wat voor soort hengel/aas vis je?
“Met de wedstrijden vis ik met de vaste 
hengel of met de feeder (Picker). En als aas 
gebruik ik maden, pinkies, casters, maïs en 
wurmen.”

Wat vind je aan vissen leuk/bijzonder?
“De natuur, de ontspanning en de span-
ning.”

Willem Westra

Het is zo heerlijk 
om met 
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In gesprek met
Willem Spijkerman

Wat vind je bijzonder aan de HVZ?
“In eerste instantie had ik alleen 
een visvergunning nodig en was 

ik niet betrokken bij de HVZ. Zo’n zes à zeven 
jaar geleden veranderde dat, doordat ik in het 
bestuur van de Baarscommissie kwam. De in-
zet van alle vrijwilligers, het enthousiasme en 
de gedrevenheid spraken mij bijzonder aan.”

Kun je iets vertellen over je rol binnen de HVZ?
“Al vanaf mijn twintigste doe ik vrijwilligers-
werk. Ik zat samen met Kees Mandjes drie jaar 
in de Federatie Midwest Nederland, regio West 
en in het bestuur van Hengelaarsvereniging 
HVOG Wormer. Zo’n zeven jaar geleden vroeg 
Theo Breedijk van de federatie aan Kees en mij 
of we de selectiewedstrijd Baarsvissen wilden 
organiseren. Kees en ik wilden dit wel rege-
len onder de vlag van onze club uit Wormer. 
Theo Breedijk heeft toen contact opgenomen 
met Thijs ten Wolde, die vroeg ons of wij na-
mens de HVZ deze wedstrijd wilden ver-
zorgen. Daarna werden wij gevraagd om de 
Baarscommissie op te richten. Kees doet de 
boekhouding en de administratie. Kees is nu 
ook voorzitter van de Vliegviscommissie. Kees 
en ik kopen ook de prijzen in voor de winnaars 
van de wedstrijden. Via het werk van Kees 
kunnen er ook mooie prijzen worden uitge-
reikt, zoals een tablet, of koffiezetapparaat. We 
werken kostendekkend.”

Wat is er in al die jaren veranderd binnen de 
HVZ en op het gebied van vissen?
“Het nachtvissen en het vissen met de derde 
hengel is de grootste verandering. Het uitzoe-
ken van welke wateren we geschikt vinden 
voor het nachtvissen. Vroeger werd het baars-
vissen van vader op zoon overgebracht, tegen-
woordig komt de jeugd hun bed er niet meer 
voor uit. Dat is jammer, zo blijft het een volstrekt 
onbekende sport. Daarom enthousiasmeren 
we graag meer mensen. Ons jongste lid is 20 
jaar en ons oudste lid is 87 jaar, van scholier tot 
AOW'er en van mappenbezorger tot oogarts.”  

Wat zijn voor jou de hoogtepunten in je rela-
tie tot de HVZ?

“Twee keer hebben we het NK Baarsvissen 
mogen organiseren (zie verder op pagina 49 
onder Baarsviscommissie).
Vier à vijf keer op zaterdagochtenden heb ik 
praktijkvis- (baars) en vliegvisles gegeven in ’t 
Kalf aan gemiddeld zo’n twaalf kinderen van de 
jeugdafdeling. Op cursusavonden vertellen we 
de jeugd iets over het baarsvissen, waarna we 
samen met de kinderen een baarssnoertje ma-
ken. Begin mei gaan we met de kinderen naar 
het Kalf, daarvoor hebben wij kleine hengels 
aangeschaft en dan gaan we vissen. Kinderen 
moeten eerst leren vissen met een vaste hengel 
voordat ze een werphengel krijgen. Ze krijgen 
vaak veel te duur materiaal van hun ouders.”

Hoe lang vis je al?
“Ik was zo’n vijf à zes jaar en toen heeft mijn 
vader mij geënthousiasmeerd voor de vissport.
Op een zondag ging ik met mijn vader, moe-
der en zus naar een landje aan het Zwet in 
Wormer om te vissen. Ik ving zeven vissen 
en vader dertig. Daarna ging hij vertellen wat 
ik allemaal fout deed. En toen kwamen er op 
een gegeven moment viswedstrijden. En won 
ik een keer van mijn vader, dat was prachtig. 
Hij was mijn grootste vriend en een weerga-
loze visser. Hij is helaas op zijn 67ste overle-
den en ik mis hem nog steeds. Mijn moeder 
ging altijd mee met vissen en zij vond het ook 
erg leuk. In de Typhoon stonden rechtsonder 
de uitslagen van de viswedstrijden. Je had toen 
op de zaterdag drie viswedstrijden (veertig jaar 
geleden). Mijn moeder stond met drie anderen 
gelijk. Uiteindelijk won ze door ijselijk kalm te 
blijven. Ze vroeg een hele kleine wurm. Mijn 
vader zette deze op de haak (want mijn moe-
der pakte de wurmen zelf niet aan). En ze won 
de wedstrijd. ‘Vrouw was alle mannen de baas’ 
stond er in de Typhoon. Dat was mijn moeder. 
Ze kon ook erg goed vissen, ze had veel ge-
duld. Mijn moeder werd slechts 51 jaar. Mijn 
broer is tien jaar jonger dan ik ben. Ik was toen 
26 en hij 16. In mijn puberteit zei mijn vader 
wanneer je goed wilt worden moet je er wel 
wat voor laten en niet meer zoveel stappen. 
Mijn broer was een betere visser, maar wilde 
er niet zo veel voor laten.”

Waarop vis je?
“Altijd op baars. Vanaf de kant en zonder tent. 
Er zijn zo’n vijf visstekken en op elke stek blijf 
je twintig minuten. En dan begint het par-
cours weer opnieuw. De mooiste en eerlijkste 
vorm, zonder duur materiaal. In een tent zit-
ten trekt me niet, dat duurt veel te lang, ik lig 
liever ’s nachts in mijn eigen bed. Voor witvis 
heb ik geen geduld. Baarsvissen is mijn sport, 
elke dinsdagavond ga ik in principe met Kees 
naar water zoeken, waar we het beste op baars 
kunnen vissen. Zo rond 21.00 uur gaan we na 
een versnapering weer naar huis. ”

Je bent wedstrijdvisser (baars), wat was 
jouw mooiste/meest bijzondere wedstrijd?
“Eind jaren negentig het NK Edam, dat was de 
meest bijzondere wedstrijd. De eerste, twee-
de, derde en vierde stek ging het voor de wind. 
Op de laatste stek kwam ik op de verkeerde 
kant te staan en daardoor ben ik vijfde gewor-
den. Was het parcours beter uitgezet dan was 
ik ongetwijfeld eerste geworden. Deze wed-
strijd vergeet ik nooit meer. Dit was mijn kans 
om kampioen te worden en dat gaat mij helaas 
niet meer lukken.”

Met wat voor soort hengel/aas vis je?
“Ik vis met een stok van een meter of ander-
half. Aas is een worm, of maden. Jong broed 
(baars van 3 cm), de zogenoemde torren (eer-
stejaars, drie, vier maanden oud) bijten al.”

Wat vind je aan vissen leuk/bijzonder?
“Het buiten zijn op zich heeft voor mij niet 
zo’n toegevoegde waarde, ik ben door mijn 
werk de hele dag al buiten en ik ben graag on-
der de mensen, dus ik hoef ook niet echt tot 
rust te komen in de natuur. Ik geniet natuur-
lijk wel van de flora en fauna, maar hoofddoel 
blijft het vissen.”

Willem Spijkerman
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HVZ anno 2016
Het bestuur

De leden van het bestuur van de HVZ 
blijven over het algemeen  lang 
hun functie uitoefenen. Afgezien 

van de oprichter, Dirk Stam (nota bene be-
roepsvisser), die ook een jaar de voorzitters-
hamer hanteerde, waren er in die eerste 75 
jaar slechts zes voorzitters, te weten:
1941 Dirk Stam 
1942 Flip Hendrikse
1953 Jan Karten
1963 Henny de Swart
1977 Jan de Winter 
1982 Willem Metselaar
2003 Thijs  ten Wolde

2016

2016

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit: 
voorzitter, Thijs ten Wolde; secretaris, Wim 
de Vries;  en  penningmeester, Henk op den 
Akker. Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat 
uit het DB en de voorzitters van de commis-
sies zoals hierna verder omschreven.
Het DB vergadert tien keer per jaar en het 
AB acht keer per jaar.

Het DB houdt zich voornamelijk bezig 
met overleg met: de federatie; Sportvisserij 
Nederland, gemeenten; het waterschap; 
andere verenigingen; het beroep; de admi-
nistrateur; de onderlinge afstemming tussen 

de commissies en overige vrijwilligers; be-
hartigt de financiën en is een platform voor 
de leden. Twee keer per jaar legt het bestuur 
verantwoording af aan de leden in de leden-
voorjaarsvergadering en de najaarsbijeen-
komst.

Dagelijks Bestuur: 
Van links naar rechts: Wim de Vries (secretaris), Thijs ten Wolde (voorzitter), Henk op den Akker (penningmeester).  
Zie tekening op de achtergrond, foto DB bladzijde 6 van deze uitgave.
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Algemeen Bestuur: 
Staand van links naar rechts: Jaap de Bouter, Willem Spijkerman, Wim de Vries, Jorrit Hazen (2e secretaris),Ruben den Uil,  
Kees Mandjes, Zittend van links naar rechts: Dennis Tromp, Thijs ten Wolde, Herman Veenstra, Henk op den Akker.

De administrateur Bas van Vuure  ondersteunt 
het bestuur en behartigt de ledenzaken, zoals 
inning contributie, tenaamstelling VISpassen 
en mutaties ledenbestand. Hij wordt hierbij 
ondersteund en bij vakantie vervangen door 
Nico Pinxteren en/of Hans Keizer.

De inpakploeg, die voor de verzending zorgdraagt van het HVZ Nieuws; 
de VISpassen en andere verenigingspost. 
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2016

2016

Jeugdafdeling
Voorzitter Jaap de Bouter

Overige commissieleden Theo Bieman, Kaylee Goedhardt, Pieter Goedhardt, Frans Hagens, 

Chris Hagens, Ton Moed, Piet Plekker en Roel Reuvers

De  HVZ Jeugdafdeling is de eerste 
afdeling/commissie die werd op-
gericht in 1951 en is een zeer ac-

tieve afdeling. In 2012 is hiervoor zelfs voor 
het eerst de Jan Teeling award (wisseltrofee) 
door de Federatie uitgereikt.
Wanneer je 6 jaar of ouder bent en nog geen 
19 jaar, kun je lid worden. Als jeugd- of juni-
orlid kun je, meestal gratis of bijna voor niks, 
meedoen aan allerlei activiteiten die met 
vissen en vangen te maken hebben.
Naast zelf vissen in al het water in de 
Zaanstreek kun je meedoen aan de jeugd-
wedstrijden met kans op prachtige prijzen 

die onder andere door onze sponsors ter be-
schikking worden gesteld.  In principe is er 
voor iedereen die meedoet wel een prijs. Zo 
kun je vaak al een behoorlijke visuitrusting 
bij elkaar winnen.

Viscursus
Tijdens de viscursus leert de jeugd (vanaf 9 
jaar) onder andere: een tuigje maken; voer 
maken; goed en snel onthaken en de vis 
weer in het water zetten (in een groot leef-
net of direct terug in de natuur). De juiste 
materialen spelen daarbij ook een rol en 
daar leert de jeugd dan ook alles over.

Zomerkamp
Ieder jaar in de zomer organiseert de HVZ 
Jeugdcommissie een zomerkamp voor 
jeugdleden. Bijna vier hele dagen en drie 
nachten kamperen op een eiland. 

Frans Hagens (secretaris) en Ton Moed 
(voorzitter van 1993 tot in 2014) vinden het 
zomerkamp een hoogtepunt in hun relatie 
tot de jeugdafdeling (zie pagina 35)

Zomerhengelcompetitie en viswed-
strijden
Gedurende  de zomermaanden (de vakan-
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Jaap de Bouter
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2016

2016

tieperiode uitgezonderd) organiseert de 
Jeugdafdeling een Zomeravondcompetitie 
van vijf avondwedstrijden.
Verder zijn er nog populaire Koppelwed–
strijden tussen jeugd en familieleden.  Zie 
verder op pagina 32, in gesprek met Joop 
Gruijs (erelid en voorzitter van de jeugdaf-
deling van 1962 tot 1993).
Mocht het in 1952 nog niet gewoon zijn 
dat meisjes of vrouwen visten, nu laten de 
dames goed van zich horen. Zoals Kaylee 
Goedhardt die heel wat prijzen in de wacht 

sleept. Ze wint in 2012 voor Nederland met 
haar damesteam de bronzen plak tijdens het 
WK Zoet, die werd gehouden in Leeuwarden 
en ze pakt in 2015  zilver met de Nederlandse 
ploeg op het  22ste wereldkampioenschap 
Zoetwatervissen voor dames in België aan 
het kanaal CharleroiBrussel. 

"Nadat Bertus Rozemeijer in 1996 de landelijke 
Hengelsportpromotieprijs ontving, kreeg Arjen 
Mooij deze prijs voor zijn verdienste voor de 
jeugd in 1997."
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2016

Commissie Zeevissen 
Voorzitter Ruben den Uil

Overige commissieleden Frank Goudriaan,  Nico Heijnen, Martin Kok, Marco Polling

2016

De commissie Zeevissen kwam 
in 1963 tot stand en in 1967 de 
Wedstrijdcommissie Zout (en 

Zoet). 
Een aantal vissers vist ook graag buiten-
gaats: op zee of aan de kust. En dan het liefst 
in competitie. 

Acht wedstrijden per jaar
Het wedstrijdprogramma bestaat uit acht 
wedstrijden per jaar: vier vanaf de kust en 
vier vanuit een boot. In het voorjaar en in het 
najaar elk vier, zodat er 's zomer niet wordt 
gevist.
Soms is de wind een spelbreker en kan het 
wel eens zijn dat er een wedstrijd niet door 
kan gaan. 
Degene die over de alle acht wedstrijden 
- minus twee aftrekwedstrijden - dus over 

zes wedstrijden het beste resultaat scoort, is 
jaarwinnaar. De wedstrijden worden altijd 
op zondag gehouden. 
De kustwedstrijden worden doorgaans ge-
vist vanaf de Noordpier bij Wijk aan Zee. 
Een uitwijkstek bij slecht weer ligt in de 
buurt van de Afsluitdijk. Voor de besten van 
iedere kantwedstrijd zijn prijsjes beschik-
baar en zo'n prijsuitreiking wordt afgesloten 
met een gezellige tombola.
De bootwedstrijden vinden plaats vanuit 
Scheveningen. Bij kantwedstrijden zorgt 
meestal de commissie voor het aas. Uiteraard 
tegen betaling. Na afloop van de boot-, of 
kantwedstrijden is er een tombola. Aan het 
eind van de competitie is er een feestavond 
waarbij de prijzen worden uitgereikt.
De federatie organiseert regelmatig voor li-
chamelijk en/of verstandelijk gehandicapten 

en mindervaliden een visdag. Meestal langs 
het Noordzeekanaal, maar ook vanuit Den 
Oever op de Waddenzee. De HVZ vervult 
hierin een belangrijke rol.

Ruben den Uil
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2016

Commissie water- en visstandbeheer 
Coördinator Dennis Tromp

Ie 1978 startte deze commissie. Dat wil 
niet zeggen dat daarvoor niets aan wa-
terbeheer en visstand werd gedaan. 

Integendeel. Vanaf 23 maart 1941 is er een 
verwoede strijd gevoerd tegen de water-
verontreiniging. In al die jaren zijn er ook 
duizenden vissen uitgezet, zoals zeelt, 
snoek, baars, voorn, brasem, boerenkarper, 
edelkarper, snoekbroed etc, zodat de vis-
stand op peil blijft. 

Wim Metselaar (erevoorzitter en bestuurs-
voorzitter van 1982 tot 2003) zegt:
“De waterkwaliteit is enorm verbeterd. 
Vroeger was de Zaan zwart en zwom er geen 
vis. Dit kwam door lozing van de fabrieken 
op de Zaan. Het koper in huis sloeg zwart 
uit vanwege de dampen die uit de Zaan 
kwamen. Er is een zaangemaal gebouwd en 
er zijn zuiveringen gekomen. De Zaan is nu 
een prachtig water. De waterverontreiniging 
was vroeger gigantisch. Van weinig vis zijn 
we naar een goede visstand gegaan.”
In 1991 kreeg de commissie een  nieuwe 

visboot en een trailer. Hierdoor konden ze 
visbestandsopnamen maken en kijken of de 
vis gezond is en goed groeit.
De commissie plaatste bordjes met de tekst: 
'verpacht viswater van de HVZ'.
In 1995 kwam er een samenwerking met 
de Dierenambulance Zaanstreek. De com-
missie stelde een plan op voor ‘Vis in nood’. 
Centraal meldpunt voor ‘Vis in nood’ was de 
Dierenambulance. Na een melding ging de 
commissie vissen redden met schepnetten 
en kuipen.
In 2003 is de WFC-vijver gedempt en zijn 
de vissen, waaronder veel karpers, overge-
zet naar een vijver in het Noordsterpark te 
Wormerveer.
In 2012 heeft de VBC de omgeving rondom 
de nieuwe en gerenoveerde steigers ver-
fraaid en afvalbakken geplaatst.
In 2015 treedt Jan de Jong af na jarenlang 
voorzitterschap van deze commissie. Dennis 
Tromp is zich aan het voorbereiden om aan 
de huidige gewijzigde taken vorm te geven.

Dennis Tromp
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In 1979 plaatste het toenmalige bestuur 
een oproep in een gestencilde nieuws-
brief en meldden onder andere Alan de 

Geus en Egbert Jonker zich hiervoor aan. 
Alan en Egbert aan het woord: “Eerst heb-
ben we van 1979 tot en met 1983 een stencil 
uitgebracht. Het stencil werd toegevoegd 
aan het blad Vissport van de Nederlandse 
Vereniging van Sportvissers (NVVS). Alle 
leden van de HVZ kregen dit blad. Een 
abonnement kostte de HVZ zo’n 40.000,-- 
gulden per jaar. We vonden dat het beter en 
goedkoper kon. En zo kwamen we in de pe-
riode van 1983 met een weloverwogen plan 
om het abonnement op te zeggen en zelf 
een blad uit te brengen in tweekleurendruk. 
Met daarin veel aandacht voor kort nieuws. 
De NVVS was hier natuurlijk niet blij mee. 
Zij hadden in één klap een verlies van ruim 
4.000 lezers. Maar ja, wie a zegt moet na-
tuurlijk ook b zeggen. In januari 1984 kwam 
het HVZ Nieuws nieuwe stijl uit. De redactie 

deden we zelf, de opmaak en het drukwerk 
werden uitbesteed.”
In het verleden organiseerde zij de jaar-
lijkse Open Dag. Deze commissie heeft 
onder andere een waterkaart gemaakt, het 
HVZakboekje ‘Vissen in de Zaanstreek’ en 
Wurrempies. Verder een nieuw logo en de 
huisstijl ontwikkeld. En in 2005 werd de eer-
ste website gelanceerd.

Frans Hagens neemt grotendeels de huidige 
PR-werkzaamheden waar. Egbert Jonker 
blijft de technische ‘vader’ van de website en 
hij verzorgt de digitale nieuwsbrieven voor 
de leden. Andere bestuursleden coördineren 
de inhoud van het HVZ Nieuws onder re-
dactie  van Annegreet van der Ros.

De ‘huisfotograaf’, Anton van Daal, legt 
sinds 1982 diverse activiteiten vast op de ge-
voelige plaat.

functie van voorzitter vacant. 

De controles werden al vanaf de beginjaren uitgevoerd, maar 
in 1978 aanschouwde de controlecommissie het levenslicht. 
Waren vissers bij controle geen lid, dan werden ze ter plekke 

lid gemaakt. 
In 2014 heeft het controleteam versterking gekregen van twee gediplo-
meerde controleurs. Het team bestaat nu uit vier controleurs. De con-
troles worden soms uitgevoerd met teams met ondersteuning van de 
Federatie en met Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).
De controles vinden plaats langs het water en met de controleboot op 
het water.
De ontroleurs zijn ook ambassadeurs van de vereniging.
Men vraagt de hengelaars/leden naar hun ervaringen en mening over 
de HVZ.

2016

2016

Public Relations Commissie 
(voorheen Pers- en Propagandacommissie)

Controlecommissie 
Voorzitter Henk op den Akker

Overige commissieleden Jorrit Hazen, Frans Hoogland, John Meijer
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Vliegviscommissie 
Voorzitter Kees Mandjes 

Overige commissieleden Jos van der Heijden, Chris Kerkhoven, 

Jos Michels, Theo van Laar, Piet Ooms, Nico Voortman

De vliegviscommissie aanschouwt het levenslicht in 
1982.
De HVZ Vliegvisafdeling - in vliegviskringen beter 

bekend als Zaanse Vliegvissers - biedt zowel beginnende als 
gevorderde vliegvissers een prima stek. Van elkaar leren staat 
voorop en schept een goede onderlinge band.  Er zijn drie 
thema-avonden en dan wordt een specifiek onderdeel van 
het vliegvissen nader toegelicht door een eigen lid, of door 
een gastspreker.
             
Vliegbinden 
Tussen de herfst en het voorjaar worden de vliegendozen gevuld. 
Dat gebeurt om de twee weken op een donderdagavond. Voor be-
ginners is er een cursus vliegbinden eerste- en tweedejaars. Daarna 
is er het zogenaamde vrijbinden, waarbij er onder leiding van erva-
ren instructeurs allerlei vliegen gebonden kunnen worden; van een 
miertje tot een full dressed zalmvlieg.
 

Werplessen 
Een belangrijk onderdeel van het vissen met kunstvliegen is het 
werpen en daar wordt les in gegeven.
Ook worden er een paar vistrippen per jaar georganiseerd, varië-
rend van een dag tot een lang weekend in Nederland en een enkele 
keer in het buitenland.

In 1995 komt er een commissie voor de 
senioren. Vissen is ook, of misschien 
wel juist voor ouderen, een leuke hob-

by. Inmiddels heeft de HVZ een senioren-
afdeling geïntegreerd met de wedstrijdcom-
missie waardoor jaarlijks een spannende 
zomer-, avond- en wintercompetitie wordt 
gehouden. Ook verrichten de leden allerlei 
voorkomende werkzaamheden (zoals de 
zogenaamde ‘plakploeg’, die de verzending 
van HVZ Nieuws, verzorgt) op het vereni-
gingskantoor.

Ieder HVZ-lid van vijftig jaar en 
ouder kan deelnemen aan de 
activiteiten van de senioren-af-
deling. 
Tussen april en september wor-
den er om de veertien dagen 
zo'n veertien viswedstrijden 
gevist in verschillende wa-
teren, zoals de Zuidervaart, 
de Gouw in Zaandam, het 
Noord-Hollands-kanaal en de 
Markervaart. 

2016

2016

Senioren 50+ afdeling 
Voorzitter Herman Veenstra

Overige commissieleden Cor Beekman, Frits Eckenhaussen,  

Arie Kool, Joop Lotten, Ron Veenstra

Kees Mandjes

Herman Veenstra
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Tijdens de wintermaanden wordt er 
geklaverjast. Er wordt gekaart voor 
de gezelligheid. Elke avond zijn er 

wel leuke kleine prijzen te winnen en op de 
laatste avond van het seizoen krijgt ieder-
een een verrassingsprijs. 

Meestal zijn er per avond vijf 
tafels. De indeling is vrij, naar 
wens van de spelers, dus je 
kunt met een partner komen 
en daar de hele avond mee aan 
een tafel zitten.  

2016

2016

In 2007 komt er een baarsvis-
commissie.
Op zondagochtend, zodra het 

licht wordt, gaan de leden op pad 
om op baars te vissen. Voorzitter 
Willem Spijkerman en penning-
meester Kees Mandjes vertel-
len enthousiast over hun sport. 
“Vroeger werd deze sport van 
vader op zoon overgebracht, te-
genwoordig komt de jeugd zijn 
bed er niet meer voor uit. Dat 
is jammer, zo blijft het een vol-
strekt onbekende sport,” aldus 

Spijkerman. De bestuursleden willen 
graag meer mensen enthousiasmeren 
om het baarsvissen te gaan beoefenen. 
“Ons oudste lid is 87 en de jongste is 
20 jaar, van scholier tot AOW'er en van 
mappenbezorger tot oogarts.” 
Vanwege het 75-jarig jubileum wordt 
het NK Baarsvissen in HVZ-water ge-
organiseerd op de eerste zaterdag van 
oktober. De locatie wordt nog geheim 
gehouden, zodat het water voor die 
tijd  niet wordt leeggevist. Het NK 
Baarsvissen bestaat uit vijf maal twintig 
minuten vissen.

Financiële commissie
Martin Kok/ Alex van der Horst

Jaarlijks worden de financiën van de 
HVZ door deze commissie gecontro-
leerd en beoordeeld. Zij kunnen de 

penningmeester adviseren en op de leden-
vergadering vragen aan de leden decharge 
te verlenen aan het bestuur voor het gevoer-
de financiële beleid. 

Klaverjassen
Trudy van Daal 

Commissie van overtredingen 
Voorzitter Wim Metselaar  

Overige commissieleden: John Alrich, 
Henk Prins, Henk Scholten

Naast een voorzitter heeft de com-
missie van overtredingen twee le-
den, die door het bestuur worden 

gevraagd een overtreding van een lid, in 
eigen water of in het water van een andere 
vereniging,  te beoordelen en het bestuur 
een strafmaat voor te stellen.
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In de beginjaren (vanaf 1949) was 
het  kantoor gevestigd  aan de 
Provincialeweg 150 te Zaandam en 

huurde de HVZ één van de kamers van het 
woonhuis van de toenmalige administra-
teur, de heer C. Ackerman. Dit pand/woon-
huis is inmiddels gesloopt. Daarna (1971) 
huurden we een soort kantoorruimte (voor-
malig winkelpand) onder de Beatrixbrug, 
Peperstraat 3 in Zaandam. Na een aantal 
jaren (1975) verhuisden we naar het voor-
malige directiekantoor van Jan Heijn aan de 
Westzijde  26 te Zaandam. Op het sportpark 
Kalverhoek te Wijdewormer kregen we in 
1981 ons eigen clubgebouw ‘De Kalverstek’.
Samen met de scheidsrechtersvereniging 
(SVZ) werd dit nieuwe kantoor gebouwd, 
waarbij afgesproken werd, dat wij het zaaltje 
van de SVZ mochten 
gebruiken voor ver-
enigingsactiviteiten. 
Door de komst van 
AZ naar het sport-
park is met de  
gemeente en AZ 
overeengekomen dat 
het gebouw van SVZ 

en HVZ zal worden afgebroken. Elders op 
het sportpark komt als compensatie een 
gloednieuw gebouw dat aangepast is aan 
deze tijd. In tegenstelling tot de oude si-
tuatie wordt nu recht van opstal verleend. 
Hierdoor is het gebouw dan ook eigendom. 
Voor de botenloods verkrijgt HVZ recht van 
opstal voor een deel van het onderhouds-
gebouw bij AZ. Met onze buren SVZ is we-
derom overeengekomen dat de kantine/
opleidingsruimte mede door HVZ wordt 
gebruikt.
Naar verwachting zal in juli 2016 het ge-
bouw worden opgeleverd.
Voor evenementen met meer dan vijftig 
personen blijft de HVZ gebruikmaken van 
de zaal bij DTS die tijdens de tijdelijke huis-
vesting een voortreffelijk gastheer was.

2016

2016






