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Zondag 17 februari HVZ Hengelsportbeurs
Zoals ieder jaar organiseert onze HVZ een open dag, dus toe-
gankelijk voor iedereen! De organisatie heeft besloten om 
deze dag - die dit jaar voor het eerst op zondag 17 februari 
wordt gehouden - de HVZ HENGELSPORTBEURS te noemen 
omdat dit naar haar mening de lading beter dekt. 
Op deze beursdag presenteert onze hengelsportvereniging 
zichzelf. Naast onze eigen commissies zijn er deelnemers zoals 
de federatie MidWest Nederland, hengel- en watersportwin-
kels en reisorganisaties aanwezig. 

Ruilbeurs
Verder zijn alle bekende activiteiten gebleven zoals de ruilbeurs waar 
iedereen zijn of haar overtollige hengelsport spullen kan inbrengen 
voor verkoop op de beursdag. Hoe dit gaat, kunt u natuurlijk lezen 
op onze geheel vernieuwde website www.hvznet.nl. 
Voor degenen die nog niet in het bezit van internet zijn; je kunt deze 
spullen aanbieden op het HVZ kantoor (Sportpark de Kalverhoek) 
op donderdag en vrijdagavond 14 en15 februari van 19.00 tot 21.30 uur 
en zaterdagmorgen 16 februari van 10.00 tot 12.00 uur. 
In overleg met u wordt de verkoopprijs bepaald. De HVZ verzorgt 
het transport en de uitstalling naar en op de beurs. Aan het einde van 
de beursdag moet u zelf overgebleven spullen of het ontvangen geld 
ophalen. 
Niet opgehaalde spullen vervallen aan de HVZ. Deze ruilbeurs is een 
gratis dienst van de HVZ voor haar leden dus voor diefstal of vermis-
sing wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen. Maak dus je 
oude spullen te gelde en doe een ander er een plezier mee. 
Niet-leden kunnen spullen inbrengen tegen een vergoeding van 10% 
van de verkoopprijs aan de HVZ.

Vliegvissen
Op de beurs zelf kunt u naast de ruilbeurs ook vaak mooie koopjes 
vinden bij de aanwezige hengelsportwinkeliers. Een mooie visvakantie 
of visboot uitzoeken is mogelijk of alvast informatie hierover verzame-
len kan ook. Bij de kramen van de HVZ kom je aan de weet wat de di-

verse commissies van onze vereniging zoal organiseren gedurende 2013. 
Ook kun je meer informatie krijgen over vliegvissen en binden en kun 
je zelfs oefenen in het werpen van een kunstvlieg. 
De aanwezige commissieleden vertellen u alles over het zeevissen.
Rik Hagedoorn van Hengelsport Rik geeft hier een lezing over. 

Bij de stand van de sportvisserij MidWest Nederland kun je voelen 
hoe het is een haai aan de haak te hebben. 
Witvissen, jeugd, baars- en wedstrijdvissen, al deze mensen zijn aan-
wezig dus schroom niet te vragen wat je altijd al wilde weten. Bij de 
kraam van de jeugd worden hengelspulletjes voor jeugdleden voor een 
klein bedrag verkocht.
Met een beetje geluk kan je voordelig gelijk de juiste hengelspullen 
aanschaffen. Van wedstrijd, jeugd, senioren, baars, vlieg en zeevissen 
liggen de programma’s van 2013 voor je klaar. 

Rad van Fortuin
Lid worden van onze fantastische visvereniging kan natuurlijk ook op 
deze dag en vaak geldt hiervoor een speciale aanbieding.
En dan is er natuurlijk een gezellig terras waar je onder het genot van 
koffie, thee of fris met een versnapering kunt meespelen op het Rad 
van Fortuin. Iedere ronde zijn voor de gekochte lootjes prachtige prij-
zen te winnen als hengelsportspullen, waardebonnen of etenswaren. 

Gratis verrassing
Dit alles is zeker een bezoekje aan de HVZ Hengelsportbeurs waard 
met als klap op de vuurpijl een gratis verrassing voor iedere bezoeker. 
Kom dus op zondag 17 februari tussen 10.00 en 15.00 uur naar sport-
hal “De Vang” aan de Koningsgeelstraat1, 1503 NA te Zaandam. 
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colofon

van de penningmeester

agenda
Jeugdcommissie
28 januari start jeugdcursus

Open Dag HVZ 
zondag 17 februari

Seniorencommissie
26 april start competitie 55 plus
11 juni jaarlijkse viswedstijd 

Comissie zout
17 maart start zeecompetitie. Zie voor het 
programma p. 7

Baarscommissie
24 maart eerste wedstrijd. Zie voor de agenda 
p. 12

Klaverjas
1 en 15 februari, 1, 22 en 29 maart, 12 april
Opgeven kan telefonisch bij Trudy van Daal, 
tel. 075-6228520

Het HVZ kantoor is 5 dagen per week 
geopend van 13.30 tot 17.00 uur

Plannen 2013
Enigszins iets aan de late kant, maar toch ge-
meend, wil ik u en uw omgeving een mooi 
2013 en een goede gezondheid wensen.
En natuurlijk ook een goed visjaar. Dat moet 
lukken in ons prachtige  viswater.

Helaas moesten we in 2012 afscheid nemen 
van ons erelid Cor Breuker. Cor was vanaf 
de oprichting lid van zijn HVZ. In 1951 werd 
hij actief binnen de vereniging en vervulde 
vele functies en werkzaamheden. Hij was 
een icoon binnen de HVZ en laat een grote 
leegte achter.

Commissies
De commissies zijn druk met de activiteiten 
te plannen voor 2013. Denk aan de jeugdcur-
sus vissen, de senioren wedstrijden, vliegbin-
den, baarsvissen en zeevissen. Kortom het 
staat bol van de activiteiten.
Zo ook met de organisatie van de HVZ Hen-
gelsportbeurs (voorheen HVZ Open Dag).
Deze zal dit keer gehouden worden op zon-
dag 17 februari 2013 in sporthal de Vang te 
Zaandam. Meer nieuws hierover in dit num-
mer.

Nieuwe website
Noemenswaardig is ook dat sinds kort onze 
nieuwe website in de lucht is. Een fantastisch 
stuk werk. Nieuwsgierig? Kijk op:   
www.hvznet.nl

Contributie
Succesvol was in 2012 onze oproep om de 
contributie per machtiging te innen. Ruim 
1500 leden gaven hier gehoor aan. Wij zullen 
zeker dit nog een keer in 2013 herhalen. Dit 
voorkomt veel werk op ons kantoor.
Er zijn ook zaken die onze aandacht vragen 
in 2013. Zo zijn we op zoek naar een 2e secre-
taris m/v, een PR medewerker m/v en  ver-
sterking in de controle sector m/v. 
Denk er eens over na en maak hierover eens 
een praatje met mij op bijvoorbeeld de HVZ  
hengelsportbeurs 17 februari.
Tot dan!

     
Thijs ten Wolde

Nog geen Vispas 2013?
Haal hem dan op de Hengelsportbeurs!

Bij het lezen van dit nummer hebben de 
meeste HVZ´ers de vispas al in huis.

Mocht je door omstandigheden nog niet be-
taald hebben en dus geen vispas ontvangen, 
dan kun je deze op de HVZ/Hengelbeurs-
dag 17 februari komen ophalen bij de stand 
van de administratie. Wel contant afrekenen 
want we hebben daar geen PIN apparaat. 
Het bedrag staat op je acceptgiro vermeld.

De penningmeester
Henk op den Akker
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Dagelijks bestuur
Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

Rekeningnummer
ING Bank: 407968
IBAN: NL45 INGB 0000407968
ABN-AMRO: 84.45.22.775
IBAN  NL 07ABNA 0844522775

Commissies
K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
J. Gruijs, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
T. Moed, jeugdafdeling

Adres
Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijde Wormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl

Open van oktober t/m maart alle 
werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.
Van april t/m sept: maandag t/m 
woensdag.

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001. Lid van de federatie van  
hengelsportverenigingen Noordwest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

informatie

van de redactie

controlecommissie
Op 6 december is de voltallige strafcommissie van de HVZ o.l.v.
dhr W. Metselaar in zitting bijeengekomen en is besloten om lidnum-
mer 104992 een schorsing voor 1 jaar van het lidmaatschap op te leg-
gen. Dit in verband met geconstateerde overtredingen van de visserij-
wet met ralleyvissen.
Het besluit is doorgegeven aan Sportvisserij Nederland met het ver-
zoek dit besluit landelijk over te nemen.

In Memoriam 

Cor Breuker
Op 18 oktober jl. overleed ons erelid en lid in de orde van Oranje 
Nassau op 93-jarige leeftijd: Cornelis Breuker.
Cor werd lid in 1941 bij de oprichting van de HVZ.
Vanaf 1951 werd hij zeer actief in de vereniging. Mede door zijn 
toedoen werd onze bloeiende jeugdafdeling opgericht.
Vele werkzaamheden werden door hem gedaan en was hij o.a 
commissielid en later bestuurslid.
In Cor verliest de HVZ een icoon.

Wij wensen zijn vrouw en familie veel kracht om dit verlies te 
verwerken.

     Het bestuur

NOC*NSF verwelkomt Sportvisserij Nederland

ARNHEM (ANP) - De sportbonden hebben bij de algemene verga-
dering van NOC*NSF unaniem ingestemd met het lidmaatschap van 
Sportvisserij Nederland. De sportbond die 570.000 leden telt, treedt 
op 1 januari toe tot de sportkoepel waarmee het ledental met zo’n 10 
procent wordt uitgebreid.
Sportvisserij Nederland voldoet aan alle formele aansluitingscriteria 
van NOC*NSF, meldde NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis. De 
bond is ook aangesloten bij SportAccord, de koepel van internatio-
nale sportorganisaties. Onder meer vanuit dierenwelzijnorganisaties 
kwamen bezwaren terwijl andere bonden ook vreesden financieel te 
moeten inleveren ten koste van het nieuwe lid. Dat gebeurt voor-
alsnog niet, de vissport deelt de komende 4 jaar niet mee uit de pot 
beschikbare Sportagenda-middelen. 

 
Bron: NOC NSF

Welkom allemaal bij deze eerste editie van 2013. Een nieuw visjaar ligt 
voor jullie open!
We maken een frisse start met een rijk gevulde agenda.
Nieuw is de rubriek ‘Mijn vangst’, zie pag. 9. Zou je het ook leuk vin-
den om daar in te staan? Stuur ons dan een berichtje met foto!
Ook nieuw - of eigenlijk terug van geweest - zijn de HVZ’ertjes. Klei-
ne advertenties waarmee je als HVZ lid gratis je visspullen kunt pro-
beren te verkopen. Ik zou zeggen, maak er gebruik van!
Ik wens jullie een mooi jaar met bijzondere vangsten toe!

Annegreet van der Ros



Castricum: 0251 655086               Zaandam: 075 6510610

‘Het team staat
 als een huis’

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd   1 8/6/08   12:44:18 PM
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Dealer van : 
Tohatsu Buitenboordmotoren - Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester 
boten - LowRance Fish� nders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport 
accessoires - Haakon Boottrailers

Levering van vele merken 

boten, m
otoren en accessoires 

Reparatie, onderhoud 

en opbouwen van accessoires, m
otoren, etc

accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op 
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact 
met ons op via 06-23740772

Stuur ons een e-mail: peter@helmerhorst.com
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- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers

- Baggeren
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Wijk aan Zee
‘Eindelijk vis!’
Het was zondag 23 december jl. de afsluitwedstrijd van de competitie 2012. Tradi-
tiegetrouw vissen we deze laatste wedstrijd altijd op de Noordpier bij Wijk aan Zee.

De week voorafgaand aan deze wedstrijd gaf goede vangsten, vooral schar.
Maar… een vette Zuidwester dreigde de visdag te verstoren.
Gelukkig konden we toch de pier op. Zo kwam ook het aas onder druk te staan. Onze leveran-
cier kon niet leveren, dus moesten we de pieren uit Scheveningen halen.

Bizar
Dit alles paste precies in het verlengde van de competitie 2012.
Deze zal als bizar de boeken in gaan. We moesten drie keer achter elkaar toezien dat de wed-
strijden vanuit Scheveningen door weersomstandigheden werden afgelast. Herstel was niet mo-
gelijk, dit hebben we nog nooit meegemaakt.
Terug naar Wijk aan Zee. Met alle trouwe leden met regen en een straffe Zuid Wester toch de 
pier op. De vangsten waren prima. Pim Pos won met 13.78 meter. 2e  Wim Heijnen met 8.39 
meter, 3e  Ruben den Uil met 7.48 meter, 4e met 4.93 meter: nieuwkomer Nick Visser en 5e  
werd Ruud Bulke met 3.98 meter. De grootste vis was voor Wim Goudriaan met een gul van 
47 cm.

Ondanks alle tegenwind in 2012 werd alles weer goed. Na afloop op onze thuisbasis de “Zon 
“ - met het afsluitdiner van 3 gangen op één bord - werd de prijsuitreiking nog even stilgestaan 
bij de goede dagvangsten. Traditioneel werd afgesloten met een vissige tombola.
En maar stil hopen dat 2013 veel wind mee zal geven.

     Thijs ten Wolde   

commissie zout

Programma Zeecompetitie 2013
1e 17-03-2013 Boot Scheveningen
2e 07-04-2013 Kant Petten
3e 21-04-2013 Boot Scheveningen
4e 12-05-2013 Kant Wijk aan Zee
5e 29-09-2013 Boot Scheveningen
6e 27-10-2013 Kant ?
7e 24-11-2013 Boot Scheveningen
8e 22-12-2013 afsluitwedstrijd Wijk aan Zee
 
Voor inlichtingen en inschrijvingen Martin Kok 075-6179486 en Thijs ten Wolde 075-6425620.
Kosten: Kantwedstrijden 15 euro incl. 50 pieren. Bootwedstrijden 30 euro; pieren zelf kopen in 
Scheveningen [naast de boot]. Vervoer altijd zelf regelen.

De Zeecommissie

Uitslag wedstrijd 
Wijk aan Zee 24-12-2012

A-KLASSE CM
1 Pos, P. 1378
2 Heijnen, W 839
3 Uil, Ruben den 748
4 Visser, Nick 493
5 Rulke, Ruud 398
6 Forrer, M. 397
7 Pie,Ton 340
8 Rem, Siem 315
9 Polling, Roel 313

10 Horst. A.v.d. 300
11 Lutterlof jr, Andy 279
12 Dijkstra, A. 266
13 Polling, M. 220
14 Goudriaan, W. *)           214
15 Commandeur, R 211
16 Schneider, D. 189
17 Lutterlof sr, André  D. 157

*) gul 47
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jeugdcommissie          
Hengelsport Vereniging Zaanstreek leert de jeugd vissen
Een cursus om te gaan vissen. Het klinkt alsof dit moeilijk is 
en dat je hier veel voor moet leren. Nee, vissen is niet moeilijk 
maar er komt wel meer bij kijken dan een stukje brood aan 
een haakje in het water laten zakken. 

Veel kinderen vinden vissen leuk en het wordt nog veel leuker als je 
wat vangt. Om jeugdige vissers te begeleiden bij het vangen van meer 
vis, organiseert de Hengelsport Vereniging Zaanstreek (HVZ) een 
cursus sportvissen voor jeugd. 
Vanaf 28 januari op negen maandagavonden geven ervaren sportvis-
sers uitleg over de beste manier van het vissen op witvis (brasem en 
voorn) karper en roofvis. Er worden tuigjes en voer gemaakt, hengels 
opgetuigd, films vertoond en kunstvliegen gebonden. Ook het leven 
van een vis komt aan de orde en de onderwaterwereld waarin vissen le-
ven. Je leert als jeugdsportvisser  het zorgvuldig vastpakken, onthaken, 
eventueel wegen en zolang bewaren van gevangen vissen. Natuurlijk 
om ze daarna te bekijken, te herkennen en weer terug in het water te 
zetten. 

Diploma
Vissen staat gelijk aan heerlijk buiten in de natuur en lekker bezig zijn. 
Belangrijk voor je kennis van de natuur en je gezondheid en een fan-
tastische hobby. De cursusavonden worden in april afgesloten met een 
klein examen en de uitreiking van het diploma HVZ Jeugdsportvisser.

Voor wie?
De cursus is voor jongens en meisjes van acht t/m achttien jaar. Deze 
cursus wordt gehouden in het zaaltje achter het clubgebouw van de 
HVZ in sportpark “de Kalverhoek” vanaf maandag 28 januari van 
19.00 uur tot 21.00 uur. Voor informatie of je dit jaar nog kunt mee-
doen aan deze cursus: bel 06-43095500 of via de website 
www.hvznet.nl. 

Zomerprogramma
Tijdens het uitgebreide zomerprogramma van de HVZ jeugdafdeling 
kan de verkregen kennis gelijk in de praktijk worden gebracht tijdens 
de vele viswedstrijden. Zo nodig met de hulp van de jeugdcommissie. 
Voor HVZ leden is deze cursus gratis maar je kunt ook tijdens de cur-
sus lid worden. Dit kost t/m 14 jaar slechts 9 euro incl. inschrijfgeld 
(eenmalig en speciaal tarief ) en jeugdvispas voor bijna heel Nederland 
in 2013. 
Ben je ouder of wil je ook een vispas daarbij en wil je weten wat het 
voor jou kost? Kijk dan even op www.hvznet.nl. Daar staan ook alle 
cursusdata en wat de HVZ jeugd dit jaar gaat doen zoals een zomer-
kamp, koppelwedstrijden en een competitie.

Frans Hagens

Breng overtollige hengelspullen naar de ruilbeurs!
De HVZ houdt op zondag 17 februari a.s. 
haar jaarlijkse HVZ Hengelsportbeurs. 
Traditioneel tijdens deze beurs is er een 
zeer druk bezochte ruilbeurs waar ieder-
een zijn of haar overtollige hengelspul-
len kan verkopen. Een goede manier om 
van uw overtollige hengelmateriaal af 
te komen. U ruimt uw viskoffer of schuur 
op en kunt een andere sportvisser hier-
mee een plezier te doen.

Voorwaarde is wel dat de door u aangeboden 
spullen compleet, in goede staat, werkend 
en niet ouder dan circa 15 jaar zijn. Een 

uitzondering is er voor oude visspullen met 
verzamelwaarde. Alles van hengels, molens, 
koffers, hoezen, pluggen etc. kan worden 
aangeboden. Tijdens de inname momenten 
op donderdagavond 14 februari, vrijdag-
avond 15 februari en zaterdagmorgen 16 fe-
bruari zullen uw spullen worden ingenomen. 
In overleg met u wordt de verkoopprijs be-
paald. 

Tijdens de ruilbeurs kan iedereen de spullen 
bekijken en kopen en met u wordt aan het 
einde van de beurs om +/- 15.00 uur afgere-
kend. De HVZ doet dit kosteloos voor haar 

leden maar neemt geen enkele verantwoor-
ding voor beschadiging en/of diefstal. Niet 
leden betalen een vergoeding van 10% aan de 
HVZ. Uw spullen brengen en aanbieden kan 
op donderdag of vrijdagavond voorafgaand 
aan de open dag van 19.00 tot 21.30 uur of 
op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
op het HVZ kantoor. 
De HVZ transporteert de volgende dag de 
spullen naar de ruilbeurs en stalt ze uit. Niet 
verkochte artikelen moeten aan het einde 
van de open dag weer worden opgehaald in 
de Vang voor 15.00 uur. Niet opgehaalde ar-
tikelen vervallen aan de HVZ.
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Snoeken
In december besloten mijn vismaat John de Bruin uit Assendelft en ikzelf te gaan snoeken. 
Omdat het die bewuste zondag ‘s ochtends gutste van de regen – en het volgens buienradar pas 
‘s middags droog zou worden - , besloten wij om het eerst onder viaducten te gaan proberen. 
Daar was het tenminste droog want het viel werkelijk met bakken tegelijk uit de hemel.
We hadden 2 hengels uitgeworpen met getakeld dood aas met een zeevis eraan. Met die andere 
twee gingen we wat met kunstaas slepen onder het droge viaduct. Maar zo groot is dat stuk 
water niet. We waren eigenlijk gauw klaar met het kunstaas. Geen stootje gezien, totdat een 
van de twee dobbers met die zeevis er schuin vandoor ging.
Even wat lijn laten vieren tot 30 tellen en aanslaan. De vis ging er als een speer vandoor en nam 
enkele keren wat lijn van de spoel. Maar na een paar minuten gaf hij zich toch over. Het was 
echter geen snoek maar een dikke zwarte snoekbaars. Het schepnet eronder en het meetlint 
gepakt en een prachtige lengte van 86 cm opgemeten.
Na wat foto’s te hebben gemaakt, is deze jetser van een snoekbaars weer keurig in de polder 
teruggezet.

Ernst Kabel

Spiegelkarper

Van de zomer gevangen in de Nauernasche-
vaart en misschien wel leuk om te vermelden 
dat er nog hele mooie spiegel/rijen karpers 
daar rondzwemmen. Heb er deze zomer veel 
en ook zware (30) gevangen maar dit was de 
allermooiste.

Ferry Smit

Slanke Karper
De karper die ik gevangen heb in mei 2012 
op ons terras was weer eens een slanke strak-
ke karper. De vraag is of dit een echte Zaanse 
boerenkarper is of een hybride ?
Mijn kleinzoon Mika was getuige maar dit 
wist hij natuurlijk ook niet!
 

Ernst Kabel

Ook in HVZ nieuws?
Lijkt het je ook leuk om met je vangst in 
deze rubriek te staan?
Stuur dan een foto (in hoge resolutie) + 
een korte beschrijving van je vangst naar 
admin@hvznet.nl.
De kans is groot dat jij dan in een van de 
volgende edities staat!

mijn vangst         
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Verslag prijsuitreiking zomer 
en wintercompetitie 2012
Zaterdag 8 december jl. was alweer de laatste winterwedstrijd. 
Het weer was prachtig; veel zon en weinig wind. In verband 
met de sneeuwval werd er gekozen voor een vlakke kant. We 
gingen dus naar de Zaan tegenover Gerkens. Daar is over het 
algemeen redelijk tot goed vis te vangen.
Maar helaas, net als vorig jaar wilde de vis niet bijten. Van de 11 
deelnemers waren er toch 2 die een visje wisten te haken.
 
Martijn had als eerste een aanbeet. Niet groot maar, met 
die 520 gram helemaal geramd. Dat dacht hij tenminste... 
Totdat Jan Derlage aan het eind van de wedstrijd een kleine brasem 
wist te strikken en daardoor 1 wedstrijdpunt wist te halen, met een vis 
van 930 gram.
 

Vervolgens snel opruimen en naar Assendelft voor de prijsuitreiking 
en de snert met roggebrood met spek die Johan inmiddels klaar had 
staan.
We begonnen met een consumptie bij binnenkomst terwijl Joop en 
Piet snel de gegevens in de laptop zetten zodat ze de prijzen konden 
klaarmaken.

Overzicht van de eerste 5 deelnemers:
1e Willem Westra 44.490 gram 15 punten 
2e Jan Derlage 28.870 gram 20 punten
3e Martijn Tijms 31.240 gram 26 punten
4e Kees van den Berg 29.350 gram 34 punten 
5e Herman Veenstra 21.490 gram 37 punten

seniorencommissie



Uitslag wedstrijden 
zoet

totaal 24-11-2012
Zaan t/o Gerkens

1-12-2012
NHK Purmerland

8-12-2012
Zaan t/o Gerkens

punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht
1 Willem Westra 26 44.490 4 2.050 2 5.930 12 0
2 Jan Derlage 30 31.440 1 5.120 1 6.850 1 930
3 Martijn Tijms 33 31.940 7 700 4 3.960 2 520
4 Kees van den Berg 45 29.350 8 660 5 3.900 12 0
5 Herman Veenstra 48 21.490 5 1.350 3 4.330 12 0
6 Joop Lotten 55 24.230 2 3.830 7 2.610 12 0
7 Ron Veenstra 56 20.480 3 2.080 6 3.570 12 0
8 Frans Monden 63 15.950 13 afb 8 1.680 12 0
9 Wim Overmars 81 8.260 6 720 9 1.550 12 0

10 Fritz Eckenhausen 87 6.620 12 0 10 1.120 12 0
11 Stephan Veenstra 91 6.270 13 afb 13 afb 12 0
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seniorencommissie
Zie voor de volledige uitslag het andere overzicht op deze pagina’s. Er 
is tijdens de winterwedstrijden 240.520 gram gevangen. Verder willen 
wij Ron en Herman Veenstra bedanken voor hun inzet bij het uitzet-
ten en wegen van de wedstrijden.
 
Prijsuitreiking Zomeravond 2012
En natuurlijk was er ook de prijsuitreiking van de Zomeravond 2012

Overzicht van de eerste 5 deelnemers:
1e Cor Martens  58.600 gram 25 punten
2e Chris Hagens  58.440 gram 34 punten
3e Frans Hagens  49.620 gram 35 punten
4e Jan Derlage  38.050 gram 40 punten
5e Joop Gruijs  44.840 gram 41 punten
Er is tijdens de Zomeravondwedstrijden  545.110 gram gevangen. Ook 
willen wij Anja en Kelly Swart weer bedanken voor hun inzet bij het 
wegen van de gevangen vis. Na het nuttigen van een gratis 2e con-
sumptie was het weer tijd om elkaar prettige feestdagen te wensen 
en gingen alle aanwezigen met een heerlijk kerstbrood onder de arm 
naar huis.
 
Wij zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de Zomeravond-
competitie 2013. Meer daarover is te lezen op hvznet.nl 

Joop & Piet
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Te koop
Alcraft platbodem visboot

Alcraft platbodem visboot 4,20 x 1,45 
Met nieuwe trailer- 5 pk Mercurie 4 tackt 
z.a.n.-  verz; tot 5/2013 eventueel stalling 
binnen te regelen. Ondh. nota moter t.i.z. 
Afdekzeil- g.g.k. sloten wielklem - div. 
gebr. art.  
t.e.a.b. boven de € 1500
tel. 075 6158401 of 06 15618911

Geacht bestuur,

Bij deze dank ik u voor mijn benoeming tot 

HVZ-er 2012.

De waardering voor het vrijwilligerswerk is 

door mij zeer op prijs gesteld.

Het werk dat ik doe, doe ik met veel plezier.

Als vrijwilliger help je mee om de HVZ tot een 

nog plezieriger vereniging te maken.

En daar hebben we allemaal profijt van.

Bij deze wil ik ook een oproep doen aan mensen 

zoals ik, om u op te geven als vrijwilliger om 

allerlei klusjes op te knappen.

Het gaat altijd maar om een paar uur en de 

koffie (en koek) is altijd vers.

Namens mij: een fijn visjaar!!

Nico Pinxteren

Agenda wedstrijden Baarsvissen

nr datum plaats opgave 
datum

telefoon

1 Zo 24-mrt Open Edam 21-mrt 0299-460122
2 Zo 23-jun Baarskampioenschap Akersloot 20-jun 0251-311811
3 Zo 30-jun Open Baarskampioenschap Midwoud 27-jun 06-53812640 of 06-13156309
4 Zo 21-jul Kermiswedstrijd Dirkshorn op de dag zelf 0226-421297
5 Zo 25-aug Open Baars Zilverenbrug 22-aug 0226-381869
6 Za 7-sep VZOD Baarswedstrijd tbv de Jeugd op de dag zelf 06-48238897
7 Za 14-sep HVZ Baarskampioenschap 11-sep 075-6426259
8 Zo 15-sep VNK Medemblik 12-sep 0227-543612
9 Zo 22-sep 1000 Eilanden 19-sep 0226-321450

10 Za 28-sep De Eendracht Kermis 25-sep 0226-381869
11 Za 26-okt Klokkenweel 23-okt 0228-563747
12 Zo 27-okt Alkmaar 24-okt 0226-421997
13 Za 2-nov Rond om de Meren 30-okt 0251-313510
14 Zo 17-nov NH Kampioenschap 14-nov 0226-394055
15 Zo 24-nov Arie Buth Memorial 21-nov

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam woonplaats naam woonplaats

T.Schouwenaars Brouwershaven
K. van der Linden 1509 XA  Zaandam
H.L.M.van der Zon Koog a/d Zaan
A.Gaal 1504 ED Zaandam
P.Reijne 1561 KH Krommenie
K.T.C.Koning 1503 KJ Zaandam
R.H.Jenkins 1505 AH Zaandam
R.van der Ploeg 2132 XR Hoofddorp
M.Vriese 1562 ZK Krommenie
R.van Berge 1507 PZ Zaandam
A.de Bie 1521 SV Wormerveer
R. van der Stel 1511 BN Oostzaan

J.Tuin 1544 CV Zaandijk
P.R.Schuurmans 2022 BJ Haarlem
H.Oostendorp 4132 GJ Vianen
Mevr. K.Lodewijks- v.Raam Zaandijk
D.J.Piets 1505 HA Zaandam
F.J.E.Oldekotter 1448 CE Purmerend
P.L.Vermeulen  Koog a/d Zaan
P.A.van Reenen 1531 LC Wormer
J.P.Boonstra 1508 WE Zaandam
C.Verzeilberg 1541 TD Koog a/d Zaan
J.van Os 1452 XM Ilpendam
M.Stam Jr. 1511 VK Oostzaan

administratie
A.Lujinovic 1504 AP Zaandam
E.Luik 1561 XE Krommenie
D.G. Hardenberg 1506 HR Zaandam
H.J.Kerssens 1509 EG Zaandam
D.C.Scherjon 1509 ZR Zaandam
E.Renting 1541 DK Koog a/d Zaan
G.Mele 1551 RB Westzaan
D.Verhoef 3825 CS Amersfoort
L.J.H.van Mourik 1032 XE Amsterdam
B.D.Schreuder 1566 AA Assendelft
R.Wals 1503 BZ Zaandam
J.M.Uhlenbeek 1506 XE Zaandam

H.Abma 8606 AX Sneek
C.K. van Hoogwaarden  Oostzaan
M. van Hoogwaarden Oostzaan
V.A.Offenberg 1531 AG Wormer
F.Miroslaw 1504 NB Zaandam
W.Melief 1502 BR Zaandam
F.Melief 1502 BR Zaandam
G.B.O.Kesselaar 1521 KV Wormerveer
T.R.B.Kesselaar 1521 KV Wormerveer
M.Galek 1502 XJ Zaandam

naam woonplaats naam woonplaats

Iets verkopen?
Wil je van je overtollige visspullen af?
Stuur dan een berichtje met eventeel een foto van het te verkopen 
product naar admin@hvzetnet.nl. Dan plaatsen wij je advertentie in 
de eerstvolgende editie van HVZ nieuws!
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HVZ-website in een 
nieuw jasje
Sinds we in 2005 onze eerste website op het internet publi-
ceerden, zijn techniek en het gebruik van internet razendsnel 
verder ontwikkeld. Met snellere verbindingen, database-toe-
passingen, met Google Maps en YouTube…We kochten lap-
tops, tablets en smart phones waarmee we nu zelfs op onze 
stek meteen de vangsten kunnen registreren. Ontwikkelingen 
genoeg om de verenigingssite aan te passen en te vernieuwen. 

Frans Hagens, Egbert Jonker en Henk op den Akker hielden zich daar 
het afgelopen jaar mee bezig. Met als resultaat: actuelere en betere 
presentatie, een aantal nieuwe rubrieken, betere contactformulieren 
en vooral het makkelijker actueel houden van de inhoud.

Up to date
De vernieuwde site is gemaakt op basis van een zgn. content manage-
ment systeem. In dit geval speciaal ontwikkeld voor de bij Sportvisse-
rij Nederland (SVN) aangesloten verenigingen. Daarbij is er wel voor 
gezorgd dat de site een typische HVZ-uitstraling kreeg. 
Het technisch onderhoud en vernieuwingen worden door SVN ver-
zorgd. Zo zijn we ook in de toekomst verzekerd van een up to date 
systeem. Een zorg minder voor de HVZ.

Nieuws
De meest in het oog springende vernieuwing onderging de zogeheten 
homepage; de eerste pagina bij binnenkomst op de site. Deze is aan-
zienlijk groter dan voorheen en daardoor beter leesbaar. 

Opvallend zijn hier drie nieuwsrubrieken aan de linkerkant: het laat-
ste verenigingsnieuws, nieuws van de federatie en nieuws van Sport-
visserij Nederland. 
De laatste twee rubrieken worden door de genoemde organisaties da-
gelijks bijgewerkt. Het verenigingsnieuws moeten we zelf verzorgen. 
Maar ook dat ziet er aantrekkelijk uit met foto’s, korte introductie- en 
vervolgteksten.

Helemaal rechtsboven vindt je de Contactrubriek waar berichten aan 
het bestuur en de commissies kunnen worden verzonden. Daarnaast 
is er ondermeer een zogenaamde RSS-feed-mogelijkheid die je per 
e-mail of in je browser automatisch bericht stuurt als een nieuws is 
gepubliceerd op de site.

Overzicht jaaractiviteiten
Ook nieuw is een overzicht van de jaaractiviteiten van diverse com-
missies. Makkelijk om even snel iets op te zoeken. Daaronder een 
duidelijk 3-daagse weersverwachting en vervolgens, niet onbelangrijk, 
een vernieuwde agenda met een betere presentatie.  

Verder zijn de vertrouwde rubrieken waaronder ‘De Vispas’, ‘Lidmaat-
schap’ en ‘Speciaal voor leden’ onder handen genomen en up to date 
gemaakt. Niet onvermeld mag blijven dat de ‘Zaanse Vliegvissers’ 
weer ‘binnenboord’ zijn en geen aparte site meer hebben.

Instructievideo’s
Voor beeld en geluid is er de Media-rubriek. Daar kun je vier jaar-
gangen HVZ Nieuws nog eens online lezen, fotoalbums van HVZ-
activiteiten bekijken en ook veel instructieve hengelsportvideo’s. En je 
kunt er je eigen hengelsportfoto’s en -video’s laten plaatsen.

Tot slot: wie wil solliciteren op een van de vacatures binnen de vereni-
ging, vindt bij Vacatures de nodige informatie.

Met deze vernieuwing is de passieve site van 2005 veranderd in een 
actieve bron van informatie, voor zowel nog-niet-leden als onze be-
staande leden. 
Ga gauw naar de site op www.hvznet.nl om nog meer te ontdekken. 
En blijf kijken want er is nu altijd hengelsportnieuws. 
En als je nog ideëen of wensen hebt voor verbetering, laat dat weten. 
Want ook de beste website is nooit af!

actueel
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Op de Nechako hoogvlakte in centraal 
Brits-Columbia, Canada, aan het prach-
tige Francois Lake, ligt Wild Rose Camp. 
Een klein resort gestart in 1995 door Al-
bert & Margreet Slot.
Met tientallen meren en een van de 
beste Steelhead rivieren van Noord-
Amerika in de directe omgeving, maakt 
het een erg interessant gebied voor de 
hengelsporter en natuurliefhebber.
De wilde Regenboog Forel is hier de 
meest voorkomende vissoort, verder 
Dolly Varden,verschillende soorten wit-
vis en in de diepe, koude meren de Lake 
Trout(Amerikaanse meerforel).

De Morice River is een top Steelhead rivier. 
Ook trekken er 4 verschillende zalmsoorten 
de Morice op. Deze rivier is goed vanaf de 
weg te bereiken en je hebt echt geen (dure) 
gids nodig om Steelhead te kunnen vangen.
Kijk eens op www.zalmvissen.com (reisver-
slagen, foto's).
Uit bovenstaande blijkt al wel dat er voor 
elke hengelsporter veel te beleven is.

Prachtige natuur
Je hoeft geen door de wol geverfde hengel-
sporter te zijn of speciale technieken te be-
heersen om hier te vissen. Ook beginners 
doen het goed.

Niemand zal en kan ooit vangstgaranties ge-
ven, maar in de 17 jaar dat we vakantiehuis-
jes verhuren, is er door onze vissende gasten 
altijd gevangen.
De visdruk is erg laag en vaak heb je een 
meer helemaal voor jezelf, zelfs op de mak-
kelijk te bereiken meren.
Waar je ook vist vanuit Wild Rose Camp, je 
bent altijd in de prachtige natuur. Met veel 
kans om wildlife te zien.
Behalve sportvissen is er meer te doen, zoals 
wandelen, natuurfotografie, wildlife viewing, 
mineralen en fossielen zoeken. Ontdek de 
Canadese en Indiaanse cultuur, je kunt ze 
ook combineren of je kunt gewoon lekker 
relaxed op de veranda zitten en genieten van 
het uitzicht over Francois Lake, waar je
vaak de beste vissers kunt zien; de visarend 
en de Amerikaanse zeearend.

Kleinschalige opzet
Wild Rose Camp is kleinschalig opgezet, zo-
dat wij tijd voor onze gasten hebben, hun 
vragen beantwoorden, advies geven en net 
dat beetje extra kunnen doen.
Mocht voor de volpension optie worden ge-
kozen; alle maaltijden worden door ons be-
reid: ontbijt, lunch en diner.
Op vistrips gaan we meestal naar de meer af-
gelegen meren, sommige in het kustgebergte. 
We gaan dan met onze zeewaardige 5.5m in-
flatable boot. Ook is het mogelijk om meer-
daagse trips te doen.

Wild Rose Camp
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Senioren 55 plus 
Het jaar 2012 is voorbij, dus moet het van 
2013 komen. 
Allereerst iedereen die (weer) mee wil doen 
aan onze reuze gezellige viscompetitie, moet 
zich opgeven bij een van de commissieleden 
(geen instuif meer). Dus bel of mail even en 
dan komt alles goed.

De competitie wordt gehouden van 26 april 
t/m 23 augustus op de vrijdagen, op diverse 
wateren rond Zaandam en omstreken om de 
veertien dagen. Iedere inschrijver krijgt op 
tijd bericht met meer informatie.  Zie voor 
verdere informatie over bijvoorbeeld de vis-
wateren hvznet.nl 

Joop Lotten, j.lotten@chello.nl  
075 6158401, 0615618911

✃

Deelnamebon Viswedstrijd 50+
11 juni 2013  

Naam:    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Geboortedatum:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Adres:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Postcode:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Woonplaats:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Telefoon:    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Wil gehaald worden* ja/ nee

Wil ...... personen meenemen

Wil als vismeter assisteren ja/ nee

* alleen binnen de Zaanstreek

seniorencommissie

Rust en ruimte
Wild Rose Camp biedt verschillende moge-
lijkheden. We verhuren volledig ingerichte 
vakantie huisjes, al dan niet met volpension 
en we bieden volledig verzorgde vis/natuur-
vakanties, die altijd in overleg met de klant 
worden samengesteld. Ook kunnen er dag-
trips worden geboekt.
Enkele wetenswaardigheden: grootste Re-
genboog Forel ooit gevangen in de omgeving 
van WRC: een 34 ponder in Eutsuk Lake.
We hebben een landklimaat met meest war-
me droge zomers en koude (lange) winters.
Francois Lake is meer dan 300m. diep en het 
water is erg zuiver, van drinkwaterkwaliteit.
Rust en ruimte te over, met minder dan 1 
persoon per 3 vierkante kilometer.

Voor vragen of meer informatie: 
wildrosecamp@hotmail.com
www.wildrosecamp.net



LIGPLAATSEN TE HUUR 
VOOR ROEI- EN MOTORBOTEN
Keuze uit meer dan 300 plaatsen in het Veldpark, de Gouw en 
Zuidervaart te Zaandam. Huurprijzen vanaf € 40,- per jaar. 
Voor informatie: B. Hoogstra, tel. 075 6351276 

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

Noordpier
Reyndersweg 2
1951 LA Velsen-Noord
0251-374 523

VOOR AL UW  

HENGELSPORT

ARTIKELEN 

VOOR ZOET- EN 

ZOUTWATER

koo-boten

Witte Vlinderweg 36A
1521 PS  Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

De houten schouw uit de Zaanstreek
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