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Welkom op de HVZ Hengelsportbeurs!



Zondag 2 maart 2014 organiseert onze HVZ weer de jaarlijkse 
HVZ HENGELSPORTBEURS in sporthal De Vang. Op deze beurs, 
die toegankelijk is voor iedereen, presenteert onze hengel-
sport vereniging zichzelf. Naast onze eigen commissies zijn er 
deelnemers zoals de federatie MidWest Nederland, hengel- en 
watersportwinkels en reisorganisaties aanwezig. 

Ruilbeurs
Alle bekende activiteiten zijn er weer, zoals de ruilbeurs waar iedereen 
zijn of haar overtollige hengelsport spullen kan inbrengen voor ver-
koop op deze beursdag. Hoe dit gaat, kun je lezen op onze 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 27 en 28 februari van 
19.00 tot 21.30 uur en zaterdagmorgen 1 maart 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 op-
halen. Niet opgehaalde spullen vervallen aan de HVZ. Deze ruilbeurs 
is een gratis dienst van de HVZ voor haar leden dus voor diefstal of 
vermissing 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.

Demonstraties
Op de beurs zelf kunt u naast de ruilbeurs ook vaak mooie koopjes 
vinden bij de aanwezige hengelsportwinkeliers. Ook is het mogelijk 
om een mooie visvakantie of visboot uit te zoeken en alvast informatie 
hierover te verzamelen. Bij de kramen van de HVZ kom je te weten 
wat de diverse commissies van onze vereniging aan activiteiten organi-
seren gedurende 2014 of kun je het programma ophalen. 
De vliegvissers geven een demonstratie binden en je kunt zelfs oefe-
nen in het werpen van een kunstvlieg op de werpbaan. 

Presentaties
De aanwezige commissieleden vertellen u alles over zeevissen. Rik Ha-
gedoorn van Hengelsport Rik geeft een lezing en Melvin Sengers van 
Discus Rio Negro over het organisch vissen op karper. Bij de stand 
van de sportvisserij Mid-West Nederland kun je met de drilmachine 
voelen hoe het is een tonijn aan de haak te hebben. 

Witvissen, jeugd, baars en wedstrijdvissen: al deze mensen zijn aanwe-
zig dus schroom niet te vragen wat je altijd al wilde weten of schrijf 
je vast in voor het jeugd zomerkamp, de 50+ competitie, de zomer-
avondcompetitie of de jeugdcompetitie. 
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, seni-
oren, baars, vlieg en zeevissen liggen de programma’s van 2014 voor 
je klaar. 

Lid worden?
Lid worden van onze fantastische visvereniging kan ook op deze dag 
en vaak geldt hiervoor een speciale aanbieding. In de zaal is een ge-
zellig 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 prijzen te winnen als hengel-
sportspullen, waardebonnen of etenswaren. 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 2 maart 
tussen 10.00 en 15.00 uur naar sporthal “De Vang” aan de Konings-
geelstraat 1 te Zaandam!

Frans Hagens

De HVZ Hengelsportbeurs komt er weer aan!
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agenda
Seniorencommissie
6 mei start zomeravondcompetitie. Zie p. 11 
voor verdere data
3 juni 50 plusdag Zuidervaart
Jaarprogramma 50 plus: 1e wedstrijd 11 april
zie p.13

Commissie zout
16 maart 1e wedstrijd competitie. Zie p. 7  

HVZ Hengelbeurs 
2 maart 2014

Vliegviscommissie
30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 
10 en 24 april
 
Jeugdcommissie
3 maart start jeugdcursus. Zie p. 8 

Klaverjas
14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 
april

Openingstijden HVZ kantoor: alle werk-
dagen van 13.30 tot 17.00 uur.
(oktober t/m maart)

van de penningmeester

Allereerst mijn beste wensen aan u voor 
2014. Ik hoop dat het voor u een mooi 
en gezond jaar wordt. Weliswaar is mijn 
wens wat laat maar toch oprecht ge-
meend.

Terugkijkend was 2013 voor de HVZ een 
goed jaar. Het ledenbestand bleef stabiel en 
onze commissies zijn redelijk tot goed bezet 
gebleven. Zeker in deze tijd is dat van eminent 
belang voor onze vereniging. Ik hoop dat 2014 
voor de HVZ een goed jaar gaat worden.

Ontwikkelingen
Wij kijken natuurlijk met belangstelling uit 
naar de ontwikkelingen van het sportpark de    
‘’Kalverhoek’’. In het vorige HVZ nieuws 
schreef ik hier al over. Voor onze behuizing 
kan dat belangrijke gevolgen hebben.
De commissies zijn al druk bezig met hun ac-
tiviteiten 2014 op papier te zetten of inmid-
dels zal dit al gerealiseerd zijn.

Hengelsport beurs
De organisatie voor de Hengelsport beurs op 
2 maart 2014 in sporthal ‘De Vang’ draait op 
volle toeren. Uit alles blijkt dat dit weer een 
interessante dag gaat worden met veel 
hengelsportplezier.

Eind 2013 zijn we begonnen met het orga-
niseren van Workshops. De eerste met als 
thema roofvissen was een ongekend succes.
Gezien de belangstelling moesten we dit over 
2 avonden verdelen. Het mag duidelijk zijn 
dat we in 2014 hiermee doorgaan met ver-
schillende thema’s. We zullen dit via onze 
website en HVZ nieuws zo duidelijk moge-
lijk en tijdig communiceren.

O, ja nog even dit: uit de gegevens blijkt 
dat een aantal leden de contributie 2014 
zijn vergeten te betalen. Doe het nog even: 
‘GRAAG’.

     
 Thijs ten Wolde
 

Goed jaar

Nog geen vispas 2014 ?
Haal hem dan op de hengelsportbeurs!

Bij het lezen van dit nummer hebben de 
meeste HVZ’ers de vispas al in huis.
Mede door het grote aantal machtigin-
gen zijn voor 31 december 2013 ruim
3400 vispassen afgeleverd. 

De betalingen stromen nog steeds binnen 
en hiervan zullen de vispassen spoedig wor-
den nabezorgd. Hier zal wel enige vertraging 
kunnen ontstaan want onze vrijwilligers 
doen de bezorging 1x per 14 dagen.

Wil je de vispas snel in huis? Dan kun je hem 
ook komen afhalen op het HVZ kantoor
tegen contante betaling van het bedrag dat 
op de acceptgiro staat. Ook kan op de hen-
gelsportbeurs van 2 maart 2014 op deze wijze 
de vispas nog worden afgehaald. Let op dat 

na 1 februari 2014 alleen nog bankbetalingen 
gedaan kunnen worden met volledige ver-
melding van het IBAN rekeningnummer.

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
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN  NL 13ABNA0844522775

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

controlecommissie

van de redactie

Intensieve controles
Zoals elders vermeld, hebben alle HVZ leden die de contribu-
tie tijdig hebben betaald de vispas bezorgd gekregen. Is dit bij 
jou nog niet het geval? Neem dan contact op met de admini-
stratie van het HVZ kantoor. 

Wij raden ten sterkste af te gaan vissen als de vispas en bijbehorende 
aanvullende lijst van viswateren nog niet in je bezit is. 
De controles zijn in deze tijd zeer intensief en de boetes hoog.
Ook het vissen met levend aas wordt zeer zwaar aangerekend en men 
kent geen pardon. De nachtvisvergunning/derde hengel, voor HVZ 
leden en speciale HVZ wateren is af te halen bij het HVZ kantoor. 
Denk er aan dat deze vergunning al nodig is bij het vissen twee uur 
na zonsondergang.

Henk op den Akker

In Memoriam

Hendrik van Oostenbrugge
Met verslagenheid hebben wij 
kennis genomen van het over-
lijden van ons lid Hendrik van 
Oostenbrugge.
Henk was op vele fronten bin-
nen onze vereniging actief zoals 
bij controle, water en visstand, 
opendag, klaverjassen en de 
plakploeg. Maar zeker ook op 
kantoor bood hij de helpende 
hand bij het verwerken van de 
vispassen. Enkele jaren geleden 
is Henk door het bestuur tot HVZ 
er van het jaar benoemd. Gezien zijn broze gezondheid kwam zijn 
overlijden toch nog onverwacht. Henk mocht 79 jaar worden.
 
Wij wensen Jopie en familie veel sterkte toe om dit verlies te ver-
werken.

  Het bestuur

Hebben jullie er weer zin in?
Ik sluit me bij Thijs ten Wolde aan om – hoewel het jaar inmiddels 
alweer een aantal weken is begonnen – alsnog mijn beste wensen over 
te brengen.
Persoonlijk, maar natuurlijk ook op visgebied met zonnig weer en 
mooie vangsten!
Zoals je zult zien, staan de commissies weer te popelen om aan de 
slag te gaan. Er staan weer diverse data ingepland voor competities, 
cursussen, etc.
En eerst natuurlijk de Hengelsportbeurs in maart. Als HVZ’er kun je 
daar uiteraard niet ontbreken. Veel plezier!

Annegreet van der Ros

1943 - 2013

HVZetter van het jaar!

Hij is al 25 jaar actief binnen de jeugdcommissie, hij verzorgde de 
financiën, vergunning voor het viskamp, aanschaf van prijzen, was ac-
tief bij de jeugdwedstrijden, het  lesgeven op scholen, de jeugdcursus 
en het schilderen van het HVZ kantoor.
Meindert Bronger is HVZetter van het jaar!

Meindert Bronger
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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

U zit zeker bij HVMS

‘De makelaar die
méér in huis heeft’

Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij

Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy

Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken

Financial Planning

T. 075 6510610       www.hvms.nl       E. makelaardij@hvms.nl

6

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie algemeen (92 mm  x 135 mm A6) drukklaar.pdf   1   9-3-2010   16:04:34

- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers

- Baggeren
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commissie zout

Toch nog vis!
Onze bootwedstrijd 24 november 2013 vanuit Scheveningen 
werd helaas door weersomstandigheden afgelast. Deze wed-
strijd hebben we 1 december ingehaald vanaf de Noordpier in 
Wijk aan zee. Dit was de enige uitwijk. Het ging gepaard met 
heel veel wind maar het was net te doen.
 
Slechts 19 vissers zochten hun plek, de helft koos de pier en de ande-
ren een plek bij de parkeerplaats. Na afloop bleek dit een goede gok te 
zijn geweest. Door de steeds meer toenemende Zuidwester moesten 
de piervissers een uur eerder stoppen. Het water van de binnenkant 
haven begon over de pier te slaan. De vangsten daar waren zeer matig, 
terwijl aan de binnenkant bij de parkeerplaats goed werd gevangen. 
Vooral ondermaatse wijting, een enkele maatse en wat schar.
Daar ving Pim het meeste: liefst 1981 cm. Anti pier visser Martin Kok 
ving ongelooflijk veel en werd tweede met 782 cm. terwijl Nick Vis-

ser derde werd met 
658 cm. Door om-
standigheden was er 
geen tombola, maar 
de prijsuitreiking was 
heel feestelijk.

   
  

Thijs ten Wolde

Laatste zeeviswedstrijd seizoen 2013
Op 22 december werd de laatste wedstrijd van het seizoen 
2013 gevist op de pier van Wijk aan Zee. Althans, de helft zat 
op de pier en de andere helft durfde niet verder dan de par-
keerplaats. Er stond namelijk een stevige wind en het was ook 
niet helemaal droog.

Gelukkig werd er redelijk tot goed gevangen. En met saté en friet in 
het vooruitzicht was het toch prima uit te houden op de pier.
De vangst bestond voornamelijk uit schar en een enkele gul. Wim 
Goudriaan bijvoorbeeld, ving een aantal mooie gullen vlak tegen de 
stenen.
Niet geheel verrassend won Pim deze titanenstrijd onder pittige om-
standigheden. Heel knap tweede werd M. Withaar en de derde plaats 
werd veroverd door Ruben den Uil. Vierde werd Wim Heijnen (altijd 
een stabiele factor in de top van het klassement) en opkomend ta-

lent Nick Visser werd 
vijfde.

Na de wedstrijd heb-
ben we heerlijk gege-
ten in De Zon en na 
afloop van de (vissige) 
tombola werd de dag 
afgesloten.
We hopen jullie vol-
gend jaar allemaal 
weer te zien!

Visgroet, Ruben den Uil 

Veel wind (storm) en weinig vis
27 oktober 2013 was een onstuimige dag. Harde, van zuidwest naar west draaiende, 
wind en veel regen. Een aantal kwam betalen en gingen rechtsomkeert. Een ploeg 
bleef bij de parkeerplaats en een klein groepje ging naar de sluizen. De rest van de 
bikkels ging de pier op. 

Het was door de harde wind en hoge golven moeilijk vissen. Dit is ook terug te zien in de 
resultaten. Om een uur of 11 werd het echt te gortig en gingen zelfs de grootste fanatiekelingen 
(Frank Goudriaan, Pim Pos en vader en zoon den Uil) met de staart tussen de benen de pier af.
Eerste werd Pim met een indrukwekkende 6m20 aan vis. Tweede werd Frank met 95cm! Wim 
den Uil verloor het op een cm van Frank en werd derde met 94cm. M. Forrer werd vierde met 
83cm en vijfde werd A Dijkstra met 68cm.
Wij kijken alweer uit naar de volgende wedstrijd met hopelijk wat beter weer.

Visgroet, Ruben den Uil

Uitslag wedstrijd 
Wijk aan Zee 22-12-2013

CM
1 Pos, P. 800
2 Withaar, M. 549
3 Uil, Ruben den 540
4 Heijnen, W. 470
5 Visser, Nick 468
6 Withaar, Rob 443
7 Kuijken, Z. 437
8 Uil, Wim den 433
9 Goudriaan, W. 415

10 Forrer, M. 362

Uitslag wedstrijd 
Wijk aan Zee 27-10-2013

CM
1 Pos, P. 620
2 Goudriaan, Frank 95
3 Uil, Wim den 94
4 Forrer, M. 83
5 Dijkstra, A. 68
6 Rem, Siem 64
7 Uil, Ruben den 64
8 Heijnen, W. 62
9 Pie, Ton 60

10 Polling, Roel 50

Zeecompetitie 2014
1e  16 maart Scheveningen
2e  13 april Wijk aan Zee
3e 4 mei Scheveningen

4e 25 mei strand Wijk aan Zee
5e 28 september Scheveningen
6e 26 oktober Wijk aan Zee

7e 23 november Scheveningen
8e 21 december Wijk aan Zee

Uitslag wedstrijd 
Wijk aan Zee 01-12-2013

CM
1 Pos, P. 1981
2 Kok, M. 782
3 Visser, Nick 658
4 Blokfijk, Jan 654
5 Lutterhof jr. Andy 543
6 Pie, Ton 538
7 Wolde, Thijs ten 349
8 Heijnen, W. 225
9 Polling, Roel 212

10 Lutterhof sr. Andre D. 172



8 nieuws      januari - februari 2014

jeugdcommissie

Geef je op voor de Jeugdcursus vissen!
Jaarlijks geeft de HVZ jeugdcommissie, bij voldoende belangstelling, een cursus vissen voor de jeugd. 
Ook is 2014 is dit het geval. Vanaf maandagavond 3 maart wordt de eerste les gegeven en de rest in de 
daarop volgende weken. 

De lessen gaan bijvoorbeeld over hengels, dobbers, voer, lood, haakjes 
en aas. We gaan zelf een witvis tuigje maken, voer maken, vliegen bin-
den en een baarstuigje in elkaar knutselen. Daarnaast leer je natuurlijk 
een haakje bevestigen, uitloden, onthaken en welke spullen je alle-
maal nodig hebt zodat jij vis kunt vangen en de vissen het overleven 
en weer kunnen wegzwemmen. 

Uistekende vissers komen jullie wat vertellen over het vissen op karper, 
roofvis en witvis en als er tijd is, laten we ook nog films hierover zien.
Aan het einde van de cursus doen we een proefje (of je goed hebt op-
gelet) en als je hiervoor slaagt krijg je het felbegeerde diploma HVZ 
jeugdsportvisser. Daarna is er op een zaterdagochtend een praktijkles 
vissen bij de Jagersplas. 

Data
De cursusavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur in het zaaltje achter het 
HVZ kantoor op sportpark de Kalverhoek. De data zijn: 3, 10, 17, 24 
maart en 7, 14 april. 
Op zaterdagmorgen 19 april is het praktijkvissen bij de Jagersplas. Geef 
je nu op via www.hvznet.nl of bel met Frans Hagens 06-43095500. De 
inschrijving sluit 20 februari. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht 
of de cursus doorgaat want er moeten minimaal 10 deelnemers zijn-
maar vol is vol! 

Voor alle jongeren 
t/m 18 jaar!



STREETFISHING
H.V.ZAANSTREEK
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jeugdcommissie
Wie doet er mee?
Streetfishing!
De HVZ denkt dat jonge vissers het leuk vinden om gewapend 
met een hengel, kunstaas, onthaak tang en schepnet langs ka-
des, bruggen, sluizen en walkanten te struinen op zoek naar 
roofvis zoals snoek, snoekbaars, baars, winde etc.

Sportvisserij MidWest Nederland heeft plannen om hiervoor een heu-
se competitie op te zetten met verschillende steden om te strijden om 
een mooie wisselbokaal. 
Om mee te doen met een team zijn er tenminste 5 vissers nodig en 1 
reserve. Leeftijd 14 t/m 26 jaar. 

Data
De wedstrijden zijn gepland op 2, 9 en 16 februari (zowel uit als thuis) 
maar omdat slechte weersomstandigheden niet ondenkbaar zijn (het 
is tenslotte winter) zijn er ook nog 6 reserveweekeinden in gepland op 
23 feb, 2 mrt.  9 mrt, 16 mrt, 23 mrt, en 30 maart. 
Wij zoeken dus jeugd die mee wil doen aan deze wedstrijden en als 

HVZ hopen wij er vijf bij elkaar te krijgen. Vanuit de HVZ kunnen 
jullie op begeleiding rekenen en leen materiaal indien aanwezig. 

Opgave
Lijkt je dit leuk? Laat het dan even weten aan Frans Hagens (secr) van 
de jeugdcommissie, e-mail hvz.jeugd7@upcmail.nl of 06-43095500. 
Wanneer de benodigde 5 deelnemers of meer zich hebben opgegeven, 
krijgen jullie vanzelf bericht.
 

Verslag HVZ Najaarsbijeenkomst  
29 oktober 2013   
1) Opening.  Om 20.06 uur opent voorzitter Thijs ten Wolde de na-
jaarssbijeenkomst en verwelkomt totaal honderd leden, waaronder 
de erevoorzitter W. Metselaar en de ereleden L. Overdijkink, J. Gruijs, 
J. Alrich, E. Jonker en  H. Scholten. In de voorjaarsvergadering is er 
discussie geweest over de pilot m.b.t. de HVZ-vergunning voor het 
nachtvissen en het vissen met drie hengels. Direct na de voorjaars-
vergadering is er, tot tevredenheid van diverse leden,  extra water 
aan de vergunning toegevoegd. Inmiddels is er met vier leden (Bas 
Witte, Chris Hagens, Jorrit Hazen, Ron Lubbers  en het bestuur  een 
constructief overleg geweest. De pilot wordt gezamenlijk geëvalu-
eerd. Hierbij worden ook de verschillende belangen van karpervis-
serij en wedstrijdvissers, in met name de Zuidervaart, betrokken. 
Mogelijk dat het overleg van deze groep leidt tot een klankbord of 
platform voor de karpervisserij binnen de HVZ. Over de apv wordt 
met de betreffende gemeenten nog afgestemd. Erelid J. Alrich on-
dersteunt hierbij het bestuur.  

2) Notulen voorjaarsvergadering d.d. 28 mei 2013 Deze worden onder 
dankzegging aan de notulist goedgekeurd en vastgesteld.  
3) Ingekomen stukken. Er is een afbericht binnengekomen van be-
stuurslid K. Mandjes en de ereleden A. van der Horst en A. de Geus. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken.  
4) Mededelingen bestuur . Het ledenbestand kent een gestage groei, 
mede als gevolg van de nieuwe website, de controle acties door 
de HVZ en de politie, en het mooie weer. Via de website weten de 
leden  de HVZ met diverse vragen te vinden. De provincie wil m.i.v. 
2015/2016, via de Nauernaschevaart, een deel van het Westzijderveld 
licht verbrakken, van 400 mg naar 2.000 mg. De HVZ en de VBC zal 
met het waterschap e.e.a. nauwlettend volgen. Op 25 november 
organiseert de HVZ een inloopavond over roofvissen. In het voorjaar 
volgt een karperavond.   
5) HVZetter van het jaar. Vanavond wordt er een HVZ-vrijwilliger be-

noemd die het verdient na 25 jaar actief te zijn binnen de jeugdcom-
missie  tot HVZetter van het jaar wordt benoemd. Hij verzorgde de 
financiën, vergunning voor het viskamp, aanschaf van prijzen, was 
actief bij de jeugdwedstrijden,het  lesgeven op scholen, de jeugd-
cursus en het schilderen van het HVZ kantoor.  
Thijs ten Wolde overhandigt Meindert Bronger een oorkonde, een 
HVZ  speld,  een bloemetje, een gerookt visje, een fles wijn en een 
kadobon.    
6) Rondvraag  Pim Pos meldt dat in de Herenhuissloot wordt gevist 
door hengelaars uit het Oostblok en gevangen vis  (o.a. karper) 
meenemen. De gewaarschuwde politie komt helaas niet in actie. Het 
bestuur vraagt de leden dit soort meldingen door te geven, dan kan 
onze controle-afdeling hiermee aan de slag, in samenspraak met de 
federatie. Pim Pos en Paul van Tolstra melden dat de nieuwe trailer-
helling, aan de Voorzaan aan de Zuiddijk te Zaandam, veel te steil 
is. Een aan te brengen  balk voorkomt het te water rijden van auto’s. 
Het bestuur neemt het op met de gemeente.  Volgens Pim Pos staat 
het stukje water tussen de Zuidervaart (onder de Thorbeckeweg 
door) richting het gemaal helemaal vol met netten. Hoewel dit water 
buiten de vergunning is gehouden, (het is exclusief behorende bij 
het gemaal), wordt er wel in een verboden tijd met de netten gevist. 
Het bestuur gaat hier achter aan. Langs het Noordzeekanaal  nemen 
vissers met name kleine snoekbaars mee. De federatie heeft met 
Boa’s een actie gepland. Kees van Nek vraagt welke bevoegdheden 
de HVZ controleurs hebben. Men kan hengelaars verzoeken weg te 
gaan en kunnen hun vispas innemen. Nico van Pinxteren roept de 
leden op bij misstanden, met de mobiele telefoons,  foto’s te maken 
en de HVZ te bellen.   
7) Sluiting Voorzitter Thijs ten Wolde kondigt de pauze aan en biedt 
de leden een consumptie aan.  Na de pauze krijgt Marco Kraal het 
woord en houdt een onderhoudende lezing over de hengelsport 
in het algemeen en het vissen en vangen van de diverse vis soor-
ten.  Na de animerende lezing volgt de verloting van hengelsport-
artikelen en  gerookte vis en komt er einde aan een zeer geslaagde 
najaarsbijeenkomst.     Wim de Vries
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wedstrijden zoet

HVZ Wintercompetitie is weer gevist
De weers omstandigheden waren ons goed gezind dit jaar. De 
laatste Winterwedstrijd was in het NHK bij Akersloot, 1e stuk 
na het pontje. Er zijn een aantal mooie Voorns gevangen. 

De dagprijs was voor Joop Lotten,  met 7.130 gram. Jan Derlage wist 
nog 4 mooie platte te verleiden.
Joop Gruijs moest het vandaag doen met 1.290 gram, maar het was net 
genoeg om winterkampioen te worden.
De totale vangsten waren weer matig; er werd 30.820 gram gevangen 
door 14 deelnemers.
 
Na de wedstrijd gingen we naar het Wapen van Assendelft, voor de 
prijsuitreiking van de Zomer en Winter Competitie 2013. Daar aan-
gekomen kregen we de eerste consumptie van de Commissie Zoet en 
de traditionele Snert met roggenbrood met spek. En natuurlijk ook de 
sterke verhalen: ‘Ik gooide de grootste naast me net...’ enz.
 
Planning 2014
Inmiddels zijn we alweer volop bezig met de planning van 2014. 
We starten weer met de Zomeravondcompetitie op dinsdag 6 mei 
2014 in de Nauernaschevaart bij Forbo.
I.v.m. de planning vissen we de zomeravond 9 wedstrijden met 1 af-
schrijver. Alle verdere info staat op onze site www.hvznet.nl.
  
Uitslag zomeravond 2013
1e Cor Martens 13 punten 74.250 gram
2e Chris Hagens 15 punten 38.410 gram
3e Piet Hopman 17 punten 37.870 gram
Totaal: 457.060 gram  

Iedereen gefeliciteerd met de uitslagen!
Rest ons de dames van weegteam, Anja en Kelly Swart te bedanken 
voor hun inzet. En Ron Veenstra en Ruud Swart die dit jaar de 
Wintercompetitie weer mogelijk maakten.
Na een mooie afsluiting van het seizoen 2013 ging iedereen weer naar 
huis met een kerstbrood van 1000 gram.
 

De HVZ Commissie Zoet
Joop & Piet

 

Uitslag winter 2013
1e    Joop Gruijs    35 punten    44.810 gram
2e    Jan Derlage   35 punten    29.870 gram
3e    Stephan Veenstra  37 punten   26.700 gram

Totaal: 350.230 gram 
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HVZ  Zomeravond Competitie Senioren 2014

Informatie
Er wordt gevist in 1 vak. 
Er zijn per wedstrijd 5 dagprijzen te verdienen en een eindprijs.
Er is 1 afschrijver over de 9 wedstrijden.
De Zomeravondwedstrijden zijn van 19.00uur t/m 21.30 - 22.00uur.  
loten om 17.45 uur ! Als je wat later komt, geen probleem. Laat het 
even weten dan wordt er voor je geloot.
Verzamelen Nauernaschevaart doen we bij de Forbo fabriek.
Voor het Noord-Hollands Kanaal achter het Café te spijkerboor.
Er kunnen tijdens de Competitie nog wijzigingen zijn van het Wed-
strijdwater.
Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
Deelname is gratis voor HVZ leden, hengelkeuze is vrij.
Snoek, Snoekbaars en Paling niet toegestaan in het leefnet. 

1e 6  mei Dinsdagavond Nauernaschevaart bij Forbo
2e 13  mei Dinsdagavond Noord-Hollands kanaal
3e 20  mei Dinsdagavond Zuidervaart Zaandam
4e 26  mei Maandagavond Noord-Hollands kanaal
5e 3  juni Dinsdagavond Markervaart
6e 10  juni Dinsdagavond Noord-Hollands kanaal
7e 17 juni Dinsdagavond Nauernaschevaart bij Forbo
8e 24  juni Dinsdagavond Noord-Hollands kanaal
9e 1  juli Dinsdagavond Markervaart

Opgeven
Wel even doorgeven of je meevist, aan Piet Hopman 06-50730034 
Of via de mail:  piet.hopman@tele2.nl
Dit i.v.m. het uitzetten van de plaatsnummers.

Piet & Joop

seniorencommissie

De laatste en de laatste van het jaar

Na vanaf medio jaren ‘90 een prachtige tijd te hebben gehad 
met het vissen en organiseren van wedstrijden bij de senio-
ren van HVZ, is er in de commissie besloten om de plaatsen 
waar ieder voor staat eens om te zetten. 

Mede dat mijn taak in het gebeuren toch wel veel tijd van me vergde 
(en ook een beetje de tand des tijd gaat mee spelen) hebben we in 
de commissie (mag wel zeggen deze geweldige) besproken om mijn 
taak door een ander te laten verwezenlijken. Zonder veel woorden is 
Herman Veenstra dan ook opgestaan om verder door te gaan met het 
reilen en zeilen van die geweldige senioren competitie voor de oudere 
HVZ leden. Mijn diensten zullen in de commissie gewoon doorgaan. 
Alleen alle zaken met betrekking tot het vissen van de old Daddy’s 
komen onder een ander telefoonnummer te staan. 
Visvrienden, denk niet dat ik zielig ben maar mijn standpunt is als je 
iets doet, doe het dan goed en dat is bij Herman vast en zeker ook zo.
Tot aan de waterkant.

Joop Lotten

Joop,  bedankt!
Tijdens een vergadering van de commissie 55+ gaf Joop Lotten aan dat 
hij de kar niet langer kan trekken.
De reden was dat hij het te druk heeft en dat alles niet meer ging als 
vroeger bij de perfectionist.
Joop zei: ‘Als jullie thuis komen is voor jullie alles geregeld en ik moet 
dan nog beginnen.’ En de leeftijd begint mee te spelen.
Door de andere commissieleden werd ik naar voren geschoven om 
zijn taak over te nemen. Joop gaf te kennen dat hij wel in de commis-
sie blijft en daar zijn we blij mee.
Joop, namens alle 55+ vissers willen we je hartelijk bedanken voor wat 
je allemaal voor ons gedaan en geregeld hebt!

Je zorgde bijvoorbeeld altijd voor een prachtige prijzentafel aan het 
eind van het seizoen. En de koffie met heerlijke broodjes die je ons na 
afloop voorschotelde.
Het zal me niet lukken om jou te verbeteren dat hoeft ook niet als ik 
maar in je schaduw kan staan.
Ik zal met medewerking van de 55+ commissieleden mijn uiterste best 
doen.
Nogmaals Joop, bedankt voor al het goede werk!

Herman Veenstra

Te koop
Seabird 46 polyester vis/toerboot 4,65m + kanteltrailer
In nieuwstaat verkerende SEABIRD 45 visboot, 465x175x62 cm, Pega 
kanteltrailer, Evenrude 8pk 4-takt aanhangmotor, Motorguide elec-
tramotor, toplicht verlichting, dieptemeter/visfinder, visstokken en 
anker. Boot en trailer staan altijd binnen. 
Vraagprijs €4250,-. (voor de snoekbaars liefhebber met visuitrus-
ting) Info Adriaan Hordijk 0299-477696.
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mijn vangst

Een zeer bijzondere vangst! 
Bij deze wil ik even melding maken van een wel zeer bijzondere vangst.
Onlangs hebben wij een dagje op snoek gevist in de omgeving van het 
Twiske enz. De vangst voor 3 man was niet slecht. 
We vingen 9 snoeken, maar ook een karper.

Dit was op de Westplas waar HVZ-lid Wouter Wals uit Zaandam op 
een snoekplug een karper ving van zo’n 20 pond.

Wij waren alle 3 stomverbaasd, want ik kan mij niet herinneren, dat 
dit ooit is voorgekomen. Nadat we hem uit het water hebben getild, 
hebben we wat foto’s genomen en de karper weer teruggezet. 
Ook heb ik het filmpje op youtube geplaatst.

Met vriendelijke groeten, 
Gerrie Jonker

Toen de herfst zich had aangekondigd, kon ik het niet laten om samen 
met mijn vismaat Stephan Meester een poging te wagen op de snoek.
Ik heb de snoek eigenlijk altijd gerelateerd aan de herfst en winter-
maanden, maar weet dat deze predator ook prima in de lente en zomer 
gevangen kan worden.
De temperatuur van het water is nog niet zo heel koud en dat merkte 
ik direct na de aanbeet op mijn dode (kleine) voorn. Het leek alsof 
er nog veel zuurstof in het water zat, wat een geweld gaf dit monster. 
Ik was er ook wat langer mee bezig dan ‘normaal’. 
Het geeft altijd weer een adrenalinestoot wanneer je aanslaat. Is ie 
groot? Is het wel een snoek ? Die vragen waren snel beantwoord, mijn 
dood aas dobber ging zonder aankondiging naar beneden en na 5 se-
conden vond ik het genoeg, ik sloeg aan en de vis bleef maar onder wa-
ter. Een prachtige dril volgde en ziehier het resultaat, nog een maandje 
of wat en dan is het een echte metersnoek, nu mat hij 95cm. ;-)  

Sven Draaisma

Metersnoek
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Jaarprogramma 50+ leden

11 april  Noord Hollands Kanaal ter hoogte van Amsterdam Noord
25 april  Markervaart
9 mei  Noord Hollands Kanaal ter hoogte van Ilpendam
23 mei  Zuidervaart--De Gouw
6 juni  Noord Hollands Kanaal ter hoogte van de Neckermolen
20 juni  Markervaart
4 juli  Noord Hollands Kanaal ter hoogte van Spijkerboor
18 juli  De Zaan
1 aug.  Markervaart
15 aug.  Noord Hollands Kanaal ter hoogte van Ilpendam
29 aug.  Zuidervaart

We stellen voor om op 11 april te starten en dan 3 Afschrijvers.

50 plus dag
De 50 plus dag voor alle HVZetters vindt plaats op 3 juni in de 
Zuidervaart.
Wie eerst in de Zuidervaart gevist heeft, vist de 2e keer in de Gouw.
Er wordt gevist in 2 vakken.
Afmelden is 20 punten en die mogen afgeschreven worden
Niet afmelden is 20 punten + 5 strafpunten. Strafpunten blijven staan.

Herman Veenstra

In eerste instantie was er 1 avond gepland maar door het grote aantal 
deelnemers moesten dit twee avonden worden. Ook is ondersteuning 
gevraagd aan Rik Hagedoorn van hengelsport Rik uit Beverwijk om 
het een en ander over het vissen op snoekbaars te vertellen. Daar dit 
de eerste keer was dat zoiets voor onze leden werd georganiseerd was 
het best spannend hoe dit allemaal te brengen op de avonden zelf.  
Gelukkig heeft men de uitleg, het zelf maken van een onderlijn en 
voorlichting over hengels is als goed ervaren. Spontaan kwam Pim Pos 
ook nog assisteren. Leuk was ook dat de deelnemers de door hen ge-
maakte onderlijnen en shads ook nog mee naar huis mochten nemen. 
Al met al een geslaagde ervaring die zeker vervolg gaat krijgen. Wij 
denken aan een workshops over het karper vissen, witvissen en voer 
maken. Daarnaast zeker nog herhaling van het vissen op roofvis want 
nog niet alles lang is verteld.

Frans Hagens

Op initiatief van het HVZ bestuur en Chris Hagens heeft onze vereniging enkele workshops over het vissen op roofvis georgani-
seerd. De gedachte hierachter is om onze vissers ( jeugd en senioren) te betrekken bij de vereniging en meer ondersteuning te 
bieden. Dat dit in een behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat 54 mensen zich hebben ingeschreven voor deze workshop en 
wij de inschrijving moesten sluiten.

Eerste HVZ workshop groot succes!
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vis en vakantie
Wilde Rose Camp
Brits-Columbia Canada
De meeste sportvissers die een vakantie bij Wild Rose Camp 
boeken, komen om te vissen op Steelhead in de Morice River, 
een van de beste Steelhead rivieren van Noord-Amerika. De 
beste tijd hiervoor is van half augustus tot eind oktober.

Vissen op Steelhead is intens; geen makkelijke vis om te vangen (fish 
of a thousand casts maar als het raak is, een onvergetelijke ervaring.
Soms, als je een paar dagen op Steelhead hebt gevist en het gaat
taai, dan is een dag vissen op een van de meren een aangename
afwisseling.

Francois Lake
Wild Rose Camp ligt aan Francois Lake, een van de vele duizenden
meren van Brits-Columbia. Onze vakantie huisjes hebben een 
prachtig uitzicht over dit mooie meer.
Francois Lake met een oppervlakte van 260km2 en een diepte van 300
meter, is een van de grootste meren van BC.
Het vissen op de grote meren kan erg producief zijn, vooral op Regen-
boog Forel en Amerikaanse Meerforel.
Maar als je naar de afmeting van deze grote meren kijkt, snap je direct
dat het vinden van goede stekken niet altijd eenvoudig is.Daarnaast 
moet je over een goede boot beschikken. Dit is voor de meeste ‘bui-
tenlandse’ sportvissers niet altijd mogelijk.

Juweeltjes
Wild Rose Camp ligt trouwens dicht bij het westelijk eind van Fran-
cois Lake. Een rustig, mooi gedeelte van het meer waar de Nadina 
River uitmondt en waar je vanaf de oever, of met een bellyboat kunt 
vissen.
Een prima alternatief zijn de kleinere meren. Van enkele tientallen tot
een paar honderd hectare groot. Deze kleine meren worden weinig
gewaardeerd door de Canadezen. Ze vissen er weinig omdat de vissen
uit deze kleine meren soms een grondsmaak hebben.

Maar voor de catch en release sportvisser zijn deze kleine meren ware
juweeltjes.

Regenboog forel
Door de hogere watertemperatuur dan de grote, diepe meren en een
naar verhouding grotere oeverzone, zijn deze meren rijker aan voedsel
en hebben meest een gezonde wilde regenboog forel populatie.
Met veel kleine meren in de omgeving van WRC heb je keus te over. 
Er worden het meest wilde Regenbogen van rond de 1-2 pond
gevangen, maar soms ook tot 5 pond. 
In de meertjes, meer naar het westen vind je in plaats van de
Regenboog Forel, de Cutthroat Forel. Deze worden in de regel niet
zwaarder dan 1 pond.
Andere vissoorten die in deze kleine meren voorkomen, zijn
verschillende soorten witvis. O.a. de Northern Pike Minnow, een
karperachtige rover en agressieve bijter.
Het vissen op de Steelhead is aan een bepaalde periode gebonden,maar 
het vissen op de kleine meren kun je doen vanaf het moment dat het 
ijs uit de meren verwenen is tot ze weer dichtvriezen (mei tot
november).
Zoals eerder gezegd, moet je op de grote meren over een goede boot
beschikken, terwijl je de kleine meren vanaf de oever of in een
waadpak kunt bevissen. Met een bellyboat, pontoon boot of inflatable
kano kun je het hele meer bestrijken; Iets wat voor de buitenlandse
sportvisser toch een stuk makkelijker is.
Je hoeft geen ingewikkelde vistechnieken te beheersen om deze
meertjes te bevissen. Er is erg weinig visdruk. Vliegvissen,spincasting 
en trollen met een lepel of vlieg,werken allemaal goed.
Vaak zie je wildlife op deze meertjes. Bever, otter, visarend en als je
geluk hebt, een eland grazend in de waterlelies.
Als we Steelhead vissers een dag meenemen naar een van deze kleinere 
meren, DAN komen ze enthousiast terug.

Resort
Wild Rose Camp is een klein resort dat wij, Albert & Margreet Slot, 
sinds 1995 runnen. We proberen het onze gasten zo goed mogelijk naar 
de zin te maken, geven graag advies en zijn altijd bereid om vragen te
beantwoorden.
Wij verhuren volledig ingerichte vakantie huisjes in dit prachtige hen-
gelsport/natuur gebied. Al dan niet volpension.
Met de volpension optie krijg je vanzelfsprekend, accomodatie, alle
maaltijden en we nemen je een keer mee naar een van de vele meren
in de omgeving.
De maaltijden zijn een combinatie van Noord-Amerikaanse, Neder-
landse en Chinees-Indische gerechten en worden in een ontspannen 
atmosfeer geserveerd.
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Breng overtollige hengelspullen naar de ruilbeurs!
 
De HVZ houdt op zondag 2 maart a.s. haar jaarlijkse HVZ Hengelsport-
beurs. Traditioneel tijdens deze beurs is er een zeer druk bezochte 
ruilbeurs waar iedereen zijn of haar overtollige hengelspullen 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 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 verzamel-
waarde. Alles van hengels, molens, koffers, hoezen, pluggen, dobbers 
etc. kan worden aangeboden. 

Inname avonden
Tijdens de inname avonden op de donderdag en vrijdagavond (27, 28 
febr.) en zaterdagmorgen (1 mrt.) zullen uw spullen worden ingeno-
men en in overleg met u wordt de verkoopprijs bepaald. 

Tijdens de ruilbeurs zelf kan een ieder de spullen bekijken en kopen 
en met u wordt aan het einde van de beurs om circa 15.00 uur afge-
rekend. De HVZ doet dit kosteloos voor haar leden maar neemt geen 
enkele verantwoording voor beschadiging en/of diefstal. Niet leden 
betalen een vergoeding van 10% aan de HVZ. 

Uw spullen brengen en aanbieden kan op donderdag en vrijdag-
avond van 19.00 tot 21.30 uur of op zaterdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur op het HVZ kantoor op sportpark de Kalverhoek. 
De HVZ transporteert op zondag de spullen naar de ruilbeurs en stalt 
ze uit. Niet verkochte artikelen moeten aan het einde van de beurs-
dag weer worden opgehaald in de Vang voor 15.00 uur. 
Niet opgehaalde artikelen vervallen aan de HVZ.

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam woonplaats naam woonplaats

R.A.Sengers  Wormer
I.de Swart  Westzaan
B.Bartele  Oostzaan
W.R.Kemna  Assendelft
W.Visscher  Zaandam
R.G.C.A. Schillings  Zaandam

J.Dekker  Wormer
R.Tulen  Amsterdam
D.Kleijne  Beverwijk
I.M. Frowijn - Meere Purmerend
A.Zuijdam Krommenie
M.V.Plug Zaandam

R.S.B.de Vries Wormer
J.P.Teeuwen Zaandam
Y.Bot Assendelft
R.Groot Hoorn
S.Bus Wormer
K.C.Delvoye Castricum

K.Kamphuis Zaandam
G.S.Kamphuis Zaandam
G.Kuiper Wormer
M.Boshoven Krommenie
F.Bitter Amsterdam
K.Gootjes Zaandam

naam woonplaats naam woonplaats

administratie

Aan tafel komen de tongen los en worden de belevenissen van de dag
verteld, ervaringen uitgewisseld en natuurlijk is er het nodige
visserslatijn.
Wild Rose Camp is niet alleen een uitstekende bestemming voor de
sportvisser, maar ook voor de natuurliefhebber, wandelaar, fotograaf,
en voor diegenen die het drukke leven tijdelijk willen omruilen voor
rust en ruimte.

Informatie
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of vragen.
www.wildrosecamp.net
e-mail: wildrosecamp@hotmail.com
e-mail: wrc49698@gmail.com



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: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65 

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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