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HVZ kantoor naar tijdelijk onderkomen

In afwachting van de realisatie van het 
nieuwe onderkomen, is het HVZ kantoor 
tijdelijk gevestigd in units bij de kantine 
van wielervereniging DTS op sportpark 
de Kalverhoek. Dit ging in eerste instantie 
niet probleemloos want volgens sommi-
gen werd hierdoor de doorgang voor de 
ambulance en paardentrailers geblok-
keerd. Gelukkig is dit inmiddels opgelost.   
                    Frans Hagens

van de voorzitter
HVZ NIEUWS wordt 5 keer per jaar gratis 
verzonden aan de leden van de vereni-
ging. Oplage: ca. 5.000 per editie.

Vormgeving en redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl

Advertenties
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Anton van Daal
commissieleden

© Overname van artikelen, foto’s en illu-
straties is niet toegestaan zonder schrif-
telijke toestemming.

colofon

van de penningmeester
agenda

Jeugdcommissie
5 t/m 8 juli jeugd zomerkamp
13 mei start zomeravondcompetitie. Zie voor 
het volledige overzicht p. 6
23 mei en 12 september jeugd koppelwed-
strijd

Ledenvergadering
dinsdag 2 juni 2015

Commissie zout
Eerste wedstrijd 15 maart
zie voor het volledige overzicht p. 5

Klaverjas
13 en 27 maart, 10 en 27 april
In verband met de verhuizing zal er vanaf  13 
maart geklaverjast worden in de kantine van 
DTS wielervereniging. Ook op het sportpark 
Kalverhoek, nr. 72B

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Voorwoord
Inmiddels zijn we verhuisd op de Kal-
verhoek naar onze tijdelijke behuizing 
in 4 portocabines, die tegen het clubge-
bouw van DTS zijn geplaatst.
 
Wij mogen gebruik maken van hun facili-
teiten. Denk aan toiletten en kantine (kof-
fie e.d.) Natuurlijk hebben wij daar goede 
afspraken over gemaakt. Ik denk dat we daar 
ongeveer 1 tot 1,5 jaar moeten bivakkeren.
 
Geweldig succes
Zondag 1 maart jl. was het weer zover; we 
hielden onze traditionele Hengelsportbeurs 
en dat was weer een geweldig succes. Ruim 
1200 bezoekers wisten die dag Sporthal de 
Vang in Zaandam te vinden.
Niet voor niets in Noord-Holland boven 
het Noordzeekanaal de grootste hengelsport-
beurs en inmiddels een begrip. Even punts-
gewijs:
 
- Deelnemende winkeliers: zeer tevreden
- Horeca was goed verzorgd
- Ruilbeurs  500 artikelen geweldig!
- Rad van Avontuur kwam loten te kort
- Onze administratie noteerde 16 nieuwe 
leden en 8 betaalden hun vispas
Zowel buiten als binnen de Sporthal werden 

de bezoekers op de Waterschapsverkiezingen 
gewezen. Belangrijk voor de hengelsport.
Mijn complimenten voor het beursteam  
hun enthousiasme en het vele werk en dat ze 
gerealiseerd hebben.
Tot slot hoop ik u in het clubgebouw van 
DTS te mogen begroeten tijdens onze Leden- 
vergadering op dinsdag 2 juni.
 Tot ziens!

Thijs ten Wolde

Liever pinnen dan contant
Zoals iedereen inmiddels wel vernomen 
heeft  gaat de HVZ binnen het sportpark 
Kalverhoek tijdelijk verhuizen naar een 
andere plaats in porto cabins.  

Om de veiligheid van onze medewerkers en 
vrijwilligers te vergroten, hebben wij een 
PIN apparaat aangeschaft waarmee men de 
vispassen of andere vergunningen mee kan 
betalen. Liever hebben wij natuurlijk nog dat 
de contributies tijdig worden overgemaakt. 
Hiermee besparen we met z’n allen kosten. 
Van dit geld kunnen weer leuke visevene-
menten worden georganiseerd. 

Wil je meepraten over het huishoudboekje 

van de HVZ? Kom dan naar de Algemene 
Ledenvergadering  op 2 juni a.s.
 

Henk op den Akker



Sprak een garnaal,
die al zijn geld kwijt was!

Had ‘t op een zandbank gezet .....!
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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: NL13ABNA 0844522775

Commissies
K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
H. Veenstra, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
Wedstrijden zoet, vacature
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, jeugdafdeling
J. Hazen, 2e secretaris

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 MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

informatie

controlecommissie
Met de VISplanner App plus de VISpas zit je voortaan goed
Met behulp van de VISplanner App op je smartphone kun je 
voortaan aan de waterkant aantonen dat je - in combinatie 
met de VISpas - mag vissen in het water waar 
je op dat moment aan het vissen bent. 

Je hebt zo dus altijd een actuele toestemming bij 
de hand. Geen ‘gesjouw’ dus meer met dat dikke 
boekje ‘Gezamenlijke lijst van Viswateren. 

Hiermee gaat een langgekoesterde wens in vervul-
ling. Met de digitale toestemming wordt het ge-
bruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun 
je beter op kaart zien waar je mag vissen en worden 
tegelijkertijd kosten en het milieu gespaard.

Downloaden en inloggen
De app kun je downloaden in de iPhone App Store resp. bij Google 

play. of via m.visplanner.nl. 
Let op: vanaf 2015 heeft elke VISpashouder een nieuw 
VISpasnummer gekregen. Het is alleen met dit nummer 
mogelijk om in te loggen op VISplanner en te zien waar 
je wel en niet mag vissen met je VISpas(sen). De oude 
VISpas-nummers werken niet meer.
Geen smartphone of app? Ook de papieren versie blijft 
de komende jaren beschikbaar. 

Henk op den Akker

van de redactie
Voorjaar
Ik weet niet wat het is, maar het lijkt altijd wel of het voorjaarsnummer van HVZ 
nieuws bruist van de energie. 
De agenda is weer goed gevuld en alle zomerroosters staan klaar om in werking te 
treden. 
En natuurlijk zijn de eerste voorbereidingen voor het zomerkamp alweer begonnen.

Op de succesvolle Hengelsportbeurs konden jullie in ieder geval vast een beetje opwarmen.
Gezien de grote opkomst hebben velen er weer zin in!
De winter heeft zo z’n charme, maar echt lekker is het natuurlijk als je met mooi weer in het 
zonnetje aan de waterkant kunt zitten.
Op het moment dat ik dit schrijf, gaan we het eerste zonnige weekend van dit jaar tegemoet.
Ik zou zeggen, lekker er op uit, al dan niet met hengel.
Geniet ervan!

Annegreet van der Ros
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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
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Discuscompleet Rio Negro

Discuscompleet Rio Negro
Kerkbuurt 45
1551 AC Westzaan
075 6289447 / 06 125 30 746
info@discuscompleet.nl

Openingstijden
Di - Wo - Vr 10.00 - 17.30 uur
Do 13.00 - 21.00 uur 
Za 10.00 - 17.00 uur
Gratis parkeren

Zie ook www.discuscompleet.nl en volg & like de 
facebookpagina voor alle actuele acties

Discuscompleet Rio Negro

Het adres voor Aquaristiek 

& Hengelsport
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commissie zout
Verslag prijsuitreiking seizoen 2014
Op 20 februari 2015 vond de jaarlijkse zeevisavond plaats. 
Deze keer in de DTS-kantine. Op deze avond worden onder 
andere de prijzen uitgereikt aan de winnaars van seizoen 2014.

De avond begon met een goede bak koffie en een lekkere koek. Hier-
na werd een spectaculaire film gedraaid met een aantal commissiele-
den en Toon Achterberg in de hoofdrol. Mooie vangsten van dikke 
kabeljouwen en heilbotten in een schitterende omgeving. Dit was een 
mooie herinnering aan de inmiddels overleden Toon Achterberg.

 

Perfecte verzorging
De film werd gevolgd door een pauze waarin een lekker hapje en een 
borreltje genuttigd konden worden. Dit alles perfect verzorgd door de 
mensen van DTS en onze eigen Han en Jan. Frank Goudriaan deed 
zeer goede zaken met de loten voor de tombola, waar dit keer hele 
mooie prijzen in zaten. Een aantal prijzen werd geschonken door Jan 
Derlage, waarvoor dank!
Na de pauze was de prijsuitreiking. Als vijfde is geëindigd (commissie-
lid) Frank Goudriaan. Een verrassende nummer vier was nieuwkomer 
Wim den Uil. Drie is geworden Dio Schneider die een zeer constant 

seizoen viste. Als tweede Siem Rem die dit resultaat onder andere aan 
een zeer mooie tong te danken heeft. Niet geheel verrassend, maar een 
klasse apart, werd Pim Pos kampioen van de zeeviscompetitie 2014 
met maar liefst 6 punten. Top Pim! De prijzen 1 t/m 5 waren tegoed-
bonnen voor Albatros Hengelsport in Scheveningen.

De Wanhoop Nabij prijs, geschonken door Nico Heijnen, ging naar 
de nummer 13; Alex van de Horst. Hij ging er vandoor met een super 
leverworst. Ook voor diegene die niet verzaakt en alle wedstrijden 
gevist heeft maar net geen kampioen is geworden, was er een mooie 
prijs. Een prachtige koffer geschonken door Albatros Hengelsport te 
Scheveningen. Deze prijs werd door Maarten Forrer in de wacht ge-
sleept. Klasse!

Grootste vis
De prijs voor de grootste vis, een mooie trofee, ging naar Pim. 
Dit was een geep van 62.5 cm, gevangen op de Noordpier in Wijk 
aan Zee.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Ook was er dit jaar een aparte prijs, ter nagedachtenis aan Toon Ach-
terberg. Een mooie waardebon van Rentenaar Hengelsport geschon-
ken door Wil Achterberg. Wim Heijnen won door middel van een lot, 
uitgedeeld bij binnenkomst, deze mooie prijs. Wil, nogmaals hartelijk 
bedankt!
Na een goed gevulde tombola en een gezellig samenzijn kwam er een 
einde aan de avond. We kijken terug op een gezellige competitie, met 
een hoop vis en hopen jullie allemaal weer te begroeten op of aan zee!
 

Frank Goudriaan en Ruben den Uil
 

Gezocht!
Onze zeecommissie is op zoek naar zo’n 10 nieuwe zeevissers voor haar 
competitie. Wij vissen per seizoen 8 wedstrijden, 4 bootwedstrijden 
vanuit Scheveningen en 4 kantwedstrijden vanaf de Noordpier bij Wijk 
aan ZEE (vervoer altijd zelf regelen). De wedstrijden worden om en om 
georganiseerd. Er wordt gevist op lengte. En eenmaal per jaar houden 
we onze zeevisavond voor de prijsuitreiking, film, tombola etc.
Wie een keer mee wil vissen om te proberen, dan is dit ook mogelijk!
Inlichtingen: 
Martin Kok  075-6179486
Ruben den Uil  06-21540201
 Thijs ten Wolde 075-6425620.

Zeecompetitie 2015
eerste wedstrijd
15 maart 2015: Scheveningen, bootwedstrijd ankervissen, verzamelen 
om 7.30 uur daar, om 8.00 uur vertrek boot, inschrijfgeld € 30,00. 
Pieren zelf kopen in Scheveningen.

tweede wedstrijd 
12 april 2015 : Kant Wijk aan Zee, de Noordpier. Verzamelen parkeer-
plaats 7.30 uur. Aanvang wedstrijd 8.30, einde wedstrijd 12.30. 

Inschrijfgeld € 15,00 incl. 50 pieren. Prijsuitreiking in “De Zon”.

 derde wedstrijd
3 mei 2015: Scheveningen, zie eerste wedstrijd.

 vierde wedstrijd
31 mei 2015: Kant Wijk aan Zee, zie tweede wedstrijd

 vijfde wedstrijd
27 september 2015: Scheveningen, zie eerste wedstrijd.

 zesde wedstrijd 
25 oktober 2015: Kant Wijk aan Zee, zie tweede wedstrijd.

 zevende wedstrijd
22 november 2015: Scheveningen, zie eerste wedstrijd.

 achtste wedstrijd
13 december 2015: Kant Wijk aan Zee, zie tweede wedstrijd alleen nu 
met het gebruikelijke “diner” als afsluiting.
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jeugdcommissie

HVZ jeugd we hebben er zin in!
Elk jaar zijn de mannen en onze dame van de jeugdafdeling 
druk met maken van een leuk programma voor de komende 
zomer. Een programma waar veel van onze jeugdleden op af 
komen want daar doen we het voor. 

Heel wat vaste dingen staan op de rol en daar horen ook datums bij 
die niet op feestdagen of in vakanties vallen. Behalve het zomerkamp 
natuurlijk. Lees dus het HVZ nieuws goed en kijk op www.hvznet.
nl in het jaaroverzicht van de jeugd of bij de zomeravond competitie 
jeugd in het activiteiten programma 2015 op de voorpagina van onze 
website. 

Cursus
De hengelsportcursus is bijna afgelopen. Het eerstvolgende waaraan 
je kunt deelnemen is de start van de zomeravondcompetitie op woens-
dag 13 mei om 18.30 uur en vervolgens op bijna iedere woensdagavond 
tot aan de vakantie in juli. (8 wedstrijden) 
Daarnaast zijn er op 23 mei en 12 september weer fantastische kop-
pelwedstrijd waar je met je vader, moeder, broer, zus, oom of tante als 
het maar familie is aan deel kunt nemen en viskunsten kun je meten 
met andere familie koppels. Zoals gewoonlijk gratis deelname. Schrijf 
je dus vast in dan weten wij ook hoeveel prijzen wij moeten kopen. 
Let op: meedoen is belangrijker dan winnen en bij elke (koppel) wed-
strijd, ook op de zomeravonden, is er voor iedereen een prijs. Mee-
doen dus en vis je eigen uitrusting bij elkaar!
Elk jaar gaan we ook nog eens vier dagen op zomerkamp op een eiland 
in de Nieuwkoopse plassen. Het jaar wordt op 31 oktober traditioneel 

afgesloten met een fantastische feestavond. Dit alles en meer kun je 
vinden op de HVZ website www.hvznet.nl en anders in het HVZ 
nieuws dat 5 x per jaar op je mat valt. Heb je evengoed nog vragen? Bel 
dan gerust met Frans Hagens de secretaris van de HVZ jeugdcommis-
sie. (niet ‘s nachts en onder etenstijd graag) op 06-43095500.
 

Vriendelijke visgroet
De HVZ jeugdcommissie

 
 
 
 

Met de HVZ jeugd op zomerkamp
Ook in 2015 houdt de HVZ jeugd weer een zomerkamp op een 
eiland in de Nieuwkoopse plassen. Vier dagen kamperen en 
vissen vanuit bootjes op een van de mooiste plekjes van ons 
land. Kom je ook naar dit fantastische kamp van 5 t/m 8 juli?

All inclusive is de naam tegenwoordig voor een mini visvakantie in-
clusief eten, drinken, slapen, varen en vissen voor slechts 69 euro per 
jeugdlid. Dit is inclusief een vaste hengel van 5 meter, haakjes, haken-
steker, snoertje, loodjes etc. We vissen dus allemaal met dezelfde soort 
hengel maar het snoertje en voertje moet je zelf maken. 
Deskundige begeleiding is hiervoor aanwezig en alle spullen mag je 
na het kamp houden. 

Aas en voer
Aas en voer zijn op het kamp voor een klein bedrag te koop. Ook in-
begrepen is eten en drinken en de heerlijke barbecue op dinsdag. Ook 
de kook kunsten van de kampleiding zijn gratis. Wij zijn er helemaal 
klaar voor en jij? 

Prachteiland
Ook voor 2015 hebben we weer een prachteiland kunnen bemachti-
gen. Ons inmiddels bijna vaste eiland tegenover het zwembad. Dus 
met warm weer kan er ook worden gezwommen. Trouwens we gaan 
daar heen om te vissen toch?  Iedere dag worden er diverse wedstrijd-
jes gevist met z’n tweeën vanuit een bootje. Jouw resultaat telt maar 
iedere wedstrijd vis je met een ander. Wat jullie samen vangen, is je 
score. Er wordt gevist op gewicht. 
Zoals gebruikelijk bij de HVZ zijn aan het einde van het kamp hier-
mee mooie prijzen te winnen. Geef je snel op als je mee wilt op dit 
geweldige zomerkamp want vol is vol! 

Inschrijven kan via www.hvznet.nl bij de jeugdafdeling of met de bon 
in dit blad. Bel voor meer info met Frans Hagens 06-43095500 of lees 
de info voor ouders op onze website.

Hartelijke visgroeten,
de jeugdcommissie

Zomeravondcompetitie jeugd
categorie A 7 t/m 14 jaar. B 15 t/m 22 jaar.

1 Gouw / Zuidervaart   woe 13 mei  19.00 tot 21(30) uur

2 Watering Westerwatering  woe 20 mei  19.00 tot 21(30) uur

3 Nauernasche vaart nabij Forbo  woe 27 mei  19.00 tot 21(30) uur

4 Zaan Prins Hendrikkade  woe 3 jun  19.00 tot 21(30) uur

5 de Delft Assendelft   woe 10 jun  19.00 tot 21(30) uur

6 Gouw Troelstralaan   woe 17 jun  19.00 tot 21(30) uur

7 Nauernasche vaart nabij Forbo  woe 24 jun  19.00 tot 21(30) uur

8 Zuidervaart en Gouw  woe 1 jul  19.00 tot 21(30) uur

1 Koppel jeugd / familie Gouw/Zuidervaart zat 23 mei 9.00 tot 13.00 uur

2 Koppel jeugd / familie Gouw/Zuidervaart zat 12 sep 9.00 tot 13.00 uur



HVZ Zomerkamp 2015
5 t/m 8 juli 2015 Nieuwkoopse Plassen
  
Naam:   

Adres:   

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:   

Leeftijd:  

Lidmaatschapsnummer: 

Zwemdiploma:

Vegetarisch/medicijngebruik: 

Handtekening Ouders/Voogd: 

Inleveren bij en betaling van € 69,- voor 14 juni 2015 t.a.v. Jaap de 
Bouter per bank naar HVZ Jeugd bankrekeningnummer 
NL 61 RABO 0124901298
Onder vermelding van naam en “Zomerkamp HVZ jeugd”.

Zijn er nog vragen over het viskamp of willen je ouders informa-
tie? Bel dan met Frans Hagens tel. 06-43095500 of Jaap de Bouter 
tel. 06-53109249

Zie voor meer informatie www.hvznet.nl
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jeugdcommissie
Laat ons niet in onzekerheid en geef je op!
De jeugdcursus was volgeboekt en dat is prachtig. Als al die 
jongens en meisjes dan ook meedoen aan de zomeravond-
competitie voor de jeugd dan weten we dat we niet voor niets 
aan de waterkant staan. 

In het algemeen geldt voor jeugdleden: hoe eerder je, je opgeeft voor 
wedstrijden - de zomeravondcompetitie of ons zomerkamp - des te 
beter kunnen wij als vrijwilligers (wij doen dit voor niks dus) het leuk 
maken voor jullie. 

Geef je tijdig op!
Dus werk met ons mee aan gezellige wedstrijden, een spannende com-
petitie en een geweldig kamp door je tijdig (liefst nu) op te geven. 
Wacht niet tot het laatste moment dan kunnen wij de voorzienin-

gen regelen, de prijzen kopen, bekers bestellen, een zaaltje regelen, de 
uitslagen bijhouden, bootjes huren enzovoort. Het is toch hartstikke 
leuk om aan al die dingen mee te doen en alles (op het zomerkamp 
na) voor niks! 0 euro als je HVZ jeugdlid bent en dat ben je al vanaf 
9,50 euro voor een heel jaar met vispas. 
Schrijf je dus in via de website www.hvznet.nl of stuur een email naar 
hvz.jeugd7@upcmail.nl. Bellen mag ook met Frans Hagens 
06-43095500 en geef altijd je naam, adres, leeftijd, telefoonnummer 
en email adres door.
Alvast hartstikke bedankt voor jullie medewerking. Wij gaan weer 
hard aan de slag.

De HVZ jeugdcommissie

We gaan weer koppelen
We gaan dit jaar op 23 mei en 12 september weer twee hart-
stikke leuke koppelwedstrijden met onze jeugdleden vissen. 

Op een bijzondere manier wel te verstaan. Om te kunnen koppelen 
als jeugdlid moet je samen vissen met een familielid. 
Dat kan dus je vader zijn, moeder, zus of broer, neef of nicht, oom of 

tante, opa of oma etc. 
Er wordt gevist op gewicht en het koppel dat het meeste gewicht aan 
vis vangt, wint. 

Altijd prijs
Winnen doe je altijd want voor ieder koppel is er een prijs zoals bij 
alle wedstrijden van de HVZ jeugd. Deze wedstrijden zijn vooral voor 
de gezelligheid en het samen vissen. Op de prijzentafel liggen altijd 
hengelsportprijzen als hengels, molens, schepnetten, tuigjes etc. Echt 
de moeite waard dus.
Laat jij maar eens zien wie er het beste kan vissen in de familie!
Deelname is gratis voor HVZ jeugdleden.

Opgeven kan via hvz.jeugd7@upcmail.nl. of op www.hvznet.nl. 
Graag naam, adres leeftijd, telefoon en lidmaatschap nummer ver-
melden.

De HVZ  jeugdcommissie
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vis en vakantie

Vissen in de Noorse bergmeren
Voor de unieke visbeleving waar rust, ruimte en het geluid van 
de stilte nog echt zijn, is Noorwegen het paradijs.
Met name het nationale park Rondane is een geliefd natuurge-
bied waar ook veel Noren komen. Het is terecht zeer gewaar-
deerd onder de eigen bevolking. Een unieke flora en fauna met 
elanden, rendieren, herten, vossen en vele andere diersoorten.

Hier vind je kraakheldere bergmeren vol met verschillende vissoorten. 
De meest voorkomende soorten zijn forel (ørret) en baars (abbor).
Ik woon al 10 jaar in dit prachtige natuurgebied en elke tocht is een 
nieuw avontuur. Het vissen op beekforel (ørret) is voor mij favoriet. 
De unieke beleving is gebaseerd op het gevoel helemaal een te zijn met 
de natuur. Er zijn geen andere mensen, er rijden geen auto’s of fietsen. 
Kortom, je bent hier als sportvisser en natuurliefhebber helemaal in 
je element. De uitdaging is dat je hier op vele verschillende manieren 
op forel kan vissen. Zelf gebruik ik vaak gewoon een dobber en een 
worm, maar als je actief wil vissen 
kun je met een spinner of een wob-
bler vissen.
 
Vliegvissen
Voor de echte liefhebber is het vlieg-
vissen natuurlijk het spannendst. 
Vliegvissen kan vanaf de oever van 
het grote bergmeer Orvillingen of 
vanuit een boot. De oever is zacht 
aflopend en dus ook heel toeganke-
lijk om met een waadpak te vissen. 
Het meer ligt ongeveer 1000 me-
ter boven de zeespiegel. De meest 
succesvolle vliegen zijn: 1. March 
Brown, 2. Montana, 3. Black Zulu, 
4. Prince nymfe, 5. Black Nose Dace, 6. Dynamitt streamer.
Natuurlijk kun je verschillende vliegen gebruiken, afhankelijk van 
het seizoen en de weersomstandigheden. Voor de kleine bergriviertjes 
volstaat een #3 hengel terwijl in de meren een #6 hengel volstaat voor 
forel van rond de kilo. Naast het grote bergmeer Orvillingen zijn er 
vele andere meren en riviertjes in de omgeving van hotel Rondablikk. 
Via het hotel is een viskaart (fiskekort) aanschaffen vrij simpel.

IJsvissen
In de winter wordt er in dit meer gevist op zalmforel (røye). Een lastig 
te vangen vis welke vrij diep zit.Meer informatie over het unieke ijsvis-
sen verschijnt in het najaar in dit magazine.

Andere activiteiten
In dit gebied verveel je je nooit. Wanneer je niet wilt vissen kun je 
wandeltochten maken met of zonder gids, mountainbiken, kanovaren 
etc. In de winter is dit een prachtig gebied om te langlaufen met 120 
km loipes
 
Hotel
Het hotel Rondablikk is echt een aanrader. Een mooi hotel zonder 
echt duur te zijn. Zoals gezegd woon ik al 10 jaar in Noorwegen, maar 
een hotel met deze faciliteiten heb ik nog niet eerder gezien. Het 
ligt letterlijk op de hoogvlakte naast het meer en heeft een prach-

tig uitzicht. Goede bedden, 
een echt goed restaurant (ik 
heb daar zelf gegeten), mooi 
zwembad en sauna. De chef-
kok is zelf een echte sportvis-
ser. Er is een nederlandstali-
ge website www.rondablikk.
no (klik op de NL vlag) met 
alle informatie en boekings-
mogelijkheden.
 
Tenslotte
Het is dus mogelijk om 
het hele jaar te vissen in 
de Noorse bergmeren. Het 
voorjaar is prachtig wanneer 

de sneeuw smelt en alles weer groen wordt. De zomer met zijn aan-
gename temperaturen en heerlijke vismogelijkheden, het najaar met 
wat grijze dagen, wat altijd goed is voor een goede visvangst. En de 
winter met het unieke ijsvissen. Kortom, een visavontuur om nooit te 
vergeten. Goede vangst / skitt fiske!
 

Auteur en foto midden: Ed La Pierre

Foto: Tor Ivan Boine
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Mijn vangst
‘Deze snoek van 73 cm. heb ik gevangen op 
dinsdag 17-2-15 in Neck.
Ik heb hem gevangen op een plug van savage 
gear. 

Ik ging even een paar worpen doen op deze 
stek en toen was het al raak.
Ik moest wel even oppassen met het binnen-
halen want er lag een tak in het water.’

Matthijs van Diemen

Programma 2015
De commissie zoet wil iedereen (al is het laat) een gezond en goed 2015 
wensen met goede vangsten.
We zijn er trots op dat we een heel mooi programma hebben en hopen 
dan ook dat iedereen het naar zijn zin zal hebben.
De commissie heeft daar alle vertrouwen in.

Mocht er toch iets niet naar uw zin zijn. Mopper niet, maar meld dat 
even aan de commissieleden. Die zullen altijd proberen de problemen 
op te lossen.
Het programma van de 55+ telt nu 14 wedstrijden met 4 afschrijvers.
De dinsdagavond wedstrijden zijn dit jaar in handen van Cor Martens 
en Frans Hagens.
Heren, onze hartelijke dank dat u deze taak op zich hebt genomen.

Ik heb vernomen dat de Wintercompetitie weer geregeld zal worden
door Ruud Zwart en Ron Veenstra.
Deze heren zullen ons zekker een geweldig programma voorschotelen.

Correctie
In de flyers die uitgedeeld zijn op de HVZ beurs betreffende de HVZ 
dag voor leden boven de 50jaar staat een fout.
We vissen in de Zuidervaart en we loten om 7 uur  op de parkeerplaats 
van de Oost Dorch en niet  bij de Delft in Assendelft.

 Herman

commissie zoet

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 2 juni 2015 in het clubgebouw van wielerclub ZWC-DTS, 
Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/B, 1456 NH Wijdewormer.
Aanvang 20.00 uur.

1. Opening
2. Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 28 oktober 2014 
     (reeds in HVZ Nieuws 1 van 2015 gepubliceerd)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2014
6. Financieel verslag 2014, met het verslag van de financiële commissie
7. Begroting 2015 en contributievoorstel 2016
    Het bestuur stelt voor de contributie voor 2016 niet te wijzigen t.o.v. 2015, wel  
 handhaaft het bestuur de toeslag van 2,00 euro voor de leden die per acceptgiro  
 blijven betalen. Voor de leden die de HVZ machtigen, of reeds hebben gemach 
 tigd, blijft de contributie gelijk.
8.  Bestuurswijzigingen
    Volgens rooster treden de penningmeester Henk op den Akker en voorzitter  
 VBC Jan de Jong af. Henk op den Akker stelt zich voor een laatste termijn van  
 drie jaar herkiesbaar. Voor Jan de Jong wordt een opvolger gezocht.
9.  Rondvraag en sluiting

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid het recht voorstellen op 
de agenda van de ledenvergadering te laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste 
vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris 
zijn ingediend.

Indien de tijd het toelaat zal een film worden vertoond.

Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van hengelsportartikelen en 
gerookte vis plaats.
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vis en vakantie

WILD ROSE CAMP
Brits-Columbia Canada

Ik zal niet gaan proberen om de ervaring te beschrijven als je 
een Steelhead haakt, dat moet je zelf beleven. Maar ik kan wel 
zeggen dat het een unieke belevenis is als je in een prachtige 
ongerepte rivier een Steelhead haakt die daarna met acroba-
tische sprongen probeert het gevecht tussen visser en vis te 
winnen.

De Morice River ligt in de buurt van Wild Rose Camp en is een 
Noord-Amerikaanse top Steelhead rivier.
Eerst wat meer over de Steelhead. Dit is een Regenboog Forel die naar
de oceaan trekt en daar, net als de zalm, door de grote voedselrijkdom 
snel en flink groeit.
Na een of meerdere jaren trekken ze de rivier weer op om te gaan
paaien. Er is een zomer en een winter trek. Voor de Morice is de zomer
Steelhead het belangrijkst. Deze trekt vanaf eind juli de rivier op maar
paait pas het volgend jaar in mei. Deze Steelhead moet dus blijven 
eten om in goede paai conditie te komen en is te vangen op de vlieg 
of met kunstaas.

De beste tijd om op Steelhead te vissen, is van half augustus tot half
november. Hierna wordt het snel kouder en trekken veel Steelheads
naar Morice Lake, om in dit grote ,diepe meer te overwinteren.
De meeste Steelheads zijn tussen de 65 en 90 cm, maar elk jaar worden
er Steelheads van rond een meter gevangen.

‘Geheim’
Er wordt ons regelmatig gevraagd ‘hoe moet ik op Steelhead vissen’. 
Hier zijn in de loop van de jaren veel boeken over geschreven en op
internet is nog meer informatie te vinden. De beginnende Steelhead 
visser denkt misschien daarom dat het een gecompliceerde sport is.
Het grootste ‘geheim’ voor het vissen op Steelhead is eigenlijk wel wat

teleurstellend. Geen fancy gear, ingewikkelde bindpatronen etc, maar
geduld. Soms veel geduld en dit geldt zowel voor beginner als voor de
ervaren sportvisser.
Verder, vis niet te licht. Ook de kleinere Steelheads zijn sterke vissen. 
De grote Steelheads zijn monsters van 15 pond en zwaarder. Als deze 
dwars op de stroming gaan staan dan kun je je wel voorstellen hoeveel 
kracht je materiaal krijgt te verduren.
Gebruik je ogen. Klinkt vanzelfsprekend, maar veel riviervissers (niet
alleen beginners) sprinten naar de rivier, gaan direct tot aan de buik in
de rivier staan, terwijl ze de Steelheads die dicht aan de oever
zwemmen, verjagen.
Benader de rivier voorzichtig, neem een paar minuten om je stek af te
speuren en vis dan eerst de oeverzone af.

De methode van vissen, vliegvissen of met kunstaas en materiaal keuze
is erg persoonlijk en goed voor lange discussies, maar op dat gebied is
het geven van advies niet zo makkelijk. Het enige wat ik met zeker-
heid kan zeggen: beide methodes vlieg of kunstaas,werken goed.

Morice River
De Morice River, onderdeel van het Skeena rivier stelsel, ontspringt in
het kustgebergte en wordt gevoed door Morice lake. Dit prachtige,
ruige meer werkt als een buffer en zorgt ervoor dat er altijd voldoende
water stroomt.
Ook zorgt dit meer ervoor dat bij zware regenval de rivier goed bevis-
baar blijft en niet zo gauw troebel wordt. Dit in tegenstelling tot
andere Steelhead rivieren. De Morice is een wilde ongerepte rivier en 
dus steeds aan verandering onderhevig.

Behalve de Steelhead, komen er in de Morice ook 4 van de vijf
Pacifische zalm soorten voor. De Chinook, Sockey,Pink en de Coho
zalm. Vooral de Chinook en de Coho zijn gewaardeerde sportvissen.
Alle 4 zalmsoorten komen de rivier op tijdens het Steelhead seizoen. 
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De Pink wordt vaak als minderwaardig en lastig afgedaan maar is op 
een lichte hengel toch een prachtige sportvis. De Coho is een harde 
vechter en de Sockey laat zich praktisch niet vangen op de rivier.
Vroeg in het Steelhead seizoen worden er ook Chinooks gehaakt; oer-
sterke vissen tot 50-60 pond die meestal de strijd winnen als je met
Steelhead tackle vist.

Verder zijn er Dolly Varden, Regenboog Forel en verschillende soorten
witvis.
Heb je een gids nodig om op de Morice te vissen? Uit ervaring zeggen 
wij van niet.  De rivier is makkelijk te bereiken en praktisch al onze 
gasten die op de Morice vissen, vangen Steelhead. Trouwens, een gids 
geeft je geen vangstgarantie.

Visvergunning
Als je als buitenlander op de Morice wil vissen, moet je een algemene
visvergunning hebben ($84 voor een jaar, $52,50 voor 8 dagen) hebben. 
Verder heb je voor september en oktober een Steelhead vergunning 
($63) en dagvergunning ($21) speciaal voor de Morice nodig.
Zou je in juli of augustus op Chinook zalm willen vissen met kans op
een vroege Steelhead, dan heb je alleen de algemene vergunning van
Can $84,00 nodig.
Met de algemene vergunning mag je ook op alle meren vissen.
Bovenstaande prijzen waren voor 2014. Wat de kosten zijn in 2015 
weten we nog niet. De prijzen voor de vergunningen zijn trouwens 
sinds 2003 niet verhoogd.

In september en oktober mag je als buitenlander in de weekenden niet
zonder gids op de Morice vissen. Maar dan kun je altijd naar een van 
de vele meren in de buurt van Wild Rose Camp.

Uniek hengelsportgebied
Vissen op Steelhead is een prachtige sport, waar je zeker ook als begin-
ner mooie resultaten kunt behalen. En de Morice River is een onge-
repte, wilde rivier, waar je geregeld allerlei wildlife ziet.
Wild Rose Camp verhuurt volledig ingerichte vakantie huisjes (vol-
pension is mogelijk) in dit unieke hengelsportgebied en wij, Albert
& Margreet ,doen al 20 jaar ons best om de sportvisser/vakantieganger
een geslaagde vakantie te bezorgen.

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
e-mail: wildrosecamp@hotmail.com
www.wildrosecamp.net
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Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd 2014.
De eerste bijeenkomst in dit jaar was de communicatieavond 
voor bestuur en commissieleden. Daarna volgde de open dag, 
die voor de tweede keer op een zondag plaatsvond en ruim 
1.000 bezoekers trok. Het algemeen bestuur kwam acht keer 
bij elkaar en het dagelijks bestuur vergaderde negen keer.

Daarnaast bezocht het bestuur de vergaderingen en bijeenkomsten 
van de federatie en was het bestuur actief in de visstandbeheercom-
missies. Ook was er nog een overleg met hsv Haarlem.
In mei werd de algemene ledenvergadering gehouden en in oktober 
de najaarsbijeenkomst, waarbij een beroepsvisser enthousiast over zijn 
vak vertelde. Hans Keizer werd tijdens deze bijeenkomst als HVZ’etter 
van het jaar benoemd.
In het voorjaar was er een karperworkshop en in het najaar een work-
shop op het gebied van baarsvissen.

Sportpark Kalverhoek
In 2014 is er door het Dagelijks Bestuur intensief overleg gevoerd over 
de bouw van het nieuwe trainingscomplex van AZ en de consequen-
ties daarvan. Betrokken partijen: gemeente Zaanstad; de verenigingen 
op het sportpark Kalverhoek; de stichting beheer Kalverhoek en AZ. 
Gesproken werd over de tijdelijke huisvesting en het nieuw te bouwen 
clubhuis op de Kalverhoek. Hiertoe werd een gezamenlijk convenant 
getekend. Een deel van de opslag in onze botenberging werd op voor-
hand reeds opgeruimd. Om de verhuizing in goede banen te leiden, is 
er een verhuiscommissie in het leven geroepen.

Ledenaantal
De groei van het ledenaantal is in 2014 ingezet. Op 19 leden na werd 
de magische grens van 5.000 leden bijna gehaald. Het aantal opzeg-
gingen was minder dan in voorgaande jaren. Procentueel was de stij-

ging het sterkst bij de junioren en jeugdleden. De uitbreiding van het 
aantal verkooppunten en de online aanmeldingen heeft ook dit jaar 
weer bijgedragen aan de stijging. De HVZ is zeer actief en dat merken 
de leden en de aspirant-leden. Voor deelname aan de meeste activitei-
ten is immers het HVZ- lidmaatschap vereist. Ook de nachtvergun-
ningen worden exclusief aan HVZ leden verstrekt.
Hopelijk overschrijden we in 2015 de 5.000-grens en dat is dan een 
geweldig resultaat.
 
Klaverjascommissie
In 2014 waren de klaverjasavonden redelijk tot goed bezet. Door wat 
nieuwe aanmeldingen kwam het zelfs soms voor dat er zes tafels nodig 
waren. Het is overduidelijk dat er voor de gezelligheid wordt gekaart 
en zeker niet met het mes op tafel. Het mes wordt alleen gebruikt om 
de altijd heerlijke kaas en worst aan te snijden. Trudy van Daal regelt 
altijd de tafelindelingen, rekening houdend met de wensen van de 
aanwezige klaverjassers. Iedere speelavond krijgen de eerste acht spe-
lers een kleine prijs. Jaarlijks is er een kerstklaverjas, waarbij heerlijke 
hapjes worden geserveerd en de sfeer zeer gezellig is. Na afloop krijgt 
iedereen kerstbrood met boter.
Nieuwe mensen kunnen zich aanmelden om één keer in de twee we-
ken op een vrijdagavond mee te spelen. Aanvang is om 20.00 uur en 
rond 23.00 uur gaat iedereen weer huiswaarts. Deelname kost € 1,50 
per avond. Het seizoen begint in september en eindigt eind april voor 
de zomerstop.
We spelen de rest van het jaar in de kantine van de wielervereniging 
DTS achterin het sportpark Kalverhoek. Dit blijft totdat de nieuw-
bouw van het HVZ/SVZ-gebouw gereed is.

Controlecommissie
Het controleteam van de HVZ is goed op sterkte. Na de toetredingen 
van  Frans Hoogland en Jorrit Hazen hebben wij nu een team van 
vijf controleurs, die individueel controleren of in teamverband. Van 
één trouwe controleur, te weten Herman Visser, hebben wij dit jaar 
afscheid moeten nemen. Het intensieve controlewerk werd te zwaar, 
vanwege zijn hoge, respectabele leeftijd en het achteruitgaan van zijn 
gezondheid. Ook zijn  er weer controles uitgevoerd samen met BOA’s 
van de Federatie. Het nachtvissen heeft er toe geleid dat de controleurs 
ook tot in de late uurtjes de waterkant afspeuren. De registratie van 
controles wordt in een systeem van SVN ingevoerd, waardoor goed in 
kaart komt, waar nog plekken zijn die meer aandacht behoeven. De 
invoering van de visplanner per 1 januari 2015 en de meevisvergunning 
zijn nieuwe aspecten waar ook de controleur mee te maken krijgt.
 

verslag bestuur 2014

Ledenaantal
2014 2013 2012 2011 2010

Senioren          3958 3900 3869 3945 3940
65+leden           206    219 239 268 275
Partnerleden      106    108 99 107 108
Junioren             172    158 170 164 176
Jeugdleden        539    506 486 483 349

Totaal                      4981  4891 4863 4967 4848
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Zeecommissie
In haar nieuwe samenstelling, met maar liefst drie nieuwe leden, heeft 
de zeecommissie een redelijk tot goed jaar achter de rug. De commis-
sie is ook in 2014 negen keer in vergadering bijeen geweest, altijd op 
de eerste maandag van de maand.

Het programma bestond weer uit vier bootwedstrijden vanuit Scheve-
ningen en vier kantwedstrijden vanaf de pier bij Wijk aan Zee. Net als 
in 2013 moest weer de eerste wedstrijd vanuit Scheveningen worden 
afgelast vanwege de weersomstandigheden. Dit wordt meestal bepaald 
door de golfhoogte, is deze meer dan 1.60 meter dan  gaat het feest 
niet door. De vangsten van de andere wedstrijden waren goed te noe-
men. Er werd veel schar gevangen, kleine wijting, wat zeebaars en 
gul. Zoals gewoonlijk waren de tombola’s weer goed verzorgd. Dit tot 
genoegen van de penningmeester en werd de laatste wedstrijd in Wijk 
aan Zee feestelijk afgesloten met een gezellig diner.
Een punt van verbetering voor 2015 is de deelname, dit kan beter. We 
zien graag een tiental nieuwe gezichten bij onze activiteiten. Probeer 
het eens en trek de ‘zoute’ schoenen aan!

Vliegviscommisie
De Zaanse Vliegvissers 2014.
Ook in 2014 waren er diverse bindavonden, in onze thuisbasis “De 
Doorbraak”, Prinsenstraat 43 in Zaandam waren we meer dan wel-
kom. De tafels zijn over het algemeen goed gevuld en de instructeurs 
doen altijd goed hun best zoveel mogelijk wisselende vliegen te laten 
binden. We zijn dit jaar weer een keer richting het zuiden geweest van 
Nederland naar de Ronde Bleek in Sterksel waar we weer met Bel-
lyboat of vlot op de grote forellen konden gaan vissen. Ook is het nu 
mogelijk in een aangelegde rivier te vissen, wat ook erg leuk is.
Een groep van ± tien personen is weer aan het werpen geweest in 
Duitsland, in de rivier de Kyll in de Eifel. Het weer was uitstekend, 
echter de vangsten waren niet best.
Ook waren er diverse leden die regelmatig naar het Oost Voornse 
Meer zijn gereden om daar een regenboog of zelfs een Beekridder ter 
verschalken. Het is een kunde om daar de vissen in je net te krijgen, 
het lijkt wel of de vissen steeds intelligenter worden.
In de zomermaanden gaat ieder zijn weg om in september weer bij 
elkaar te komen om het volgende bindseizoen te beginnen. Gelukkig 
komen er nog steeds nieuwe leden bij en jammer genoeg vallen er ook 
altijd weer af, zo blijft ons ledenbestand keurig op peil.
We doen ook altijd mee aan het opleiden bij de jeugdcursus van de 
HVZ en gaan dan een ochtend met de kinderen vissen.
 

Jaarverslag afdeling Zoet
De dinsdagavondwedstrijden werden goed bezocht, met gemiddeld 
23 deelnemers.
Door werkzaamheden aan de schoeiing van het Noord-Hollands ka-
naal en door slechte weersomstandigheden vielen de vangsten tegen. 
Door deze werkzaamheden nam de druk toe en werd op sommige 
plaatsen heel veel gevist. Ook hebben we hinder van veel teams van 
buiten, die ons water bezochten.

De competitie werd gewonnen door Cor Martens. Door diverse pro-
blemen konden de prijzen dit jaar niet gelijktijdig met de wintercom-
petitie worden uitgereikt. We gaan er vanuit dat dit in 2015 wel weer 
gebeurt.
 
De Wintercompetitie was met ca. achttien deelnemers zeer geslaagd 
te noemen. De organisatieproblemen werden verholpen door mede-
werking van de commissie 55+. Met heel veel dank aan Ron, Chris 
en Stephan die gezamenlijk voor het wegen van de vissen en voor de 
administratie zorgden.

Er was sprake van fantastisch weer, het leek wel een nazomerdag. Na 
een nek-aan- nek-race werd Chris Hagens uiteindelijk de winnaar. De 
prijsuitreiking werd dit jaar gehouden in ‘t Hoekje te Zaandam, t/o de 
Noordwachter. De snert en het roggebrood met spek waren heerlijk. 
In 2015 gaan wij hier weer naartoe.
 
De commissie 55+ heeft de visdag voor gepensioneerde HVZ’ers weer 
verzorgd.  Deze wedstrijd werd gehouden in de Zuidervaart.
Bij het loten kregen alle deelnemers een uitgebreid lunchpakket en 
frisdrank.
Na afloop was de prijsuitreiking in de kantine van de scheidsrechters 
achter het HVZ--kantoor, waar de koffie en frisdrank weer klaarstond.
 
De grote winnaar was Kees van de Berg die een karper van zes kilo in 
zijn net had. Voor alle 21 deelnemers stond een wasbak met levens-
middelen en wijn klaar. Kortom: een heel geslaagde dag.
 
De wedstrijden van de 55+ werden onder geweldige weersomstandig-
heden gehouden op vrijdagochtend en er namen 24HVZ-vissers deel.
De vangsten vielen over het algemeen tegen.
Er werden in de Markervaart  op één dag ongeveer 35 grondels gevan-
gen, maar het plezier was er niet minder om.
De 55+ komt in eerste instantie voor de gezelligheid bij elkaaren daar-
na voor de winst.
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De uiteindelijke winnaar was Willem Westra.
De prijsuitreiking was nu ook weer in de kantine van de scheidsrech-
ters. Alle deelnemers ontvingen een envelop met inhoud, alsmede een 
zak lokvoer. Wij hopen dat in april nog meer deelnemers zich hier-
voor aanmelden.

Jeugdcommissie
Het bestuur vergaderde zes keer.
Vanwege gebrek aan belangstelling ging de open jeugdwedstrijd niet 
door. De federatiewedstrijden leverde één HVZ-jeugdlid een deelna-
mebewijs aan het NK op. Hieruit is helaas geen Nederlands kampioen 
voor een HVZ-lid gekomen.
Het zomerkamp is weer goed verlopen en veertien jeugdleden namen 
hieraan deel.
De jaarlijkse koppelwedstrijden waren succesvol met tussen de twaalf 
en veertien deelnemende koppels.
Als afsluiting van het seizoen was er op de laatste zaterdag in okto-
ber een feestelijke prijsuitreiking met bingo en tombola in de SVZ-
kantine.  Waar de prijsuitreiking in 2015 zal zijn, is nog niet bekend. 
Tijdens de jeugdzomeravondcompetitie zijn er maar vijf wedstrijden 
gevist, in 2015 worden weer acht wedstrijden gehouden.
 
VBC
De winter van 2013-2014 was erg zacht en daardoor was er geen vis-
sterfte. In 2014 was het weer een paar keer goed fout met de viskering 
in het Noordsterpark. De ene keer was de viskering weer verdwenen. 
Een andere keer stond er wel een hek, maar sloot niet geheel aan, met 
een flinke opening als resultaat. Eind 2014 is er door de gemeente 
Zaanstad opnieuw beloofd dat er een passende degelijke viskering 
komt. Inderdaad is de viskering inmiddels weer geplaatst. Deze lijkt 
‘hufterproef ’ en nu maar hopen dat bij het in- en uitvaren de kering 
direct teruggeplaatst wordt.
 
Onze voorkeur gaat nog steeds uit van gebruik van een trailer, zoals in 
bijna alle afgesloten wateren in Zaanstad gebruikelijk is.
In december was er een informatieavond herinrichting Noorsterpark.  
Tijdens deze avond is er een klankbordgroep samengesteld voor de 
herinrichting Noordsterpark, waarin belanghebbenden van het park 
zitting hebben. Vanzelfsprekend is de HVZ daarin vertegenwoordigd.
 
We hebben overleg gehad met de Dienst landelijk gebied (DLG) over 
de verbrakking van het Guisveld en het Euverenweggebied in de pol-
der Westzaan. Kort werd toegelicht dat de Dienst Landelijk Gebied in 
opdracht van de Provincie dit plan opstelt en dat de aanleiding ligt in 
het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen in het Guisveld- en 
Euverenweggebied.

Zowel de sport- en beroepsvisserij hebben  aangeven het vreemd te 
vinden dat er al weer zo lang en intensief over verbrakking wordt ge-
sproken, zonder dat contact is opgenomen met hen als direct betrok-
kenen en rechthebbenden. Ook gaven we aan dat er te weinig aan-
dacht is voor de effecten van de verbrakking op de onderwaterwereld.
Beroepsbinnen- en sportvissers huren dit water en hebben daarmee 
een rechtspositie. Wanneer de visstand sterk zal veranderen als gevolg 
van dit project, kan er volgens ons sprake zijn van een compensatie-
plicht.
Een zogenaamd  heerlijkheidsrecht bestaat bij de HVZ voor de Nau-
ernasche Vaart. We spraken in het algemeen onze zorg uit over de ver-
anderingen die met verbrakking gepaard gaan. Het waterecosysteem 
en de aanwezige soortensamenstelling zal veranderen.
Onze zorg is ook: blokkeren vismigratie door afsluiting van het Guis-
veld; intrek exoten vanuit het NZ-kanaal; Dioxine bodemvervuiling 
door inlaat water uit het NZ-Kanaal, is er nagedacht over de invloed 
van de verbrakking op de aanwezige beschermde Flora- en Faunawet-
soorten: o.a. Bittervoorn, Rivierdonderpad en Zoetwatermossel.
Afgesproken wordt dat de mogelijkheden voor opname van migratie-
voorzieningen voor vis in het plan nader worden onderzocht en dat de 
deskundigheid van het hoogheemraadschap en de aanwezigen hierbij 
wordt meegenomen.
 
Intrek van exoten vanuit het Noordzeekanaal
Momenteel is er sprake van een toename van een aantal exoten. De 
effecten hiervan op de wateren in Nederland zijn groot en zullen naar 
verwachting nog meer toenemen.
Voorbeelden hiervan zijn: verschillende grondelsoorten; de wolhand-
krab en diverse zoetwaterkreeften. Het gaat om veel meer soorten. 
Mogelijke effecten zijn moeilijk te voorspellen, maar de kans bestaat 
dat waterecosystemen sterk gaan veranderen qua soortensamenstel-
ling door concurrentie, predatie en vraat van waterplanten.
 
Baarscommissie
In 2014 was er weer de HVZ wedstrijd, met iets meer deelnemers dan 
in 2013. De uitslag heeft in het HVZ-Nieuws gestaan.
Willem Spijkerman en Kees Mandjes, zijn na de plaatsingswedstrijd 
voor het NK met de baarscommissie van de federatie MidWestNeder-
land gestopt.
Het NK werd gehouden in de Noord zonder deelname van HVZ-ers, 
er waren er wel een aantal geplaatst, maar door allerlei oorzaken kon-
den ze helaas niet aan de wedstrijd deelnemen. In 2015 wordt de HVZ 
wedstrijd reeds begin juni georganiseerd.

Wim de Vries
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Super enthousiaste  reacties op de HVZ Hengelsportbeurs!
Op 1 maart was weer de jaarlijkse HVZ Hengelsportbeurs.
Dit was opnieuw een groot succes! Bijna 1200 bezoekers keken 
hun ogen uit in sporthal De Vang. Alle bezoekers kregen een 
gratis cadeautje in de vorm van, een met het HVZ logo, gegra-
veerde lijnenknipper.

Een half uur voor opening van de beurs stond er al een rij tot aan de 
straat geduldig te wachten tot om 
tien uur de deuren open gingen. 
Daarna was het dringen geblazen 
want iedereen wilde als eerste bij de 
ruilbeurs zijn. Nico en Hans kon-
den ternauwer nood iedereen van 
het gratis geschenk voorzien, zoveel 
haast. 
Eenmaal binnen renden sommigen 
naar de plek van de ruilbeurs. Daar 
was het echter  ook nog even wach-
ten want om chaos en diefstal te 
voorkomen, werden de bezoekers 
slechts per 10 toegelaten om maxi-
maal 5 minuten te mogen kijken en kopen. 

Prachtige visprijzen
Goed bedacht door de ruilbeurs organisatie en eerlijk want niemand 
mopperde. 
Rond 11 uur waren er naar schatting 700 mensen op de beursvloer en 
een drukte van belang. Coby en Han draaiden overuren met de loten-
verkoop van het Rad van Fortuin. Door de deelnemende standhou-
ders waren hier weer prachtige visprijzen voor geschonken Maar ook 
de dames van het Rad hadden de nodige mooie prijzen gekocht. De 
kans iets te winnen was bijzonder groot want op iedere verkochte 100 
lootjes waren er 25 prijzen! Een hele leuke prijs was bijvoorbeeld een 
dag vissen samen met visgids Pim Pos ter waarde van 75 euro. Maar er 
waren ook prachtige molens, hengels, dobbers, boilies in verpakking 
van 2 t/m 5 kilo en hengelmateriaal van de andere standhouders. En 
daarnaast de prijzen van de HVZ zelf. 

Streetfishing
De geplande lezing van Hengelsport Rik kon door de grote drukte 
zelfs niet doorgaan op het terras want de HVZ laptop kon niet gemist 
worden bij de administratie en Rik zelf was te druk op zijn kraam. 
We hebben afgesproken een workshop Streetfishing te organiseren om 

alle HVZetters hier alsnog kennis van te kunnen laten nemen van 
deze leuke tak van onze sport. Houd dus de website in de gaten. 
Bij de zeevis afdeling van de HVZ had men een prijsvraag bedacht 
waar je het gewicht moest raden van iets wat aan een hengel hing en je 
niet kon zien. Mehetan uit Assendelft rade dit het best bij de jeugd en 
de heer Assema uit Zaandijk werd winnaar bij de volwassenen. Beiden 
gingen met een mooie waardebon van Rentenaar huiswaarts. 

Topdrukte 
Bij onze administratie hadden Henk en 
Nico de handen vol aan het inschrijven 
van nieuwe leden, verstrekken van nacht-
vergunningen en uitreiken van vispassen. 
De Vliegbindafdeling had veel belangstel-
ling en de jeugd had een fotoreportage 
van haar activiteiten op de kraam.  Mooie 
foto’s op groot formaat waarvan er zelfs 
een aantal zijn verkocht voor de jeugd-
kas. Topdrukte dus bij alle deelnemers en 
iedereen was dan ook zeer tevreden over 
de handel, het aantal bezoekers en over de 

koopjes die werden gescoord. 

Complimenten
Alle vrijwilligers van onze club waren behoorlijk moe maar ook tevre-
den dat het allemaal prima was verlopen. Nog voor het einde van de 
dag stonden er al veel complimenten van winkeliers op de Facebook 
pagina van de HVZ met de vraag of men volgend jaar weer mag deel-
nemen. 
Of bezoekers die het fantastisch hadden gevonden en de HVZ een 
compliment maakten. 
De HVZ is ook uniek met deze eigen beurs. 
Volgend jaar zitten we waarschijnlijk in de nieuwe sporthal in Zaan-
dam Zuid en is er nog een klein beetje meer ruimte in de hal. Een 
uitdaging dus om het ook daar weer tot een succes te maken. 
Ik kan natuurlijk eindeloos doorschrijven over deze beursdag maar 
eigenlijk moet je er geweest zijn om te kunnen oordelen hoe leuk 
het was. Als beurscoördinator wil ik iedereen die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen aan deze dag onwijs bedanken want samen hebben 
we toch weer iets moois neergezet. Een prima reclame voor onze club. 
Dames en heren: BEDANKT!

Frans Hagens

Foto’s Anton van Daal
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Met een groei tot bijna 5000 leden ziet het financiële huis-
houdboekje van de HVZ er goed uit. De reserves zijn onaan-
getast gebleven ondanks de verhoogde afdracht aan de Fede-
ratie die niet aan de leden is doorberekend. Ruim 2000 leden 
hebben geen omkijken meer naar de betaling en hebben ruim 
voor het einde van het jaar de vispas in huis. Het aantal leden 
dat voor dit gemak kiest neemt nog steeds toe. 
De liquiditeitspositie van de vereniging is goed evenals die 
van de commissies.
 
De ledenadministratie is bij SVN volledig overgegaan op een web- 
versie wat inhoudt dat deze per dag bij is en dat rapportages over 
betalingen elk  moment  kunnen worden opgeroepen.
Diverse vrijwilligers hebben direct of indirect bijgedragen aan een be-
heersbaar kostenplaatje waardoor de contributie voor het jaar 2014 
onveranderd laag kon worden gehouden. Er zijn in verband met de 
komende verhuizing naar een tijdelijk onderkomen geen nieuwe in-
vesteringen gedaan.
Naast de contributie heeft de HVZ inkomsten uit diverse vergun-
ningen en niet te vergeten de bijdragen van onze adverteerders in het 
HVZ nieuws. Dank aan allen die hiertoe ook in 2014 weer hebben 
willen bijdragen.
Tenslotte ontvingen wij op aanvraag subsidies van Sportvisserij Mid-
west Nederland voor onze activiteiten Hengelsportbeurs en work-
shops. Het resultaat van € 410 over het boekjaar 2014 zal worden toe-
gevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting op de Balans van 31-12-2014

Vaste activa
Inventaris
€ 1 Er is een bedrag van € 369 afgeschreven op de kantoormachines. 
De huidige machines zijn in goede staat en behoeven nog geen ver-
vanging.

Debiteuren
€ 48 Het totaalbedrag van € 48 betreft een openstaande rekening voor 
verkochte vispassen die nog moet worden afgerekend. 
Depot TNT post
€ 1.095 Betreft vast voorschot voor portokosten.

Te ontvangen rente
Een bedrag van € 596 aan rente  is nog te ontvangen over 2014
Vooruitbetaalde kosten € 697 Deze kosten zijn reeds betaald voor de 
hengelsportbeurs in 2015.

Liquide middelen
Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 223.495. Deze gelden zijn inclu-
sief een groot deel van de al ontvangen contributies voor 2015.

financieel verslag 2014

Balans per 31 december 2014

Activa Passiva

Gebouwen € 1 Algemene Reserve
visrechten Saldo 31-12-2013 € 76.827
Markervaart € 1 Resultaat 2014 € 410
Nauernaschevaart € 1 Saldo 31-12-2014 € 77.237
Inventaris € 1 Fonds onderhoud viswater € 40.795
Debiteuren Algemeen € 48
Depot TNT post € 1.095 Te betalen kosten 2014 € 1.186

Te ontvangen rente € 596
Vooruitbetaalde kosten € 697
Kas € 454 Ontvangen contributies voor 2015 € 106.717
ING RC € 116.292
Deposito ING € 37.550
ABN  RC € 23.763
Deposito ABN € 45.436

subtotaal € 225.935 € 225.935

Jeugdafdeling € 3.332 Jeugdafdeling € 3.332
Wedstrijdcommissie zoet € 21 Wedstrijd zoet € 21
Seniorencommissie € 1.683 Senioren Comm € 1.683
Baarscommissie Baarscomm
Wedstrijd Zout € 2.594 Wedstrijd Zout € 2.594
Vliegvisafdeling € 7.558 Vliegvisafdeling € 7.558

Totaal € 241.123 € 241.123
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Verlies en Winst rekening 2014 en begroting 2015

2013 2014 begroting 
2014

begroting 
2015

Ontvangsten
 Contributies €  146.231  148.155  146.000  146.000
 Aanmaningen €  2.289  1.984  1.500  1.800
 Inschrijfgelden €  3.750  4.240  3.750  4.700
 Diverse vergunningen €  2.346  2.840  2.500  2.500
 Distributievergoeding Vispassen €  4.861  4.953  4.800  4.950
 Rentebaten €  1.676  906  1.500  1.000
 Wedstrijden vergoedingen €  200  235  150  150
 Fonds onderhoud viswater €    10.000  
 Opname uit Algemene reserve €     10.800
 Sportvisserij Midwest Ned visrechten €  9.625  6.950  8.000  8.000
Totaal €  170.978  170.263  178.200  179.900

Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief €  88.175  94.359  93.000  94.000
 Onderhoud en huur viswater €  8.676  6.850  10.000  10.000
 Diverse vergunningen €   775  800  800
 HVZ nieuws €  17.006  15.139  17.000  17.000
 Drukwerk overig €  1.464  947  1.500  1.500
 Portikosten/distributie €  14.230  13.236  15.000  15.000
 Personeelskosten €  8.123  7.967  8.500  8.500
 Reiskosten €  798  877  1.100  1.100
 Representatiekosten €  813  1.020  800  1.000
 Energiekosten €  1.332  1.771  1.500  1.500
 Afschrijving Inv/kantoormachines €  300  369  500  0
 Groot onderhoud gebouwen/inv €  710  270  800  800
 Onderhoud kantoormachines €  501  952  800  1.000
 Onderhoud kantoor/schoonmaak €  881  1.002  1.000  1.000
 Telefoon/Internet/website €  1.524  1.160  1.600  1.600
 Overige huisvestingskosten/kantine €  1.552  1.541  1.600  2.000
 Kantoorartikelen €  1.127  938  1.400  1.400
 Verzekeringen €  1.426  1.705  1.900  1.900
 Bestuurskosten €  1.852  2.124  2.000  2.200
 Vergaderkosten/Presentaties €  1.998  1.443  2.500  2.000
 Diverse kosten €  1.027  688  1.000  1.000
 Controle commissie €  457  759  800  800
 Wedstrijdcommissie Zoet €  1.400  1.270  1.400  1.400
 Wedstrijdcommissie Zout €  1.080   0  0
 Jeugdcommissie €  2.800  2.799  2.500  2.500
 Vliegviscommissie €  450  400  400  400
 Baarscommissie €  250   500  400
 Seniorencommissie €  1.400  1.400  1.400  800
 PR/Hengelsportbeurs/Workshops €  5.420  5.683  5.500  5.500
 Visstandbeheercommissie €  812  1.126  800  1.300
 Bankkosten €  742  752  800  1.200
 Contributies/Abonnementen €  237  531  300  300

Resultaat €  1.631  410  -500  0

€  170.194  170.263  178.200  179.900
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Passiva
Fonds onderhoud viswater € 40.795 Het bedrag is in 2014 ongewij-
zigd gebleven ondanks een gedane reservering in de begroting van 
€ 10.000. Dit omdat nieuwe grote projecten zich niet hebben aange-
diend.

Te betalen kosten 2014
Wij verwachten nog € 1.186 te moeten afrekenen met Sportvisserij 
Nederland voor verstrekte vispassen in 2014 aan nieuwe leden.

Contributies 2015
Een bedrag van € 106.717 is al binnengekomen aan contributies voor
2015. Daar het gelden zijn voor het jaar 2015 zijn ze in de eindbalans 
2014 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.

Resultaat: Positief € 410
Het positieve  resultaat  zal, als eerder vermeld, worden geboekt t.g.v. 
van de Algemene reserve.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2014 
Ontvangsten

Contributie-inkomsten:  € 148.155  Zijn hoger door een stijgend aantal 
leden en de betalingstoeslag voor acceptgiro’s. 

Aanmaningen
Een totaalbedrag van € 1.984. Gelukkig een daling t.o.v. het voor-
gaande jaar. En dit komt mede door het stijgende aantal automatische 
betalingen.

Inschrijfgelden 
€ 4.240 Met een inschrijfgeld van € 10 senioren en € 4 voor jeugdle-
den toont dit bedrag aan dat er veel nieuwe leden zich (weer) hebben 
aangemeld. Ook het aantal nieuwe leden dat zich online aanmeldt 
draagt bij tot een beter resultaat.

Diverse vergunningen 
€ 2.840 Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel op-
genomen. Ongeveer 90 van deze vergunningen zijn uitgegeven. Het 
aantal vergunningen voor Esox water is in 2014 licht gedaald.

Rentebaten
€ 906. Door de dalende rente is een lagere rente ontvangen op de 
vermogens/spaarrekeningen.

Sportvisserij Midwest Nederland
In 2014 is naast de compensatie visrechten € 500 subsidie verstrekt 
door Sportvisserij Midwest Nederland voor activiteiten als de hengel-
sportbeurs en workshops.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2014  
Uitgaven 

Afdracht landelijk en Federatief 
€ 94.359 Hoewel begroot is de stijging hier ruim € 6000 t.o.v. het 
vorige jaar. De HVZ heeft deze stijging niet doorberekend in de con-
tributie.

HVZ nieuws
 € 15.139 Omdat er geen verpakkingsmateriaal is aangekocht (plastic 
hoesjes) is het bedrag in het jaar 2014 wat lager uitgevallen dan be-
groot.

Groot onderhoud gebouwen
€ 270. Met de op komst zijnde verhuizing is het onderhoud tot een 
minimum beperkt gehouden.

Bestuurskosten 
€ 2.124 In de bestuurskosten zijn de kosten voor de communicatie-
avonden opgenomen, alsmede diverse additionele bestuur bijeenkom-
sten in verband met de komst van AZ naar het sportpark kalverhoek.

Vergaderkosten 
€ 1.443 Door gewijzigde locaties van de Algemene ledenvergadering en 
de najaarsvergadering zijn de kosten gereduceerd en lager als begroot.

Overige posten
Zijn conform budget of substantieel lager uitgevallen.

Commissies
De aan de commissies toegekende gelden zijn wederom goed
besteed en door de penningmeester gecontroleerd. 
De PR commissie is met de hengelsportbeurs en de workshops de 
begroting licht overschreden. De zeer geslaagde hengelsportbeurs had 
een record aantal bezoekers. Ook werden de eerste workshops in ok-
tober en november goed bezocht en zijn deze kosten goed besteed.
Visstandbeheerscommissie heeft de kosten van visuitzet en excursies 
Wormer en Jisperveld op zich genomen waardoor de uitgaven hoger 
zijn uitgevallen dan begroot.

Begroting 2015

Contributies
€ 146.000. Het bedrag van de contributies valt of staat met het aantal 
leden dat door het uitblijven van de contributiebijdrage zal worden 
geroyeerd. Ook het aantal nieuwe leden is mede bepalend voor de 
balans van ontvangsten en uitgaven.

Uitgaven
Het moge duidelijk zijn, dat de komende verhuizing naar een tijde-
lijke locatie extra kosten met zich zal meebrengen. Ofschoon in het 
convenant met de gemeente en AZ overeengekomen is dat de directe 
extra kosten vergoed zullen worden, zullen er ook indirecte kosten 
zijn die op dit moment niet zijn te overzien. De extra kosten die de 
nieuwbouw in 2016 met zich meebrengt, zullen in de volgende begro-
ting worden opgenomen.

HVZ nieuws  
€ 17.000. De redactie en opmaak hebben zich bereid getoond geen 
prijsverhoging door te voeren.

Portokosten
€ 15.000. Zoals elk jaar worden de portokosten verhoogd en kunnen 
daardoor hoger uitvallen dan in 2014.

Commissies
€ 13.300 De commissies zullen in het jaar 2015 weer  gelden te beste-
den krijgen voor de activiteiten. Omdat dit bijna geheel direct met de 
visserij te maken heeft, zijn dit goed bestede gelden. De bedragen voor 
commissies met te ruime overschotten worden enigszins aangepast. 
De zee commissie heeft vanwege het ruime saldo voor 2015 wederom  
vrijwillig afgezien van subsidie voor het jaar 2015. 

Contributievoorstel
Ongewijzigd voor 2016. Door het  ruime  bedrag op de balans van de 
algemene reserve  met € 10.000 af te bouwen, stelt het bestuur voor 



nieuwe leden
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam woonplaats naam woonplaats

P.Chrabaszcz Zaandam
P.Schaar Assendelft
A.Glas Wormer
P.Kaczor Zaandam
J.Tuin Zaandijk
A.Kaczor Zaandam
Y.Welgraven Koog a/d Zaan
S.Komen Zaandam
N.Komen Zaandam
J.Tunk Zaandam
A.Werkhoven Jisp
M.Werkhoven Jisp
J.Okx Beets
F.Zweeris Wormerveer
A.Okx Beets
I.Moed Wormerveer
J.Heemskerk Buitenkaag
R.R.R. Djojosoetirto Zaandam
M.van Diemen Wijdewormer
M.J.Sroka Wormerveer

A.Dikmans Zaandijk
F.E.J. Tilleman Assendelft
A.Kokovai Zaandam
W.O.Lofstrom Zaandam
D.G.F.Raterman Assendelft
S.A.Lofstrom Zaandam
M.Daemen Zaandam
L.van Doorn Assendelft
E.Bas Krommenie
R.Wilhelm Koog a/d Zaan
P.L.Dekker Leimuiderbrug
J.Hulsker Zaandam
G.Carey Koog a/d Zaan
X.Sio Wormer
C.Commandeur Oostzaan
R.Bloemink Assendelft
R.Bloemink Assendelft
S.Bosgra Zaandam
A.Obbens Hollandsche Rading
P.Hartman Ijselstein

I.Snabilie Zaandam
J.Snabilie Zaandam
S.van Dijk Oostzaan
D.van den Berg Zaandam
F.Poutsma Wormerveer
D.J.Snabilie Zaandam
J.Z.Zawierucha Zaandam
W.Straatmeyer Zaandam
A.van de Laan Wormerveer
I.F.Dreuning-Wasseur Wormerveer
R.G.Dreuning Wormerveer
S.Laan Wijdewormer
T.Laan Wijdewormer
J.Bolinde Zaandam
W.Gatka Purmerend
R.Montfort Zaandam
A.J.B.Roeck Zaandam
D.W.van Overloop Amsterdam
P.de Rooij Zaandam
J.E.S.Beenken Egmond a/d Hoef

C.Eijben Zaandam
C.de Rooij Zaandam
J.A.Bloemberg Westzaan
J.Talhout Assendelft
D.C.H.Hummel Zaandijk
W.Lammers Krommenie
E.van Dijk Assendelft
J.Jager Zaandam
A.E.Dorlijn-Rademaker Koog a/d Zaan
J.B.Thomas Assendelft
M.Eljon Oostzaan
S.de Jong Koog a/d Zaan
I.Heck Zaandam

naam woonplaats naam woonplaats
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in deze economische moeilijke tijd de contributie voor het jaar 2016  
ongewijzigd te laten.
Hierbij blijven de contributiebedragen behoren tot de laagste in de 
regio.
De financiële commissie heeft de boeken en de aanwezige middelen 
op 29 januari 2015 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op 
de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het 
boekjaar 2014 decharge te verlenen.

                                                           Henk op den Akker
                                                           De  Penningmeester

  

Te koop:
 
Toer-visboot kruiser 5.50 m x 1.60 m
2 slaapplaatsen, wc, wastafel, kooktoestel.
BB motor Yamaha 9,5 pk.
Vaste prijs 1750,00
Tel. 06-21511733 of email naar: admin@hvznet.nl



Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

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

20

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


