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HVZ vist met jeugd en bejaarden

 Najaarsbijeenkomst 31 oktober met BOA
 
Acceptgiro vispas 2018 duurder
 



Die spinner schijnt 
op FaceBook ook 

een heleboel volgers 
te hebben....
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van de penningmeester

agenda
Najaarsbijeenkomst HVZ
31 oktober 2017, de Trots, clubgebouw wie-
lerclub ZWC-DTS, Sportpark Kalverhoek

Jeugdcommissie
28 oktober feestavond en prijsuitreiking zo-
meravond competitie jeugd

Baarscommissie
3 september: Selectie NK Baars individueel 
regio West
7 oktober: NK Baars individueel regio Noord
11 november: NK Baars korpsen

Klaverjassen
2017: 15 en 29 september, 13 en 27 oktober,
10 en 24 november, 8 en 22 december
2018: 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 2, 16 en 
30 maart, 13 april

Vliegvissen
Bindavonden, 7 en 21 september. Zie verder 
de website

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter-wnd
J. Hazen, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

Commissies
K. Mandjes, vliegviscommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
M. Tijms, wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, jeugdafdeling
D. Tromp, water- en visstand beheer

Adres
Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijdewormer
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.

wurrempie

van de redactie

Najaarsbijeenkomst
Uitnodiging en programma voor de Najaarsbijeenkomst die 
wordt gehouden op 31 oktober 2017 in de Trots, het clubge-
bouw van wielerclub ZWC-DTS. Sportpark Kalverhoek, Zuider-
weg 72/B, 1456 NH te Wijdewormer. 
Aanvang 20.00 uur. Bij binnenkomst biedt de HVZ u een kop 
koffie aan.

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
 d.d. 30-05-2017
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. HVZetter van het jaar 2017
6. Rondvraag en sluiting officieel gedeelte

Na de pauze volgt een lezing van Natasja Voordewind, BOA en 
Hoofd Controle bij de Federatie Midwest Nederland. 
Vervolgens verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis. 
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder 
lid het recht voorstellen op de agenda van de najaarsbijeen-
komst te laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste 
vier weken voor de datum van najaarsbijeenkomst schriftelijk 
bij de secretaris zijn ingediend.

Lidmaatschap en vispas 2018
De zomer is nog niet voorbij als dit num-
mer verschijnt. Toch zijn wij alweer vol-
op bezig met de voorbereiding van de 
vispassen 2018. 

Deze vispassen zullen voor het eerst dit jaar-
centraal vanuit Sportvisserij Nederland van-
uit Bilthoven worden verzonden. 
Leden die nog per acceptgiro betalen, krijgen 

van Sportvisserij Nederland een acceptgiro 
toegestuurd. Zoals in de ledenvergadering 
reeds vermeld, gaan de kosten van de accept-
giro weer omhoog naar € 5,00 bovenop de 
contributie. Het is net als bij postNL; hoe 
minder post hoe hoger de kosten.

Bespaar kosten
Wil je deze kosten besparen, dan kan dat. 

Voorwoord
De zomer kenmerkte zich als wisselval-
lig met mooie zomerse, maar ook tro-
pische dagen. Daarnaast was het koel 
en soms behoorlijk nat. De visvangsten 
waren daardoor ook wisselend. 

Slechte vangsten werden afgewisseld door 
uitstekende. Maar goed, dat hoort natuurlijk 
bij vissen!

Karpercommissie
Op 11 juli was ik getuige van de oprichting 
van de karpercommissie. In eerste instantie 
hebben zeven HVZ-leden zich bereid ver-
klaard, onder leiding van Arno Zuidam, de 
schouders hieronder te zetten. Zij zullen het 
bestuur adviseren over karper-gerelateerde 
zaken; het organiseren van workshops; wed-
strijden; nieuws voor onze website en HVZ 
nieuws etc. Een lang gekoesterde droom is 
in vervulling gegaan en ik roep onze leden 
op om wensen of ideeën op het gebied van 
karpervissen bij onze nieuwe commissie te 
melden. Wij wachten de eerste activiteiten af.

Vrijwilligers
In juli waren HVZ-leden als vrijwilliger ac-
tief en hebben zij met schoolkinderen van 
een basisschool gevist en goed gevangen.
Ook werd er met ouderen van zorginstelling 
Pennemes gevist. Eveneens hier weer goede 
vangsten en enthousiaste reacties. Onze jubi-
leumuitgave, met veel oude foto’s, werd goed 
ontvangen. Vrijwilligers van harte bedankt! 
Leden die zich als vrijwilliger beschikbaar
willen stellen voor dit soort activiteiten no-
dig ik van harte uit om zich aan te melden.

Jeugdkamp
Het jeugdkamp was ook weer geslaagd, on-
danks het feit dat ook hier de weergoden zich 
van verschillende kanten lieten zien. 
De tevreden gezichten van de deelnemende 
kinderen inspireren de jeugdcommissie om 

hier onverdroten mee door te gaan. Mannen 
en vrouwen weer bedankt! Voor 2018 is het 
eiland in Nieuwkoop alweer gereserveerd!

Controles
Helaas bereiken ons berichten over misstan-
den aan de waterkant. 
Dit ondanks dat onze controleurs, vaak met 
de BOA, regelmatig controleren of gerichte 
controleacties houden. Naast het wegvangen 
en ter plaatse fileren van consumptievis, werd 
ook het achterlaten van zwerfvuil en het sto-
ken van een vuurtje gemeld. Graag roep ik 
onze leden op deze zaken te blijven melden, 
zodat we hiertegen kunnen optreden en de 
goede naam van het sportvissen niet door 
een aantal individuen laten bezoedelen!

Najaarsbijeenkomst
Op 31 oktober is de najaarsbijeenkomst, zie 
ook de aparte aankondiging en agenda. 
Natasja Voordewind van de afdeling Con-
trole en handhaving van onze Federatie Mid-
west Nederland zal een lezing houden over 
de controles die de BOA’s in het werkgebied 
van de federatie, dus ook de HVZ-wateren, 
houden. Leden die hierover vragen hebben, 
of juist zaken willen melden, roep ik van har-
te op om hier aanwezig te zijn. Vanzelfspre-
kend hoeft niemand hierop te wachten, want 
via onze website kun je ook contact opne-
men (ter attentie van de controlecommissie).

Ik wens iedereen voor het komende najaar 
mooie en visrijke visavonturen! 

Wim de Vries

(vervolg)

Vul bijgevoegd machtigingsformulier in en stuur deze in een portvrije 
envelop terug. Dan komt alles in orde en heb je de vispas op tijd in 
huis. Wil je het lidmaatschap opzeggen en geen vispas meer? Dan dien 
je dit schriftelijk vóór 1 oktober 2017 te doen of per mail. 
Dit kan via de website van hvznet.nl of via de mail naar 
admin@hvznet.nl. Graag met duidelijke vermelding van je lidmaat-
schapsnummer. Wij hopen natuurlijk dat je nog vele jaren met plezier 
zult vissen in het prachtige water van de HVZ waar wij er alles aan 
zullen doen om goed viswater voor jou te realiseren.

De penningmeester
Henk op den Akker

van de penningmeester

Zomerse sferen
Ook zo lekker genoten van de vakantie?
Als redactie kunnen we er na een paar weken zon en zee in ieder 
geval weer tegenaan. Met een oog gericht op de ‘HVZ blauwe’ 
Cote d’Azur begon de mailbox weer aardig vol te stromen met 
artikelen en foto’s. Het resultaat is dit flink gevulde nummer met 
tal van activiteiten die de komende tijd op het programma staan. 
En hoewel dit inmiddels het najaarsnummer is, blijven we wat 
ons betreft nog even in zomerse sferen. Ik wens jullie dan ook nog 
heerlijk zonnige momenten aan het water toe.

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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H É T  A LT E R N AT I E F  V O O R  LO O D

• VANGT GEGARANDEERD MEER VIS • NIET GIFTIG • GEPATENTEERD, 
UNIEK EN INNOVATIEF • OOK TE GEBRUIKEN ALS METHOD FEEDER • 

POREUS, DUS LANGE AFGIFTE GEURSTOFFEN •

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

van de controlecommissie
Veel controles
Mede dankzij de goede zomer wordt er veel gevist in onze 
HVZ wateren en dus wordt er ook veel gecontroleerd door het 
team van controleurs. 

Vissers van buiten de Zaanstreek worden wel eens gek van ons. Soms 
twee controles op een dag. Is dat niet een beetje te veel? Nee, zeggen 
wij dan, want niet alleen controleren wij op visdocumenten maar ook 
op juiste vistuigen en aas.
Regelmatig wordt de controlecommissie nog benaderd over vissers 
vanuit de Oosterse buurlanden die het met het meenemen van vis 
niet zo nauw nemen. Het is natuurlijk wel doodzonde als een mooie 
karper in de pan terecht komt. Reden voor de HVZ om na te denken 
over een totale terugzetplicht of meeneemverbod. Leden die hier hun 

mening over willen delen, kunnen dat doen met een bericht via de 
website www.hvznet.nl en de link contact controlecommissie.
Intussen kunnen mensen die misstanden zien aan de waterkant dit 
terstond melden aan de politie op nummer 0900-8844 en de dieren-
politie op 144. Je zult ons vast nog tegenkomen aan de waterkant!

   Groet van het controleteam,
Henk op den Akker

Gelukkig zijn de vislessen voor de jeugd weer opgestart. 
Lange tijd moesten wij als HVZ wegens gebrek aan vrijwilli-
gers de Zaanse scholen teleurstellen. Na intern beraad hebben 
wij besloten op zoek te gaan naar een nieuwe groep vrijwilli-
gers die onbevangen aan deze activiteit wil meehelpen.

Op 7 juli hadden wij in samenwerking met Sportvisserij Nederland de 
eerste visles van basisschool De Kroosduiker te Westzaan.
De vismeester startte de theorieles om 9.30 uur en een uur later meld-
den zich 31 enthousiaste kinderen aan de waterkant bij het water aan 
de Lambert Meliszstraat. 31 stekkie-hengels waren razendsnel door de 
5 HVZ vrijwilligers in gereedheid gebracht en het vissen kon begin-
nen. Wat een spanning want er werd meteen goed gevangen. 

Veel kolblei en voorntjes. Gemiddeld toch bijna 3 stuks per kind. De 
bewoners van het Lambert Melisz huis die aan de kant van het water 
wonen, hadden een leuk uitzicht en genoten van zoveel activiteit. We 
hebben er een paar potentiële hengelaars bij. Frans, Hans, Kees en 
Jaques, bedankt voor jullie inzet! Jullie hebben ook genoten en heb-
ben al aangegeven beschikbaar te zijn voor de volgende keren. Toppie! 
Zijn er nog meer mensen die wel mee willen als vrijwilliger? Meld je 
dan aan bij het HVZ kantoor of via hvz.jeugd7@upcmail.nl.

Henk op den Akker

Vislessen met jeugd weer opgestart

Mijn vangst
Onlangs hebben we gevist bij ons terras grenzend 
aan het Westzijderveld. Mijn buurmannen Yordi 
Duindam en Rob Grinwis wisten een mooie karper 
te vangen. Speciaal was dat Rob een grote snoek-
baars ving met een boilie die normaal bestemd is 
voor een karper.
 
Yordi z’n vriendin Stacey mocht ook op de foto.

Vriendelijke groet,
Ernst Kabel
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Sponsors jeugdkamp
HVZ jeugd bedankt haar zomerkamp sponsors: 

Fam M. Kuiper  Purmerend
Fam Bieman  Koog ad zaan
BB hal    Koog aan de Zaan
Sven Draaisma
Evezet lokvoeders
Lagerweij Hengelsport  Westzaan
Mw. L. Plekker  Assendelft
B. Post
Slagerij Schoen  Zaandam
Schurer Technical services/
Automatenservice  Oostzaan
Vd Stadt Modeschoenen  Koog aan de Zaan
Steelworks   Zaandam
Ursa/ Riga paint    IJmuiden

HVZ jeugd zomerkamp 2017
Elk kamp heeft zo zijn eigen verhaal. Het zomerkamp 2017 is er 
ook weer eentje om te onthouden. Niet om het weer want dit 
was echt Hollands. Wolken, zon en af en toe een bui. 

Geen weer dus om net als de voorgaande jaren te zitten puffen in de 
bootjes en om te gaan zwemmen. Hoewel de temperatuur van het 
water warmer bleek dan de bovenlucht. Daar kwam de vrijwilligers-
leiding van het kamp achter op de dag (zondag) dat de kinderen naar 
het viskamp kwamen. 

Goede daad
Voordat het kamp op zondag begon, had de jeugdcommissie al een 
zeer goede daad verricht. Op de terugweg van het boodschappen 
doen, zagen ze in de verte een gezonken boot waarvan alleen het mo-
tortje nog boven water stak. Met ernaast in het water staand 2 vissers.  
1 met zijn voet in het gips en beiden op leeftijd. 
Een groep sportvissers uit Den Haag had op deze dag een viswedstrijd 
gehad toen net voor het wegen van de vangsten een hoosbui losbrak 
en veel water viel. Zoveel water dat door wat onhandigheden de boot 
van de voorzitter zonk. Gelukkig waren de dames en heren van de 
jeugdcommissie heldhaftig en bij de tijd. Met vereende krachten wer-
den de onfortuinlijke vissers op het droge geholpen en hun spullen 
opgedoken. De boot op de kant getrokken en geleegd.  
De overige leden van de Haagse visvereniging hikten nog verschrikt 
en en roeiden stoïcijns door naar het punt waar hun vis gewogen 
moest worden. De vissers zijn met bijna al hun spullen naar de kant 
gebracht. Dit zou natuurlijk een mooie kop zijn geweest voor  het 
plaatselijke sufferdje; Jeugd redt oude vissers. 
De geredde vissers waren zo dankbaar dat zij de volgende dag een 
pond paling en een kratje bier kwamen brengen.  
Rond half vijf waren alle kinderen bij de bootjesverhuur aangekomen 
en kon er onder het toeziend oog van de leiding naar het eiland wor-
den geroeid. Op het eiland kon een ieder zijn of haar slaapplek inrich-
ten in de grote tent. Piet, Theo en Bauke hadden op het eiland gepast 
en Piet en Theo hadden voor heerlijke hot dogs gezorgd.  

’s Avonds zijn de hengels in orde gemaakt zodat de volgende morgen 
gelijk, na de loting natuurlijk (wie bij wie in de boot), kon worden 
gestart met het eerste wedstrijdje. 
De avond bracht ons in ieder geval vast een prachtige zonsondergang. 

Boffers
De baan was uitgezet tegenover het kamp aan de plas.  
In de morgen was het redelijk mooi weer totdat we konden wegen. 
Op dat moment was er een grote wolkbreuk en is het pas laat in de 
middag is weer droog geworden. Maar de boffers die door de chefkoks 
waren gebakken, vlogen er in als koek. 
In de avond is nog een wedstrijd gevist met ook redelijke vangsten. 
Bij de tweede wedstrijd ’s middags lieten ook de eerste brasems zich 
zien. Maar het belangrijkste is dat iedereen zijn/haar visje wist te van-
gen. Want vissen is pas leuk als je ook iets vangt toch? 

Op  dinsdagochtend zijn er 2 begeleiders mee gaan vissen, waardoor 
paar vissers die wat hulp nog nodig hadden extra nodige aandacht 
konden krijgen, met als resultaat nog meer vis.  Dit werkte ook goed 
door in de middagwedstrijd. In de avond hadden we weer een fan-
tastische BBQ gesponsord door slagerij Schoen van de Zuiddijk. Op 
deze avond mag de jeugd dan lekker vissen vanaf de kant wat ook 
door allemaal werd gedaan. De HVZ jeugd had het naar de zin en dat 
is goed om te zien en leuk voor alle vrijwilligers/sters die zich inspan-
nen om ons kamp tot een succes te maken.  

Tweede koppelwedstrijd jeugd
familie
Zaterdag 16 september organiseert de HVZ jeugdcommissie 
alweer  de tweede Koppel wedstrijd jeugd/familie in de Zui-
dervaart in Zaandam. Unieke wedstrijden voor onze jeugdle-
den t/m 18 jaar. 

De deelname aan deze viswedstrijden isvoor HVZ jeugdleden gratis 
en het mee vissende de familielid hoeft op deze dag geen HVZ lid te 
zijn. Geef vantevoren naam en adres op en wij regelen een mee-vis 
toestemming. Want de bedoeling bij deze wedstrijden is dat je met z’n 
tweeën gaat vissen. Bijvoorbeeld samen met je broertje of zusje, vader 
of moeder, opa of oma of ome of tante, ach eigenlijk maakt het niet 
uit met wie als het maar familie is. 
Vissen doen we van 9.00 uur tot 13.00 uur en je kunt voor je plaats lo-
ten vanaf 8.00 uur bij het wedstrijdwater aan de Zuidervaart in Zaan-
dam. Als je zeker wilt zijn van een plekje (want vol is vol) tijdens deze

fantastische gratis viswedstrijd kun je je alvast telefonisch opgeven bij 
Frans Hagens (tussen 17.00 en 20.00 uur), tel. 06-43095500. 
Dit kan ook per e-mail op hvz.jeugd7@upcmail.nl. 
Vermeld wel je naam, adres, geboortedatum, lidnummer en met wie je 
gaat vissen.  Ook kun je het inschrijfformulier op de website invullen 
op www.hvznet.nl bij ‘speciaal voor leden/jeugdafdeling’.
Zoals altijd zorgt de HVZ jeugdcommissie, samen met haar sponsors, 
voor een rijkelijk gevulde prijzentafel. Kortom een unieke kans om te 
laten zien wie die andere hele goede visser in je familie is en met een 
mooie prijs naar huis te gaan. Graag tot ziens aan het viswater! 

De HVZ jeugdcommissie

Zet vast in je agenda! 
 
Feestavond en prijsuitreiking HVZ jeugd zomeravond competitie, 
zaterdag 28 oktober in het HVZ gebouw. Elke deelnemer krijgt per-
soonlijk bericht. 

Het is echt een familieavond dus neem gerust je vader, moeder, 
broer of zus, oma en opa mee. Naast de prijsuitreiking over het 
afgelopen seizoen voor de competitie zijn er ook prijzen voor de 
grootste en kleinste vis. En zoals jullie weten, krijgt bij de HVZ jeugd 
iedereen een prijs. Er is een grote tombola en we spelen enkele 
rondjes bingo met alweer prachtige prijzen.  
Een supergezellige avond die jullie niet willen missen! De aanvang 
van deze avond is 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur in het 
HVZ gebouw op sportpark de Kalverhoek (bij AZ).

Overigens alle sponsors worden hierbij hartstikke bedankt want zon-
der sponsors geen zomerkamp!

Prijsuitreiking
Op woensdag hebben we 1 langere wedstrijd gevist en ‘s middags nog 
heerlijk gezwommen en met zijn allen het eiland opgeruimd. 
Daarna weer naar de wal geroeid en de jeugd weer onbeschadigd aan 
hun ouders teruggegeven. Ter plaatse hebben we ook nog de prijsuit-
reiking gedaan van de beste samenvissers. 
Hierbij had natuurlijk iedereen prijs maar de beste was dit jaar een 
dame. Jill Doves is eerste geworden met ruim 10 kilo en 10 punten, 2e 
Gijs Verhoeven met 11 punten en ruim 11 kilo en 3e Eric Vriese met 
12 punten en 11 kilo. De rest volgde met 12, 13, 14, 15, 16, 18 punten. 
Gezien het afscheid van de jeugd kijken we terug op een geslaagd 
kamp en bijna allemaal willen ze in 2018 weer mee. Wat we wel erg 
jammer vinden, is dat er dit jaar een aantal meer inschrijvingen waren 
dan er uiteindelijk mee gingen. 

Nu wij net met een grijns op ons gezicht, weer thuis zijn van het 
zomerkamp 2017, zijn de eerste voorbereidingen voor het kamp van 
2018 alweer in januari geweest. We moeten namelijk vroeg in januari 
al het kamp reserveren voor het jaar er op anders kunnen we niet in 
de eerste week van de zomervakantie op kamp. Jullie gaan toch zeker 
ook mee in 2018? 

De HVZ jeugdcommissie, Jaap, Piet, Theo, Ton, Chris, Kaylee, Roel, 
Brand, Kelly, Frans en hulp op het kamp Bauke
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Notulen Algemene Ledenvergadering 30 mei 2017           
SVZ Kalverhoek

Aanwezig bestuur: Wim de Vries (waarnemend voorzitter), 
H. op den Akker (penningmeester), J. Hazen (secretaris), 
K. Mandjes, W. Spijkerman, M. Tijms, R. den Uil en J. de 
Bouter. Totaal aanwezige leden: 65

1. Opening
De waarnemend voorzitter opent de vergadering om 20:07 uur en 
heet een aantal mensen in het bijzonder welkom. Het betreft de ere-
voorzitter Wim Metselaar en de ereleden Egbert Jonker, John Alrich, 
Joop Gruijs, Leo Overdijkink, Thijs ten Wolde, Jan de Jong, Egbert 
Jonker en Ton Moed.

2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst 
d.d. 25-10-2016
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De voorzitter bedankt de 
secretaris.

3. Ingekomen stukken
Afbericht van: Ereleden Alain de Geus en Henk Scholten. Ook is er 
afbericht van Joop Spee, Anton van Daal en Chris Hagens.

4a. Mededelingen bestuur
- Er is een vacature voor de functie van coördinator visstandbeheer. 
Dennis Tromp is gestopt als bestuurslid. Tijdelijk is Piet Rol bereid 
gevonden om belangen te behartigen van de HVZ. Dit doet hij naast 
zijn werk voor VZOD. Wel is er een openstaande vacature voor deze 
post. Daarnaast is er nog geen reactie op de vacature van voorzitter.

- Tevens wordt er gezocht naar vrijwilligers voor hand en spandiensten 
zoals bijvoorbeeld vismeesters bij een school in Westzaan of een keer 
vissen met dementerende bejaarden. Anja Swart meldt zich terstond 
aan.

- Regelmatig ontvangen wij berichten over vermeende misstanden met 
betrekking tot het meenemen van karpers en snoekbaarzen. De sa-
menwerking met de Federatieve buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA) loopt goed; meldingen kunnen naar Henk op den Akker. Step-
han Bouwman is een voorvechter voor een verplichte terugzetplicht. 
Hier wordt over nagedacht ook in een breder verband met andere 
verenigingen en onze federatie.

- Binnenkort komt er een afspraak met de NHBB aangaande schrifte-
lijke toestemmingen van beroepsvissers. Er wordt bezien of bepaalde 
overeenkomsten herzien kunnen worden, omdat de visstand onder 
druk staat.

- Noordsterpark is officieel heropend op 24 mei. Er werd al 12 jaar over 
gepraat en nu is het dan eindelijk zover. Jan de Jong heeft nog advie-

zen in het voordeel van de hengelsport gedaan en die zijn opgevolgd. 
Tevens is er een bewoonde ijsvogelwand.
- Er is een nieuw bestuur van het sportpark Kalverhoek. Met de komst 
van AZ is het ook drukker geworden en dat betekent ook dat er meer 
planmatig gekeken moet worden naar activiteiten op het park. Te-
vens wordt er gesproken over een nachtafsluiting. Ook dat vergt veel 
afstemming.

- De najaarsbijeenkomst is bij DTS in oktober. Reinout Scheffers, 
onze BOA, zal een lezing houden over praktijkvoorbeelden en zaken 
die hij tegenkomt met zijn controles.

- Er is voor het Sportpark Kalverhoek een nieuw bestuur aangetreden 
om zo de gezamenlijke belangen te behartigen en te versterken, maar 
ook om de praktische invulling van de verschillende activiteiten met 
elkaar te delen en af te stemmen. 
Er wordt geprobeerd een nachtelijke afsluiting van het sportpark te 
bewerkstelligen.

4b. Statusverslag en overdracht clubgebouw
In 1981 heeft het toenmalig bestuur samen met de SVZ een club-
gebouw laten bouwen. Met de komst van AZ is er een verandering 
gekomen in de situatie. We hebben een nieuw pand voor het oude 
gekregen zonder daar een cent aan te betalen. Hier is uitgebreid over 
gesproken in de ALV en er is over gepubliceerd in het HVZ nieuws 
en op de website. Voor de notaris is dit niet voldoende en moet het 
op een ALV worden voorgelegd aan de leden van de HVZ. De verga-
dering vindt zelfs plaats in het bestaande gebouw en het is daarmee 
eigenlijk een voldongen feit. De notaris hecht hier echter veel waarde 
aan dat dit alsnog gebeurt. Iedereen heeft bij binnenkomst de presen-
tielijst getekend. Wim de Vries vraagt aan de leden of men zich kan 
instemmen met het formeel verkrijgen van het nieuwe clubgebouw. 
Er zijn geen bezwaren vanuit de zaal waarmee alle aanwezige leden 
dus instemmen met de nieuwe situatie. Voor de duidelijkheid vraagt 
de voorzitter of iemand tegen is, dit is niet het geval en kan er dus bij 
de notaris worden getekend.

5. Jaarverslag 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de secre-
taris.

6. Financieel verslag 2016 en het verslag van de 
financiële commissie
Henk op den Akker (penningmeester) behandelt mondeling het fi-
nancieel verslag zoals te lezen in het HVZ nieuws 2 van 2017. Hij 
bedankt de vele vrijwilligers die veel betekenen voor de HVZ.
Belangrijk onderwerp is de teruglopende contributie inkomst door 
een dalend aantal leden. Ook was 2016 een bijzonder jaar door het 
75-jarig jubileum en de oplevering van het nieuwe pand. 

Vraag Gilles Lotten: Hoe zit het met de landelijke afdracht? Wordt bij 
agendapunt 7 behandeld.
Vraag Roland Rol: Waarom is de Rekening courant van de ABN leeg? 
Het is duur om twee rekeningen te hebben, er is daarom gekozen om 
het op één rekening te boeken.
Vraag Willem Metselaar: Belangrijk dat er genoeg reserve is en is het 
bedrag aan reserve lager dan ooit in het bestuur is vastgesteld.
Henk vindt dit niet en geeft aan dat alle vaste lasten zo betaald kun-
nen worden en dat er dan nog voldoende over is. Maar hij zoekt de 
gemaakte afspraken op.

Opmerking Martin Kok: er is veel reserve als je ook het fonds viswater 
meetelt.
Namens de Financiële commissie neemt Martin Kok het woord: De 
kasboeken hebben wij op 25 januari gecontroleerd. Alles is grondig 
bekeken samen met Alex van der Horst. Het ziet er picobello uit en 
de kascommissie wil Henk complimenteren en vraagt de ALV om 
decharge te verlenen. Dit wordt gedaan met luid geklap.

7. Begroting 2017 en contributievoorstel 2018
We worden geconfronteerd met een verhoging van afdracht Sportvis-
serij Nederland (SVN) en Sportvisserij Midwest Nederland (SMN). 
We hebben protest aangetekend maar het gaat door. De kosten daar 
stijgen terwijl het ledenaantal daalt. Dat betekent verhogingen. In 
2018 en 2020 komt er een verhoging vanuit SMN. 
Ook SVN gaat verhogen met 50 cent. Het binnenhalen van de contri-
buties is elk jaar weer een kostenpost en veel werk. Er is besloten dat 
nieuwe leden die bij een hengelsportwinkelier een vergunning komen 
halen de keus te bieden uit of een doorlopende vergunning met mach-
tiging of een soort van prepaid vergunning. Die worden dan aan het 
eind van het jaar uitgeschreven zodat deze situatie wordt vermeden. 
Dit jaar is er begonnen met 1.500 mensen te herinneren aan de ac-
ceptgiro, na aanmaning blijven er dan 500-600 over die niet betalen. 
Dit is een enorme kostenpost voor de vereniging.

Willem Metselaar: Zijn ze dan wel lid? Ja ze zijn volwaardig lid maar 
dan voor een jaar.
Joop Gruijs: Hoe zit het dan met de hengelaars uit het voormalig 
oostblok?
Het blijkt vanuit de wederverkopers dat deze mensen niet weten of ze 
hier volgend jaar ook nog wel werken. 
Vraag: Je hebt het over 500 leden die je min of meer royeert. Zijn dit 
mensen die al jaren lid zijn of eenmalig lid zijn geweest?
Het is beide. 

A. Zuijdam: Er zijn veel karpervissers. Het is heel moeilijk om hier op 
karper te vissen. Er is te weinig voorlichting en de aansluiting met de 
club is moeilijk. 
Vraag: Hoe zit het met aanvragen van een dagvergunning? 
Die zijn er wel, maar we zijn er geen voorstander van. Het mag of-
ficieel ook niet van SVN.

Verzoek of er een ipv een inloopmiddag ook een inloopavond kan 
komen. De toeslag voor de acceptgiro gaat verhoogd worden van 3 
euro naar 5 euro. Er zal hier uitgebreid aandacht worden besteed in 
het komende HVZ nieuws.
Vraag: Hoe zit dat met de minima? De regeling is voor iedereen het-
zelfde.
Vraag: Ik heb een machtiging afgegeven maar krijg nog steeds een ac-
ceptgiro? U kunt contact opnemen met de administrateur.

Henk continueert zijn verhaal: SVN gaf de HVZ altijd een afhan-
delingvergoeding van 1 euro per lid. Zij zijn nu van plan om dit af 
te schaffen. Dit is een strop van 4800 euro. Daar hebben wij protest 
tegen aangetekend en er zal verder over worden gesproken. Het bete-
kent wel dat er binnen de administratie wat moet veranderen. Wel-
licht is het beter om het via de grote massa van SVN te laten doen, dat 
scheelt ook kosten. We gaan kijken of het in de toekomst wenselijk 
is om de ledenadministratie over te hevelen naar de SVN. Er is nog 
niks besloten maar we gaan wel in gesprek. Ook met het oog op de 
toekomst is dit wel wenselijk, mocht er iets gebeuren dan heb je een 
probleem. We zijn kwetsbaar en daarom denken wij om de continuï-
teit te waarborgen dit proces grotendeels over te hevelen. De mutaties 
en aanmeldingen zullen dan wel blijven bestaan. Het clubgebouw zal 

ook open blijven, wellicht met vrijwilligers. Hiermee brengen wij de 
administratiekosten terug en zullen dan meer vrijwilligers inzetten 
voor kantoorbezetting en administratie.

Dhr Lotten: Wat voor bezuinigingen gaan de overkoepelende organi-
saties doen? Er zijn vragen gesteld door de verenigingen en er wordt 
druk uitgeoefend  bij SMN en SVN. 
Dhr Blom: Een overkoepelende organisatie kan veel voor ons beteke-
nen. Toch is er een verschil tussen droge en natte verenigingen. Bilt-
hoven gaat steeds meer eisen stellen. Mogelijk kunnen wij uitstappen 
met belangrijk water met Amsterdam/Haarlem? Dit is ook in regio 
Rijnmond gebeurd zonder ledenverlies. 
Het uitgangspunt is één vispas maar het moet geen meerkoppig mon-
ster worden. Nieuwe droge verenigingen worden bijvoorbeeld al niet 
meer geaccepteerd.

Dhr Blom: Wat doet SVN voor ons? Bijvoorbeeld de visstandbeheer-
commissie (VBC) monitoring? Dat is een handjeklap geweest. 
Wim: Wij hadden een eigen VBC maar mede door nieuwe regelge-
ving is deze gestopt. Er kon een aparte stichting worden opgericht 
voor de VBC, om zo onder deze vlag zelf bestandsopnamen te doen. 
Het bestuur heeft dit afgewezen. De AHV is bereid ons hierin te on-
dersteunen.

8. Bestuurswijzigingen
Chris Hagens krijgt in de komende najaarsbijeenkomst het speldje, 
behorende bij de titel HVZetter van het jaar, alsnog uitgereikt.
Martijn Tijms wordt benoemd als bestuurslid van de wedstrijdcom-
missie in het algemeen bestuur voor drie jaar.
Kees Mandjes (voorzitter vliegviscommissie)en Jaap de Bouter (voor-
zitter jeugdafdeling) worden als bestuurslid voor drie jaar herbenoemd.

9. Rondvraag en sluiting
Joop Gruijs ontving. een informatiebrief van het HHNK voor het 
verbeteren van een dijk. Joop wil weten of de HVZ hiervan weet en 
of er nog mogelijkheden zijn voor de HVZ om hierin mee te denken?
Wim geeft aan dat dit de reden is voor het uitzetten van een vacature 
voor coördinator visstandbeheer. We hebben contacten met Hans 
Roodzand van het HHNK en zullen het voorleggen.
Cor Martens: Zuidervaart/Gouw; er liggen steeds meer bootjes langs 
de kant. Dit is lastig met viswedstrijden. 
Wim heeft hier vorige week met Pieter de Jong van de gemeente over 
gesproken. Er zal een rondgang met een vertegenwoordiger van het 
HHNK worden gemaakt.

Gilles Lotten: Afgelopen zaterdag ontving ik het HVZ blad. Nu stond 
er geen aankondiging van deze vergadering. Wellicht mogelijk of er 
een herinnering kan komen?
Wim: officieel wordt de agenda tijdig in HVZ nieuws no. 2 vermeld, 
om zo de leden de gelegenheid te bieden, zes weken van te voren stuk-
ken ter behandeling voor in de vergadering in te brengen.
HVZ nieuws nummer 3 is dus hiervoor te laat, wel wordt er als herin-
nering een digitale nieuwsbrief verspreid.

Pauze
Na de pauze volgt een stukje film over de ecologie van het waterleven 
in Amsterdam.
Daarna volgt er een verloting van hengelsportmaterialen, etenswaren 
en gerookte zalm of makreel.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur.

Jorrit Hazen
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baarscommissie

Jaarlijkse open baarswedstrijd
Op 17 juni organiseerde de HVZ baarscommissie weer haar 
jaarlijkse open baarswedstrijd. Helaas maar 31 inschrijvingen, 
wat toch wat weinig is. Toch wisten deze vissers bij elkaar 803 
baarsjes te vangen.

Er werd gevist in de Westerwatering in Zaandam en gelijk al in de 
eerste stek ving Jeroen Buys er 25, wat hem meteen een behoorlijke 
voorsprong opleverde.
André van kleef kwam nog dichtbij, maar kon hem niet meer achter-
halen. Beste HVZ’er werd Kees Mandjes met een 6e plaats.
 Overige HVZ’ers: 12e werd Jaap de Bouter met 28 stuks, 21e Willem 

Spijkerman met 20 stuks, 24e 
Frans Hogeterp met 20 stuks en 
Piet Plekker werd 29e met 13 
stuks. 
Volgend jaar hopelijk wat meer 
deelnemers en ook wat meer
HVZ’ers!

Vriendelijke groet,
Baarscommissie HVZ

1. Jeroen Buys 46 stuks
2. André v. Kleef 44 stuks
3. Reinier Gootjes 40 stuks
4. Henk Roos 37 stuks
5. Dirk Swart 36 stuks
6. Kees Mandjes 36 stuks
7. Paul Beerepoot 35 stuks

Vismiddag met bewoners Pennemes
Op verzoek van de activiteitenbegeleidster van Pennemes, 
Nicoline Kok, hebben wij op 10 juli een vismiddag georgani-
seerd in Burgemeester ‘t Veltpark te Zaandam. 
De 8 deelnemers waren allen van zeer respectabele leeftijd. 
Zelfs een krasse 94 plusser deed mee. 

Het fijne was dat er van de HVZ 8 vrijwilligers waren dus het was 
één op één. Om 13.30 uur vertrokken wij in kolonne naar het Velt-
park, deels met rolstoelen en deels nog wandelaars, zij het met enige 
ondersteuning.
Ton Moed en Piet Plekker hadden de hengels al geheel klaargelegd. 
Deze ‘stekkie’ hengels waren ons uitgeleend door Sportvisserij Mid-
west Nederland, waarvoor onze dank.

Het ging meteen los. De eerste kanjer van een brasem meldde zich 
binnen 5 minuten en was 55 cm. Gevangen door de heer van Zaane. 
Spoedig volgden nog vele voorntjes, kolbleitjes en af en toe weer zo’n 
brasem.
De vrijwilligsters van Pennemes hadden voor de inwendige mens ge-
zorgd met een drankje en versnaperingen. Al was er weinig tijd voor 
want de aandacht moest er bij gehouden worden.

Om 16.00 uur ging de karavaan terug, maar niet voordat eerst een 
groepsfoto werd gemaakt van vissers en begeleiders.
Alle Pennemes deelnemers hadden prijs: de bekende koffiebeker, SVN 
pet en het mooie HVZ 75 jaar jubileumblad.
Anja, Kelly, Tiny en Frans, Jan, Ton, Kees, Hans en Piet, hartelijk 
bedankt! De HVZ is trots op jullie!

Henk op den Akker

mijn vangst

‘Hallo, jullie kennen mij wel als Ton Moed van HVZ jeugd.
Deze knoerten van karpers heb ik deze zomer gevangen in Frankrijk 
met mijn zoon Patrick. Het was een zware klus hoor om deze jongen. 
binnen te halen.’

Rob Grinwis Ton Moed

Snoekbaars gevangen met een boilie!
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S.Heinis Koog a/d Zaan
C.Gianluca Zaandam
K.de Wit Assendelft
A.Sicha Zaandam
S.G.Popov Zaandam
L.A.Pilch Koog a/d Zaan
M.Keijer Koog a/d Zaan
T.Nijdam Zaandijk
M.Galek Zaandam
J.Hawrylak Wormerveer
J.Walmar Assendelft
M. van Dalen Assendelft
H. de Gunst Westzaan
M.Hollema Assendelft
K.M.Hollema Assendelft
J.Wijsman Zaandam
D.Sankiwicz Zaandam
R.L.Keyer Koog a/d Zaan
S.Aktepe Zaandam
M.van Aken Zaandam
J. de Grundt Amsterdam
R. Berkelaar Zaandam
E.Folsche Assendelft
R.M.Melchers Zaandam
S.Macdonald Zaandam
R.Pang - Atjok Zaandam
P. van de Ree Zaandam
G.N.Melchers Zaandam
J.H.G.Schanzleh Oostzaan
S.Brouwer Oostzaan
J.Kitzen Zaandam
K.Dekker Zaandam
S.Z.Horwat Wormer
J.Brouwer - Nat Wormer
N.Schaar - Kee Wormer
P.Geertsma Wormerveer
T.Schipper Zaandam
G.Slokker Krommenie
M.Nijessen Oostzaan
A. van der Horst Zaandam
B.Grethe Wormerveer
N.Rutjes Koog a/d Zaan
N.Rutjes  Koog a/d Zaan
G. Gorny Zaandam
J.Vromans Westzaan
I.Aktas Zaandam
J.Booij Wormer
R.Scholten Zaandam
R.Levsink Zaandam
J.W.de Jongh Zaandam
J.Bloemendaal Zaandam
S.Korevaar Wormerveer
R.A.van Santen Wormerveer
A.M.M. van Zuijlen Koog a/d Zaan
R.R. van Trigt Zaandam
M.Blaise Amsterdam
M.Willems Koog a/d Zaan
S.G.van Trigt Zaandam
C.P.Fozczpaniak Zaandam
R.F.van der Woude Assendelft
L.Swartsenburg Zaandam

B.A.Zwart Zaandijk
M.B.Dufloo Purmerend
L.Openneer Zaandam
J. van den Bosch Zaandam
R.Bos Oostzaan
B.A.Vonk Zaandijk
F. van der Linden Zaandam
M.Mans Zaandijk
B.Mans Zaandijk
M.de Jong Koog a/d Zaan
P.Hartman Zaandam
L.Vinkestijn Zaandam
S. van den Berg Zaandam
K.Vogel Bretten-Duitsland
K.Posochow Wormer
M.W.Hennink Westzaan
M.Glandorf Zaandijk
J.R.Sleiaad Zaandam
J.A.Plomp-Blokker Koog a/d Zaan
J.C.Beck Zaandam
W.Aben Zaandam
Q.Nijman Wormerveer
F.R.Ponit Amsterdam
K.H.Pach Zaandam
Q.L.Bouweriks Zaandam
R.Egberts Oostzaan
E.W.Gravensteijn Zaandam
J.G.A.Schavemaker Assendelft
H.Broers Oostzaan
T.Broers Oostzaan
A.Puls Zaandam
S.Kistenmacher Wormer
J.Stravers Wormer
D.Holkamp Zaandam
H.P.de Vries Zaandijk
L.R.Kaersenhout Zaandijk
K.Googe Lippstadt-Duitsland
D.Schanzleh Oostzaan
B.Schanzleh Oostzaan
W.G.Post Wormerveer
E.Stijl Wormerveer
W.Koene Zaandam
D.Peter Zaandam
F.Galli Zaandam
R.Geerlings Oostknollendam
A.Cicha Zaandam
A.Vreeken Oostzaan
G.Foekema Koog a/d Zaan
K.Btaziail Zaandam
R.Komuves Zaandam
C.Reijinga Zaandam
M.L.Mateusz Zaandam
S.Hafani Zaandam
I.C.Koc Zaandam
J.Kamsma Krommenie
W.de Graaf Zaandam
R.J.A. de Reus Zaandam
M. de Reus Zaandam
A.D. Klerk Koog a/d Zaan
B. van Os Zaandam
T.Ruitenbeek Zaandam

J.W.Rem Wormer
H.Struchmann Duisburg-Duitsland
H.J.Kerssens Zaandam
M.Y.M. Menmedev Zaandam
D.H.Havik Oostzaan
D.Farao Zaandijk
D.van Bruggen Wormerveer
R.Spaandek Zaandam
M.Smit Zaandam
R.S.van der Haak Purmerend
P.J.F.Mijnen Zaandijk
G.van den Bosch Zaandam
H.A.Horstman Zaandam
J.H.van Eyck Zaandam
P.Krysa Wormer
V.A.Toma Wormerveer
M.Baktiyarov Zaandam
I.Oulad Youssef Zaandam
P.Vethaak Zaandam
E.C.Bohm Zaandam
M.van Til Assendelft
J.Kersting Zaandam
J.C.Loen Zaandam
M.A.Blank Wormer
R.Heijsman Utrecht
I. Nicolad Gnodde Wormerveer
T.Toffoli Zaandijk
H.Tolsma Zaandam
R.Sminia Krommenie
A.E.M. van Dongen Zaandijk
D. van den Weij Zaandam
K.Boorsma Zaandam
E.S. van Langelaar Zaandam
J.C.van Meurs Amsterdam
T.Hoekstra Zaandam
W.van Noord Wormer
G.Henneke Zaandam
A.Dziwura Zaandam
W.Biesheuvel Zaandam
V.van Tuijl Koog a/d Zaan
R.Schmidt Zaandam
P.Volkert Zaandam
K.van den Broek Zaandam
T.Koning Zaandam
P. Klaasen Bos Zaandam
J.Koeree Koog a/d Zaan
J. van der Pur Wormer
M.Geerlof Zaandam
K.P.Wester Zaandam
L.Q. Neyndorf Zaandam
E.Stolp Zaandam
A.Koning Zaandijk
A.Frederiks Amsterdam
J.Desoeuvre Purmerend
M.van Rossum Zaandam
J.Sint Oostknollendam
J. van Garrel Wormerveer
J. van de Leur Zaandam
R.E.Schepers Krommenie
R.Schenk Zaandijk
J. van den Ende Zaandam

T.Leegwater Wormer
R.Hooijschuur Wormer
G.Verhoeven Amsterdam
M.List Zaandijk
T.Imgold Oberhausen-Duitsland
S.Kreutzenstein Wegberg-Duitsland
D.Czarnecki Zaandam
L.Rademaker Zaandam
F.T.Molenaar Koog a/d Zaan
E.D.Nijdam Zeist
M.G.Wegbrans Wormer
D. van den Berg Assendelft
H.Altink Koog a/d Zaan
H.Twilt Westknollendam
V.Puttenaar Wormerveer
M.Koopman Zaandam
G.J.M.Koopman Zaandam
J.Spit Zaandam
B.J. van Dijk-Koeman Zaandam
R.Wals Zaandam
K.Steenbergen Wormer
Z.Zijlstra Koog a/d Zaan
T.Pronchanta Zaandijk
R.Blokker Zaandijk
E.Steenbergen Wormer
R.Kwak Zaandam
M.Slok Zaandam
M.Merkx Amsterdam
J.Bloem Wormer
R.Czarnecki Obdam
M. Sarkodie-Frimpong Zaandam
S. de Boer Wormer
C.Buchholz Tolnesch-Duitsland
Z.Jasakke Tolnesch-Duitsland
M. van der Veen Zaandam
S.J.Ramos Zaandam
M.J.Klaassen Wormer
Y.H.S.Feringa Zaandam
Z.Verheij Krommenie
P. van der Wolf Zaandam
N.Egberts Oostzaan
A.C. Bronk Wormerveer
V. de Boer Zaandam
W. Donicie Zaandam
P.Houter Zaandam
M.E. Pmoesa Zaandam
F.Sula Zaandam
D.de Jager Zaandam
J.Pilouw Zaandam
M.Pilouw Zaandam
R.Rykala Zaandam
C.S.Koersen Assendelft
R.A.R. Lutterlof Oostzaan
H.Mak Wormer
R.Schippers Wormer
L.Schippers Wormer
H.Jansen Amsterdam
J.Boon Zaandam
A.L.Bosma Assendelft
A.Lutterhof Oostzaan

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden
naam          woonplaats
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Met frisse moed van start
De seniorencompetitie is reeds halverwege en toch kan onder-
getekende er weinig over zeggen, laat staan schrijven.
17 deelnemers hadden zich aangemeld om met ons mee te vis-
sen. Helaas waren er bij de eerste wedstrijd maar twaalf aan-
wezig.

Vijf oudgedienden melden zich af wegens werk, maar de meeste met 
medische klachten. Met frisse moed zijn we van start gegaan. 
De stemming was in ieder geval uitstekend.
Het weer en de vangsten vielen niet tegen, met als uitschieter Ton 
Moed die in het Noord Hollands Kanaal binnen het half uur een 
Spiegelkarper en een brasem van ruim 3 kilo wist te vangen!

De jaarlijkse koppelwedstrijd werd gevist in het Noord Hollands 
Kanaal waar Willem Westra en Ton Moed samen de eerste prijs wisten 
te winnen.
De commissie had weer voor mooie prijzen gezorgd zodat iedereen 
met een prijs naar huis ging. 

Jammer is het dat ik na een 
ongeval (11 gebroken ribben) 
niet meer kon vissen en auto 
rijden.
Vanaf deze plaats wil ik dan 
ook Arie Kool hartelijk dan-
ken voor het verder regelen 
van de wedstrijden.
Ik hoop dat ik de laatste 2 
wedstrijden vissend of als 
toeschouwer aanwezig kan 
zijn.

Herman Veenstra

senioren 55 plus

mijn vangst
Op de foto hiernaast staat Johan Vreeken, een 
verwoed karpervisser.
Johan: ‘Op 7 juli, een mooie zomerse dag ving ik 
deze prachtige schubkarper van bijna 22 pond in 
een van de mooie HVZ wateren. 
De exacte plek geef ik nog niet prijs maar bij de 
echte karpervissers wel herkenbaar.
Ik was nog geen HVZ lid maar ga dit zeker per 
2018 worden!’
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Zelf loodvervangers maken

Loodvrij is de toekomst
Lood hoort niet in het milieu. Het kan gevaarlijk zijn voor mens 
en dier. Lood kan in sommige gevallen schadelijke en giftige 
effecten hebben op mens, dier en milieu. Hoe vreemd is het 
dat wij vissers dan nog steeds lood gebruiken? 

Tijdens schoonmaakacties op de Noordzee komen er kisten vol lood 
naar boven. In 2013 kwam er 2 ton lood naar boven, gevonden bij 
enkele wrakken. Maar ook de karpervisser verliest wel eens lood.
Sportvisserij Nederland stelt in het onderzoek ‘loodcode’ dat er op 
zoetwater in Nederland ongeveer 66 ton lood wordt verloren. Dit zijn 
onvoorstelbare hoeveelheden.
Recent kwam ik een video tegen van VisTV waar door Robert de Wilt 
en Wouter Beyer loodvervangers worden vervaardigd van kiezelstenen. 
Ik heb gelijk de proef op de som genomen en ben aan de slag gegaan 
en de resultaten zijn zeer bevredigend. Behalve dat je er oneindig veel 
van kan maken en de kosten zeer laag zijn, belasten wij op deze manier 
het milieu en leefomgeving van onze zwemmende vrienden een stuk 
minder. Ik zal nu uitleggen hoe je te werk gaat:

Benodigdheden:
- Zak kiezels 
(te verkrijgen bij tuincentra)
- Kit (extra sterk)
- IJzerdraad (wat dikkere diameter)
- Wartels
- Tang / kniptang
- Zeepsop
- Eierdoosje 

Werkwijze:
Knip een stuk ijzerdraad af van ongeveer 5 cm en pak een wartel. Steek 
het ijzerdraad door de wartel en buig het om zoals onderstaande foto. 
Knip de uiteinde op maat af.

Pak het eierdoosje en zet de kiezel rechtop en vul een bakje met zeep-
sop en water.

Leg nu op de bovenkant van de 
steen een laagje kit.
Druk nu het omgebogen ijzer-
draadje met wartel in de kit.
 

Maak nu je vinger nat met zeep-
sop en druk de kit aan alle kan-
ten goed aan.

Laat je steen nu 6-24 uur drogen en je kan milieubewust en met een 
schoon geweten gaan vissen. Er kleeft wel een nadeel aan en dat is je 
werpafstand. Je haalt met steen een werpafstand van 60 tot 70 meter. 
Maar op die afstand gebruiken de meeste van ons toch een boot.
Ik wens jullie veel plezier met het maken van je eigen loodvervangers.

Melvin

Het Noordsterpark nieuwe stijl
Toen ik voor het eerst met de controlecommissie op pad ging 
zo’n 4 jaar geleden deden wij ook het Noordsterpark aan. 
Er zaten een paar karpervissers die juist op dat moment een 
mooie karper vingen. 

Ook toen werd ik al geconfronteerd met het spanningsveld tussen 
hondenliefhebbers die hun honden daar los mochten laten lopen en 
de vissers die de honden regelmatig door hun spullen zagen struinen 
met alle gevolgen van dien. Dat had dan weer tot gevolg dat steeds 
meer vissers het park gingen mijden en het is zelfs gebeurd dat ik in 
een week elke avond even een rondje park ging doen om te controle-
ren en in die week slechts een enkele visser trof.

Duidelijk was in ieder geval dat dit uit de zeventiger jaren daterende 
park, waar zo rond 2004/2005 de karpers uit de ‘WFC vijver’ zijn 
uitgezet, aan renovatie toe was. En wat doe je dan in Nederland... 
je stelt een klankbordgroep samen waarin alle belanghebbenden zijn 
vertegenwoordigd (gemeente, wijkbestuur, hondenliefhebbers en de 
hengelsport) en gaat plannen maken en aan de tekentafel zitten. 
En het moet gezegd worden, er is een prachtig plan uitgerold. 
Een plan waar iedereen zich in kon vinden en blij mee kon zijn. Een 
speelplaats voor kinderen met een strandje en een fraaie ‘levende’ 
hut, een afgesloten deel waar honden naar hartenlust kunnen dollen, 
zwemmen en in de prut kunnen rollen en de vissers die vrij van loslo-
pende honden hun hobby kunnen beoefenen.

Op 24 mei jl. werd het gerenoveerde park in het bijzijn van o.a. een 
zware delegatie van de HVZ feestelijk geopend door onze wethouder 
Lenie Vissers Koopman.

Nu een paar maanden later kan ik niets anders zeggen dan dat het 
goed toeven is in het Noordsterpark. Toegegeven je moet nog steeds 
mensen aanspreken op het feit dat je in het ‘visgedeelte’ honden aan 
de lijn moet houden en vissers aanspreken op het feit dat je niet met 

een auto of busje het park 
mag inrijden om je spullen op 
de visplek te brengen. Maar 
de gemeente Zaanstad heeft 
op ons verzoek onmiddellijk 
paaltjes geplaatst zodat dat 
niet meer mogelijk is. Prima 
en snelle reactie via de nieuwe 
gemeente app.

En... er worden met regelmaat mooie gave karpers gevangen alhoewel 
het de laatste tijd qua aantal wat minder wordt. Ik zeg met nadruk 
gave karpers omdat de karpers van de WFC vijver van destijds heel 
vaak met misvormde bekken rond zwommen. En aangezien karpers 
tot wel 40 jaar oud kunnen worden, zouden die nu nog steeds gevan-
gen kunnen worden. Het park heeft wel geruime tijd in open verbin-
ding gestaan met De Watering zodat die karpers waarschijnlijk het 
park zijn uitgezwommen. Maar goed als er karpers uit kunnen, kun-
nen er ook karpers naar binnen zwemmen. En aangezien de laatste 
jaren het park goed afgesloten is geweest van het buitenwater is er een 
goed gaaf karperbestand ontstaan en er schijnt zelfs een 30 ponder 
rond te zwemmen.

 
Ik heb er zelf ook al een paar mooie vissen van tussen de 15 en 20 pond 
mogen vangen. Kortom het is feest in het Noordsterpark. 
En nu niet allemaal naar het park rennen om te gaan karperen want 
het is niet een heel groot viswater en het gevaar van overbevissing ligt 
wel op de loer.

Frans Hoogland,
Controleur en karpervisser

Lenie Vissers – Koopman met uw controleur tijdens de opening van het park 

Kees Aret, een geregelde bezoeker van het park met een 
mooie vis

Neef Jos Hoogland uit Heerenveen op bezoek in Wor-
merveer ving ook nog een mooi exemplaar 

HVZettertje
Wist je dat je als HVZ lid de mogelijkheid hebt om een kleine adver-
tentie of oproep in HVZ nieuws te plaatsen? Zo kun je bijvoorbeeld 
je visspullen of boot verkopen of een oproepje plaatsen voor een 
vismaatje. Zo’n HVZettertje is helemal gratis! Je advertentie mag cir-
ca 400 leestekens bevatten en bij voldoende ruimte kan er zelfs een 
kleine foto bij. Stuur je bijdrage naar a.vdros@tekstenreclame.nl en 
vergeet niet je naam en contactgegevens in de advertentie te ver-
melden. De redactie heeft het recht de tekst eventueel in te korten.



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
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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


