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Deze keer een andere omslag van
HVZ nieuws dan u gewend bent.
De voorzijde is uw persoonlijke
uitnodiging voor de Open Dag!
Wij verwelkomen u graag.
Vanaf pagina 3 treft u HVZ nieuws
in de vertrouwde vorm aan.

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats
naam
G.R.A. van de Pol
C. Rangkuti
Ch. Mooij
F.H.H. Monden
A. Ham
H.E.B. Pijman
B.van Leeuwen
J.A. Keizer
J.P.F. van Beurden
M.A. Selling
T.van den Brink
V. Lopatin
D. Tjeerds
R.J. Harmsen
Th. Bloem
R.van Soest
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Wormerveer
Koog a/d Zaan
Assendelft
Amsterdam
Castricum
Hoofddorp
Zaandam
Zaandam
Blokker
Amsterdam
Zaandam
Zaandijk
Assendelft
Zaandam
Venlo
Assendelft

woonplaats

J.T.M. Rijke
Wormerveer
J. Rijke
Wormerveer
F.D. Blackstone
Jisp
D.S. Kroon
Purmerend
Mevr. L. Swartsenburg
Zaandam
N. Somer
Zaandam
Mevr. A. Kruidenberg
Westzaan
J.van der Meijden
Zaandam
HR. Subandi
Zaandam
A. Olinga
Wormer
J. Volf
Zaandam
V. Heijnis
Koog a/d Zaan
S. Bonouvrie
Zaandam
Mej. E. Dijkman
Assendelft
T. Dijkman
Assendelft
M. Klitsie
Koog a/d Zaan
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naam

woonplaats

naam

woonplaats

J.Th. van den Berg
J. Kuiper
H.van de Vegte
W.van Enkhuizen
J.D. Koerse
N. Salomons
D.K.H. Wan
M.K.K. Wan
M. Veenendaal
P.J. Kroonenburg
P.W. Salomons
R. Tjeerds
F.J. Hartog
P. Appelman
J.van Eck
M.A.C. Cuesta

Wormerveer
Wormer
Zaandam
Zaandijk
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Krommenie
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Zaandam

M. Korcek
I.H.J.T. Bonner
T. Visser
M. Daman
V. van der Zon
K. Oudejans
M. Skotarczak
M. Skotarczak
M. Sijbrants
G.C. Alfers
G. Wit
A. Outshoorn

Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zwaag
Zaandam
Heemskerk
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Markenbinnen
Amsterdam
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van de voorzitter

colofon

Open Dag
Allereerst wil ik u en uw omgeving een fijn
en een gezond 2012 wensen. Door de verschijningsdatum van HVZ nieuws wel wat
laat, maar toch zeker gemeend.
En natuurlijk hoop ik dat u in 2012 in onze
prachtige polders mooie vangsten mag noteren.
Mijn wensen gaan ook uit naar de HVZ. Een
mooie en gezonde vereniging en dat willen
we graag zo houden.
Dat kost inspanning maar dat heeft het bestuur en de commissies er graag voor over.
In 2011 hebben we zelfs ruim 100 nieuwe leden netto kunnen bijschrijven.
In 2012 zullen we dat proberen te verbeteren.

Actieve vereniging

Wij zullen in 2012 veel aandacht gaan besteden aan het zoeken naar vrijwilligers.
Een actieve vereniging als de HVZ heeft hier
behoefte aan. Vandaag de dag is dit echter
niet zo eenvoudig, maar het moet, willen wij
onze vereniging houden zoals zij is.
Zeker in de PR sfeer hebben we ondersteuning nodig.
De organisatie voor de Open Dag 2012 draait
op volle toeren. We proberen het weer zo
aantrekkelijk mogelijk te maken, met allerlei
activiteiten. Niet alleen voor de leden maar
ook voor niet leden, dus neem uw familieleden, kennissen en vrienden mee. Iedereen
is welkom en krijgt gratis een mooie HVZ
cap. Op is op, maar wij denken er genoeg
te hebben.

Jeugdcursus

Deze maand start ook weer onze succesvolle
jeugdcursus. Maar iefst 9 avonden op maandag van 19.00-21.00 uur wordt in alle aspecten van de sportvisserij onderwijs gegeven,
Eigenlijk voor ieder jeugdlid een must.

HVZ NIEUWS wordt 5 keer per jaar gratis
verzonden aan de leden van de vereniging.
Oplage: ca. 4500 per editie.

Redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
Annegreet van der Ros
a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak
Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
r.pierik@tekstenreclame.nl

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Aandachtspunten

Fotografie

In 2012 zullen ook aandachtpunten zijn:
Het realiseren van een visplan voor onze wateren. Dit gezamenlijk met het beroep een
voorwaarde (overheid) die is gesteld om te
mogen blijven vissen. In concept vorm ligt
dit er al.
Het realiseren van meer vissteigers aan de
Heerenhuissloot en de trailerhelling aan de
Zaan. Hier werkt de gemeente Zaanstad al
aan, hoewel dit voor
de Voorzaan moeilijk
verloopt.
Tot slot hoop ik u
in grote getallen te
mogen begroeten zaterdag 25 februari op
onze Open Dag in
Sporthal ‘De Vang’,
Koningsgeelstraat 1,
1503 NA te Zaandam.

Anton van Daal
commissieleden

Afbeelding voorzijde
Egbert Jonker
© Overname van artikelen, foto’s en illustraties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming

MELD VISSTERFTE
EN STROPERIJ!

Thijs ten Wolde

(0251) 31 88 82

agenda
Senioren 55 plus
20 april 10.00 uur instuif, SVZ gebouw

Open dag
25 februari, Sporthal de Vang, Zaandam

Klaverjassen
17 en 24 februari, 16 en 23 maart, 20 en 27
april

Zomercompetitie senioren
zie voor het volledige schema p.9
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Jeugd
Jeugdcursus 6, 13 en 20 februari, 12, 19 en 26
maart, 2 en 16 april. 28 april vissen in de
praktijk
Bootjesdag 65+
5 juni

van de redactie

zoet/zout/zeelt

Zonnig

Elke keer als ik de competitiedata voor het nieuwe seizoen zie, kan ik
bijna niet geloven dat er weer een jaar voorbij is. Inmiddels gaan we al
het vierde jaar in van HVZ nieuws in deze vorm. Hopelijk zijn jullie
net zo vertrouwd met het blad als ik dat inmiddels ben.
En elke keer hoop ik weer dat we een mooie zomer tegemoet gaan.
Als ik een tip mag geven... profiteer straks maar gelijk van de eerste
mooie dagen want je weet maar nooit hoe de rest van de zomer eruit
zal zien!
Namens de redactie wens ik jullie een zonnig en visrijk 2012 toe!
Annegreet van der Ros

van de penningmeester

Vispas 2012

De meeste contributies zijn na de verzending van de acceptgiro’s op
tijd voldaan en de leden hebben de vispas inmiddels bezorgd gekregen.
Alle vispassen binnen de regio Zaanstreek zijn bezorgd door vrijwilligers van de HVZ die wij uiteraard voor de kostenbesparing zeer dankbaar zijn. Hebt u nog geen vispas ontvangen? Dan is de contributie
nog niet voldaan en vragen wij dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen
waarna de pas bezorgd of verzonden zal worden.
In februari zal nog eenmaal een schriftelijke herinnering worden gezonden. Hierbij worden administratieve kosten van € 5,00 per vispas

extra in rekening gebracht. Bij uitblijven van betaling worden de vispassen retour gezonden en de betrokken leden geroyeerd.
Her inschrijving is dan alleen mogelijk met inschrijvingskosten en een
machtiging voor de toekomstige inning van contributies.
Ik vertrouw op iedereens medewerking en een vlotte betaling.
Henk op den Akker

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
J. Gruijs, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
P. Glas, controlecommissie
T. Moed, jeugdafdeling

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

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

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

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

Winter
competitie 2011
Op 10 december jongsleden was het weer zover; snert met
roggebrood en spek in het wapen van Assendelft. Dit was
weer perfect verzorgd door Johan. Onze dank daarvoor.
Het was opnieuw een spannende competitie, die na een gesprek met Ruud Swart en Ron Veenstra weer goed geregeld
was.

6
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Tevreden gezichten

Er werd in diversen wateren gevist zoals het NH-Kanaal bij iIpendam
en de krijtmolen, Markervaart, Nauernaschevaart, Uitgeestermeer en
de Zaan. Totaal 8 wedstrijden van 8 oktober t/m 10 december en 1
afschrijver. Na eerst wat opgewarmd te zijn met een bak koffie of een
borrel, werd nog wat nagepraat over de wedstrijd.

strijd weer een 1, dacht binnen te zijn. Maar dan 2 wedstrijden geen
vis en de laatste wedstrijd laatste worden, zie je dat er veel kan gebeuren tijdens de competitie. Ron Veenstra wist toch met minder gewicht
de 1e plaats te pakken, opgevolgd door zijn zoon Stephan Veenstra op
de 2e plaats. 3e plaats was voor Willem Westra.
Er is deze Wintercompetitie in totaal 269.780 gram gevangen. Onze
Voorzitter Thijs ten Wolde was ook aanwezig. Ook hij vindt dit altijd
een gezellig gebeuren. Verder hadden we dit jaar een nieuwe deelnemer, Frans Monden uit Amsterdam. Hij wist 18.350 gram te vangen en
werd 9e in de competitie. Na Anja & Kelly Swart te hebben bedankt,
voor het wegen van de zomer- en winter wedstrijden, ook voor hun
een envelopje. De dames gaven al aan volgend seizoen weer te willen
helpen met het wegen, geweldig...

Uitslag Wintercompetitie:

Allemaal tevreden gezichten deze keer. Iedereen had vis gevangen,
vergeleken met vorig jaar dat niemand iets had gevangen tijdens de
laatste wedstrijd.
Deze laatste wedstrijd is er 53.690 gram gevangen door de 11 deelnemers. Willem Westra die begon met 3x een 1 en de voorlaatste wed-

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e

Ron Veenstra
Stephan Veenstra
Willem Westra
Martijn Tijms
Cees van den Berg
Ruud Swart
Piet Plekker
Wim Overmars
Frans Monden
Fritz Eckenhaussen
Herman Veenstra
Ton Moed

13e

Jan Derlage

18 punten
35.230 gram
30 punten
29.300 gram
31 punten
36.970 gram
35 punten
22.660 gram
38 punten
26.240 gram
39 punten
21.950 gram
41 punten
26.570 gram
51 punten
19.750 gram
52 punten
18.350 gram
73 punten
10.400 gram
81 punten
8.700 gram
88 punten
5.550 gram
(afgehaakt door rugklachten)
90 punten
6.560 gram
(moest afhaken i.v.m. operatie)

Na de prijsuitreiking kregen alle aanwezigen weer een lekker Kerstbrood mee. Als u dit leest, zitten we al weer in februari 2012 en zijn
we al weer druk bezig met de voorbereidingen van de zomeravond
competitie op de dinsdagavond. Hou je mail of hvznet.nl in de gaten.
Verder wensen we iedereen een gezond en visrijk 2012 toe!
HVZ afdeling Zoet senioren
Joop en Piet
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‘Het team staat
als een huis’
U zit zeker bij HVM&S
Advertentie algemeen (92 mm x 135 mm A6) drukklaar.pdf 1 9-3-2010 16:04:34

www.hvms.nl

Castricum: 0251 655086

Helmerhorst

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Zaandam: 075 6510610

8/6/08 12:44:18 PM

Watersport
•Dealer van Tohatsu en Marinesports Rubberboten
C

• Dealer van Linde polyester vis-,tour- en consoleboten

M

Y

•leverancier van Mercury en Yamaha buitenboordmotoren
CM
MY

• Reparatie en onderhoud van buitenboordmotoren

CY

CMY

• Leverancier van watersportartikelen
Kijk voor meer informatie op onze website

www.hkho.nl
Neem telefonisch contact met ons op via

06-23740772
Stuur ons een e-mail

peter@helmerhorst.com
8

K

- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers
- Baggeren

senioren commissie
HVZ Zomeravond competitie 2012
Wedstrijddata
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

1 mei
8 mei
15 mei
21 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Maandagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond

Nauernaschevaart bij Forbo
Noord-Hollands kanaal
Zuidervaart Zaandam
Noord-Hollands kanaal
Markervaart
Noord-Hollands kanaal
Nauernaschevaart bij Forbo
Noord-Hollands kanaal
Markervaart
Noord-Hollands kanaal

De Zomeravondwedstrijden zijn van 19.00 uur t/m 21.30 - 22.00 uur.
Loten vanaf 17.45 uur. Als je wat later komt geen probleem, dan wordt
er voor je geloot. Laat het even weten.
Verzamelen Nauernaschevaart doen we bij de Forbo fabriek. Voor het
Noord-Hollands kanaal bij het café te spijkerboor. Er kunnen tijdens
de competitie nog wijzigingen zijn van het wedstrijdwater. Hiervan
brengen wij u tijdig op de hoogte. Schrijf je telefoonnummer op de
wedstrijdkaart!
Deelname is gratis voor HVZ leden. Hengelkeuze is vrij.
Wormen/mestpieren zijn dit jaar toegestaan, daar is geen gesloten tijd
meer voor.
Geen snoek, snoekbaars en paling in het leefnet.
Graag even doorgeven of je komt aan Joop 06-29390878 of Piet 0650730034 of via mail j.gruys1@kpnplanet.nl of piet.hopman@tele2.nl.
Dit in verband met het uitzetten van de wedstrijd baan.
Er zijn 2 afschrijvers over de 10 wedstrijden.
Joop en Piet

senioren 55+

Programma 20 april

Op 20 april is er - anders al anders - geen bespreking maar een instuif met een drankje en een hapje. Aanvang 10.00 uur in het SVZ
gebouw. Joop en Frans geven uitleg hoe te vissen voor hen die op
dieper water minder bekend zijn. Dit mede omdat er ook buiten de
Zaanstreek gevist gaat worden op dieper water.

Competitie
Op deze dag wordt er ingeschreven voor de competitie en het
bootjes vissen. De programma’s zijn er dan ook (voor hen die nog
niets hebben ontvangen of nog nooit hebben meegedaan aan
deze gezellige competitie).
Als je komt graag, indien mogelijk, even een berichtje. Dit in verband met beschikbare plaatsen (grapje). Maar het is wel goed om
het te weten. Op deze dag kom je alles te weten over het programma voor 2012.
65 plus wedstrijd
De jaarlijkse 65 plus wedstrijd wordt op 5 juni 2012 gehouden in de
Zuidervaart of Watering. Dit wordt tijdig doorgegeven.
Op hvznet.nl staat het hele programma.
Joop Lotten

commissie zout

Veel vis waaide weg
Het was zondag 11 december jl. alweer
de laatste wedstrijd van de zeecommissie in 2011. Deze vindt traditiegetrouw
plaats vanaf de pier in Wijk aan Zee.
De harde Zuidwesterwind speelde ons echter
parten. De pier ging op slot en we moesten
uitwijken - een plaats zoeken voor of achter
de sluizen - dus naar IJmuiden. Achter de
sluizen wil zeggen binnenwater, dus vispas.
Het lukte niet dit te communiceren met de
deelnemers dus toen moesten we op zoek
naar een plek vóór de sluizen.
Deze vonden we bij de ingang van de grote
zeesluis. Met de wind in de rug en beschut
achter de dijk was dat heel comfortabel vissen.

Vaargeul

De plek was geschikt om een baan uit te
zetten, dus halverwege was het wisselen van
plek.
De vangsten waren matig; kleine wijting en
wat kleine schar.
Achteraf bleek dat de meeste vis in de vaargeul werd gevangen. Dat betekende dat de
echte ver gooiers de beste kansen hadden en
ook het meeste vingen. Zie voor de resultaten de uitslagenlijst.
Na de wedstrijd gingen we gezellig voor de
prijsuitreiking, tombola en het traditionele
slotdiner naar De Zon in Wijk aan Zee.

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 11-12-2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A-KLASSE

CM

Pos, P.
Uil, Ruben den
Pie,Ton
Heijnen, W
Withaar Rob
Goudriaan, Frank
Forrer, M.
Dudink, F
Lutterlof jr, Andy
Commandeur, R
Pie, Herman
Rulke, Ruud
Achterberg, A.
Hoenselaar, P.
Wolde, Thijs ten

451
220
149
137
80
60
58
49
45
40
40
40
20
20
20

Thijs ten Wolde
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open dag

Jullie komen
toch ook naar de
Open Dag?
Op 25 februari aanstaande houdt onze HVZ weer haar jaarlijkse Open Dag in de sporthal de Vang in Zaandam. Hier presenteren wij ons weer met veel nieuwtjes. Verschillende hengelsportwinkeliers hebben deze dag mooie aanbiedingen.

Ruilbeurs

Er is een drilmachine (kun je een haai drillen), een casting baan voor
de vliegvissers en natuurlijk onze beroemde ruilbeurs. Verder zijn er
botenverkopers, verkopers van visvakantiereizen en hengelsportorganisaties. Je vindt hier kortom alles om voor het zomerseizoen je viswensen op orde te maken.

10
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HVZ commissies

Alle HVZ commissies zijn vertegenwoordigd. Ze vertellen graag wat
zij allemaal doen en organiseren. Wil jij graag hierbij helpen? Dat
kan! Er zijn bijvoorbeeld vacatures voor het helpen (uitzetten,wegen
etc.) bij de wedstrijdcommissies senioren en 55+, maar ook worden
hulpkrachten gezocht voor het op week(werk)dagen redden van vis
in nood.
Verder worden mensen voor de controlecommissie gezocht, een tweede penningmeester, secretaris en mensen die eens per twee maanden
willen helpen het HVZ blad te verzenden. Natuurlijk zijn er nog veel
meer dingen die je binnen de HVZ kunt doen. Voor alle informatie
kun je terecht bij de HVZ kraam.

Breng uw overtollige spullen
naar de ruilbeurs!
Rad van fortuin

Gedurende de dag worden er enkele lezingen gehouden waaronder
een lezing over het karpervissen voor beginners. Er is het fameuze
Rad van fortuin waar u prachtige prijzen kunt winnen en een gezellig
terras waar u kunt bijpraten met andere vissers. Ook de stand van de
Jeugd is weer het bekijken waard. Zij verkopen voor jeugdleden vispulletjes tegen dumpprijzen. Kortom alle redenen om alleen, samen
met je vismaat of buurman/vrouw een bezoekje te brengen aan onze
Open Dag.
De entree is gratis en je krijgt bij je bezoek zelfs nog een aardige attentie. De hal is open van 10.00 tot 15.00 uur. Adres: Koningsgeelstraat
1, 1503 NA Zaandam.
Wil je spullen verkopen en inbrengen voor de ruilbeurs? Zie het artikel over de ruilbeurs.
Frans Hagens

Zoals u elders in dit HVZ nieuws hebt kunt lezen, houdt de HVZ op
25 februari a.s. weer haar jaarlijkse open dag. Traditioneel tijdens
deze dag is er een zeer druk bezochte ruilbeurs. Hier kan iedereen
zijn of haar overtollige hengelspullen verkopen. Een goede manier
om van uw overtollige hengelmateriaal af te komen.
U ruimt uw viskoffer of schuur op en kunt een andere sportvisser
hiermee een plezier doen. Voorwaarde is wel dat de door u aangeboden spullen compleet, in goede staat, werkend en niet ouder
dan circa 15 jaar zijn. Een uitzondering is er voor oude visspullen
met verzamelwaarde.
Alles van hengels, molens, koffers, hoezen, pluggen etc. kan worden aangeboden.

Inname avonden
Tijdens de inname avonden op de donderdag en vrijdagavond (23
en 24 febr.) zullen uw spullen worden ingenomen en in overleg met
u wordt de verkoopprijs bepaald. Tijdens de ruilbeurs zelf kan een
ieder de spullen bekijken en kopen en met u wordt aan het einde
van de ruilbeurs afgerekend. De HVZ doet dit kosteloos voor haar
leden maar neemt geen enkele verantwoording voor beschadiging
en/of diefstal.
Spullen brengen en aanbieden kan op donderdag- of vrijdagavond
voorafgaand aan de open dag van 19.00 tot 21.30 uur op het HVZ
kantoor. De HVZ transporteert de volgende dag de spullen naar de
ruilbeurs en stalt ze uit. Niet verkochte artikelen moeten aan het
eind van de open dag weer worden opgehaald in de Vang voor
15.00 uur. Niet opgehaalde artikelen vervallen aan de HVZ.
Frans Hagens
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

VOOR AL UW
HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706
Noordpier
Reyndersweg 2
1951 LA Velsen-Noord
0251-374 523

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

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK
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