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van de voorzitter

Leading ladies
Gewoonlijk stel ik altijd verenigingsactiviteiten of nieuws in mijn stukje aan de
orde. Dit keer wil ik even buiten de deur
treden.
In de landelijke organisatie waar we als
HVZ deel van uitmaken, vinden er veranderingen plaats die ik u niet wil onthouden.
Om het aantal Federaties terug te brengen tot 6 grotere zijn in mei 2011 de hengelsportfederatie Gooi en Eemland e.o.
en Sportvisserij NoordWest Nederland
gefuseerd.
Federatie Gooi en Eemland e.o. is opgeheven en Sportvisserij NoordWest Nederland heeft als verkrijgende federatie
haar naam gewijzigd in
Sportvisserij MidWest Nederland.

Om de communicatielijnen zo duidelijk en
kort mogelijk te houden, zijn deze zomer de
voorzitters van de Federaties benoemd als bestuurslid van Sportvisserij Nederland.
Natuurlijk is deze ontwikkeling met de verenigingen besproken en ook de HVZ is hiermee akkoord gegaan.
Echter wel als aandachtspunt dat met de
groei van een organisatie, de afstand tussen
de verenigingen en de Federatie niet te groot
gaat worden. Dat moet in de toekomst blijken.

Aanstormend talent

Eind augustus en begin september vond in
het Italiaanse Florence het WK Zoet Watervissen voor dames plaats. Daar draait het
vooral om het karpervissen. De wereldtitel ging naar de Nederlandse Ingeborg Anderaerd. Maar ook onze Kaylee Goedhardt
deed mee.
Ed Stoop schreef in het visblad over haar aanstormend wedstrijd talent en mogen we haar
rekenen tot een van de leading ladies, Voor
Kaylee was dit een mooi compliment en was
de deelname aan het WK een enorme ervaring, al was het podium wel iets te ver. We
horen vast nog veel meer over haar.
Inmiddels zijn we volop bezig met het organiseren van onze bekende Open Dag.
Deze zal in februari plaatsvinden in sporthal
de Vang in Zaandam. Dit kan alvast in uw
agenda.
Tot slot wens ik u en uw omgeving een fijne
decembermaand en een goed uiteinde.
Thijs ten Wolde.

agenda
Zeecompetitie
7e Scheveningen 27 november
8e Wijk aan Zee 11 december
Senioren 55 plus
20 april 2012 Instuif senioren
Open Dag
25 februari 2012
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Jeugd
30 januari 2012 start jeugdcursus. Vervolgens
6, 13 en 20 februari. 12,19 en 26 maart. 2 en 16
april. 28 april vissen in de praktijk.
Klaverjassen
11 en 25 november, 9 december, 2012: 6 en 20
januari, 17 en 24 februari, 16 en 23 maart, 20
en 27 april
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Erwtensoep
Ik heb zo’n gevoel dat dit stukje snel gelezen of wellicht in eerste instantie overgeslagen gaat worden. Want iedereen wil natuurlijk weten
wie de winnaars van de HVZ fotowedstrijd zijn. Zie pagina 6.
Wat was het leuk om de foto’s binnen te krijgen! Eerst kwam het langzaam op gang, maar het lijkt wel of velen juist hadden gepland om in
de zomervakantie de ultieme foto te maken.
En daaruit blijkt ook dat HVZ nieuws goed gelezen wordt. Als redactie zijn we daar natuurlijk erg blij mee.
Inmiddels zijn we alweer aan het laatste nummer van dit jaar toegekomen.
En hoewel het op het moment van schrijven 31 oktober is, maak ik dus
graag gebruik van de gelegenheid jullie allemaal een fijne decembermaand toe te wensen!
Misschien houden sommigen wel een winterstop. Knap hoor, die
doorzetters die ook in de vrieskou aan de kant staan. Wat zal die erwtensoep na afloop dan lekker smaken...
Maar nu natuurlijk binnenkort eerst aan het speculaas en de oliebollen. Eet smakelijk en tot volgend jaar!
Annegreet van der Ros
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B.S. Sietes
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woonplaats
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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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‘Het team staat
als een huis’
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- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers

K

- Baggeren

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl
Castricum: 0251 655086

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

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Zaandam: 075 6510610

Helmerhorst

8/6/08 12:44:18 PM

Watersport
•Dealer van Tohatsu en Marinesports Rubberboten

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

opvallend gewoon

• Dealer van Linde polyester vis-,tour- en consoleboten
•leverancier van Mercury en Yamaha buitenboordmotoren

• Reparatie en onderhoud van buitenboordmotoren
• Leverancier van watersportartikelen
Kijk voor meer informatie op onze website

www.hkho.nl
Neem telefonisch contact met ons op via
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Van der Ros Tekst en Reclame;
hèt reclamebureau voor communicatie
die werkt. Onderscheid zonder gekkigheid.
tekst & reclame
Opvallend, maar toch gewoon.
075 - 621 30 50
info@tekstenreclame.nl
tekstenreclame.nl

06-23740772
Stuur ons een e-mail

peter@helmerhorst.com

seniorencommissie

Senioren 55 en 65 plus
De ontknoping 2011
Op vrijdag 9 september was het weer
zover; de afsluiting van de competitie
2011. Na wat koffie en een koekje genuttigd te hebben en de meute een beetje
uitgepraat was, kon het spel van de
prijsuitreiking beginnen.
Na het gebruikelijke welkom en een
blik in het vooruit met het oog op het
seizoen 2012 – die iets anders van opzet
zou moeten worden – kwamen de goede adviezen dan ook gauw over tafel.
Deze gaan we in de commissie verder
bekijken. Hierover later meer.

De prijsuitreiking
Joop Gruys met een Y en Kees v/d Berg waren dit jaar de besten zonder anderen te kort
te doen. Maar zo is het nu eenmaal. Je hebt
goede en minder gelukkige vissers in een
competitie. Hierna waren het de winnaars van
het bootvissen die even een applaus mochten
ontvangen. Arie achter de tafel en Herman online, die zat in zijn tentje in Spanje. Ook de andere 24 prijswinnaars zaten op de stoel te wippen om te zien wat er nu onder het kleedje zat.

Het was anders dan ze andere jaren gewend
waren. Nadat de koning het kleed had verwijderd, verscheen er een grijns op de gezichten.
26 ‘spaarpotvisjes’ kwamen naar allen toe als
investering voor de toekomst. Het was weer
een goed seizoen.
Het is nog wat vroeg om nu al de visdagen
voor 2012 bekend te maken, maar ik verzeker
u dat ze alweer op papier staan. Dit alles zal in
de volgende HVZ nieuws staan dus kijk daar
alvast naar uit. Temeer omdat er wat kleine
veranderingen gaan plaatsvinden. Zet nu al
20 april met grote letters op de kalender. We
organiseren dan een instuif Senioren 55 plus in
plaats van een bespreking. Dit mede voor hen
die nog nooit hebben gevist bij de 55 plussers
van de HVZ en nu de gezegende leeftijd hebben om mee te mogen doen aan deze gezellige veertiendaagse viswedstrijden. Ter afsluiting voor dit jaar veel gezondheid met heel
fijne dagen in de maand december. En later
voor hen die nu nog vissen goede vangst.

Joop
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1ste prijs, Sem van der Ven

Fotowedstrijd HVZ
En dit zijn de winnaars!

Weet je het nog? De fotowedstrijd voor HVZ’ers?Na de
laatste oproep om toch vooral ook in de vakantie een
mooie foto te maken, kregen we nog diverse inzendingen. Jong of oud, grote of kleine vangst, van veel plaatjes
straalde de trots af. Leuk waren ook de begeleidende
tekstjes die bij sommige foto’s zaten. De meest bijzondere
vermelden we hierbij. Zo stuurde Piet Hopman naast een
foto van zichzelf ook een foto van z’n pasgeboren kleindochter mee met de tekst: ‘Dat is m’n grootste vangst hoor’.
Van Erik Vriese uit Krommenie kregen we een foto die wel
liefde op het eerste gezicht leek, zo keek hij z’n vangst in
de ogen. Helaas was de resolutie van de foto te laag om af te drukken. Dat geldt ook
voor de foto van Jarno de Jong, die een prachtig plaatje stuurde van z’n eerste
vangst, een snoek van circa 80 cm.

Eerste prijs
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Na de selectie van het geschikte materiaal, hebben we als redactie in samenwerking met ervaren fotograaf Anton van Daal de
prijswinnaars geselecteerd.
De eerste prijs, een digitale Samsung camera, gaat naar Sem van der
Ven (8 jaar), die na veel geduld voor het eerst een snoek heeft gevangen tijdens de vakantie in Denemarken. Z’n vader Marco van der
Ven gaf hierbij de volgende toelichting: ‘Na twee weken niets te vangen, liep de frustratie en teleurstelling hoog op maar vastbesloten ging
hij verder om een mooie vis te vangen voor de fotowedstrijd. En... Yes! In
de laatste week vakantie op het eiland Fyn (en zelfs nog op de laatste dag
op de camping, ving hij 3 mooie kleine snoeken van rond de 50 centimeter.
Uiteraard heeft hij ze super trots netjes behandeld en weer teruggezet zodat
hij de snoeken wellicht over een paar jaar weer kan vangen en ze dan weer
wat groter zijn net zoals Sem.’
De jury geeft deze foto de eerste prijs vanwege het grote enthousiasme dat
er vanaf straalt. Anton van Daal: ‘Technisch is de foto misschien niet geweldig, de belichting is ook niet zo goed, maar hij verbeeldt goed het grote
enthousiasme.’
Sem, zo zie je maar, de aanhouder wint! We hopen dat je met je nieuwe
camera nog veel vangsten zult fotograferen!

3de prijs, fam

ilie Pos

Tweede prijs
De tweede prijs, een Rapala vistas, gaat naar Chuck van Sante (7 jaar). Op
de nieuwe Meer bij Amsterdam heeft hij een snoek van 104 cm gevangen.
Dolblij, maar ook wel een beetje geschrokken van zo’n grote vis. ‘Hij was
heel erg zwaar mam,’ aldus Chuck tegen zijn moeder.’
Anton van Daal: ‘Technisch is de foto niet geweldig, maar de compositie
maakt hem bijzonder. De foto straalt ook spanning uit. Je kunt aan Chuck
zijn ogen zien dat hij eigenlijk een beetje geschrokken is van deze vangst.’

Derde prijs
De derde prijs, een Rapala vistas, gaat naar de familie Pos voor de foto van van drie
kinderen met hun vangst.
Anton van Daal: ‘De foto is misschien niet zo origineel, precies in het midden genomen, maar het is gewoon een leuke, vrolijke foto.’
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
De prijzen kunnen in overleg opgehaald worden bij het HVZ kantoor of indien
gewenst worden toegezonden. Zie voor de contactgegevens p. 3.
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jeugdcommissie

Wereldkampioenschap
dames Italië
Op zaterdag 27 augustus vlogen we
met de drie jonge Nederlandse teams
naar Florence Italië, de U18 de U23 en de
dames. De andere Nederlandse deelnemers reden er met de auto naartoe. Na
een prettige vlucht hebben we de jongens succes gewenst en uitgezwaaid.
Nu kon ons avontuur beginnen, mijn
eerste wereldkampioenschap. We hadden er allemaal erg veel zin in. De karpers die we in Nederland tijdens de trainingssessies hebben gevangen, zouden
daar niks bij zijn… Voordat we aankwamen bij ons mooie verblijf, reden we
eerst naar het parcours. Iedereen was nu
toch echt wel reuze benieuwd. De eerste dingen die ons opvielen, waren de
wierbedden voor de kant en de onwijs
steile afdaling naar beneden. Beide erg
belangrijk voor het gehele WK. De wierbedden waar je je karper uit moest houden en natuurlijk de steile afdaling waar
we super voorzichtig mee om moesten
gaan. Een geblesseerd teamlid wilden
we immers niet hebben.

Alvertjes

Nadat we op zondagochtend bepakt en wel
naar het parcours reden, mocht Willem onze
coach de trainingsboxen loten voor de hele
week. We waren erg tevreden met onze gelote
nummers, omdat we alle stukken van het parcours zouden gaan mee maken. Het uitladen
kon beginnen! Nadat wij allemaal heelhuids
met onze spullen beneden zijn gekomen, kon
het opbouwen beginnen. Voorpoten van meer
dan een meter, paraplu stelen van één meter
vijftig, vooraf zo onwerkelijk maar toch echt
nodig. De rivier Val d’Arno stroomde niet en
dat zou het ook niet gaan doen omdat er geen
regen werd voorspeld. Daar kwam dan het
aas; roze/rode/oranje/gele maden maar ook
de rode maïs waren dingen die wij in Nederland niet mogen gebruiken, maar op een WK
gewoon zijn toegestaan. In deze week hebben
we ook geleerd om geplakte bolletjes maden
met grind te maken. Die bolletjes geplakte
maden met grind maakten wij om ervoor
te zorgen dat de maden snel de bodem bereikten. Er zaten namelijk veel alvertjes en als
je losse maden schiet, zijn alle maden al op
voordat ze ooit de bodem hebben bereikt.
8

Volkslied

s’Middags was de officiële opening. Wat er
dan gebeurt, is werkelijk onvoorspelbaar.
Alle WK’s worden eens in de 5 jaar op hetzelfde moment in hetzelfde land gehouden.
En dat was dit jaar het geval! De tribune zat
helemaal vol met bezoekers, er waren een
paar Italiaanse televisieploegen die de opening gewoon live uitzonden. Dan merk je
echt hoe groot de vissport in het buitenland
al is en hoeveel wij nog kunnen bereiken!
Alle Nederlanders hadden zich bij elkaar verzameld. Nu was het wachten tot wij werden
voorgesteld. Als je de arena binnenloopt en je
het volkslied voor je hoort afspelen, dan krijg
je toch echt kippenvel!

Katvissen

We hadden 5 officiële trainingsdagen. Elke
avond bespraken we de strategie. Wat wilden
we veranderen, waar geloofden we meer in,
wat werd de taakverdeling en wat zouden
we gaan doen om zo aan het einde van de
week een duidelijk beeld te krijgen hoe we
het beste het wereldkampioenschap zouden
kunnen vissen. De verwachting van dit water was vrij hoog. Er zouden twee keer voorafgaand aan het WK karpertjes zijn uitgezet.
Dit bleek niet het geval te zijn, de visvangst
was hierdoor jammer genoeg niet heel veel.
De vissoorten in dit water bestonden uit:
karpers, alvers, katvissen en meervallen. Nou
was dit wel een WK met de vaste stok, wat
betekent dat het echt een heel geweld wordt
om die karpers en meervallen binnen te halen. Dit gingen wij nog beleven! Katvissen
zijn vissen die je op een speciale manier moet
beetpakken, ze hebben namelijk 3 stekels die
gif bevatten.
Het materiaal dat we gebruikte n voor deze
visserij bestond uit een hengel met powertoppen. Dit zijn toppen waar het eerste topdeel uit is gehaald waardoor er elastiek van
Daiwa inpaste en de klappen van de karpers
beter werden opgevangen. Als elastiek gebruikten we van Daiwa paars en zwart. De
lijndikte was 26/00 hoofdlijn en 24/00 onderlijn,. Haken maat 6 tot 14 en dobbers van
2 tot 6 gram. Kortom dit vroeg om een heel
spektakel.
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Monsters

De hele week hadden we onwijs mooi weer;
temperaturen van rond de 36 graden. Ik had
al verschillende mooie vissen gevangen. Karpertjes van twee kilo, kleine meervalletjes
van hooguit 60 cm en flink wat katvissen.
Ook had iedereen uit mijn team wel een keer
een aanbeet gehad die dwars door de 24/00
onderlijn heen zwom. Kortom er zaten hier
monsters. Ik heb het geluk gehad dat ik ook
net als enkele anderen van mijn team een
monster van een karper aan de vaste stok
kreeg. Wat er dan door je heen gaat, is onvergetelijk. Ik weet hoe het voelt om een karper
aan een werphengel te hebben maar dit sloeg
werkelijk alles. Ik sloeg aan, mijn elastiek liep
er 8 meter uit de karper zwom al bijna bij de
overkant en ik stond daar maar een hefboom
te maken van mijn hengel. Soms met één
hand trekken, want ja je staat in de volle zon
en je moet goed blijven drinken. Nou toen
had ik hem bijna bij de kant en dan hebben
we dat verhaal met het wier. Wat een strijd
was dat, want je staat wel met de volle elf
en een halve meter de lucht in. Na één uur
en drie minuten had ik mijn karper binnen.
En toen pas zag ik die mensen die achter mij
stonden te klappen. Ik ben mijn ouders en
broertje dan ook enorm dankbaar dat ze elke
seconde gefilmd hebben.
De eerste WK dag stond ik opgesteld en ik
had geloot in het laatste vak. Ik had een Italiaan en een Pool naast me. Ik had er onwijs
veel zin in en alles was tot in de puntjes voorbereid. Ik zat super lekker in de wedstrijd,
ving veel katvissen en meervallen, maar de
karper die kwam niet langs… Ik had genoeg
gevangen om mijn buren te verslaan, alleen
voor in het vak waren enkele karpers gevangen. Waardoor ik uiteindelijk 7e in mijn vak
werd, wat alsnog een super goede uitslag was.
Heel het Nederlandse team had het goed gedaan want na de eerste wedstrijddag stonden
wij derde.
Er werd gewisseld in de ploeg, want voor Loraine was het ook haar eerste WK. En de kans
die ik gekregen had om zo’n WK dag mee te
maken, verdiende zij ook! Ik werd coach en
dat was ook een hele ervaring. Het hele vak
van Chantal in de gaten houden, mijn ploeggenoot zo goed mogelijk aansturen. Ik kon
Chantal naar een 5 laten vissen in haar vak,

Winnaars zomeravond competitie
jeugd 2011
In 2011 is er weer een zomeravondcompetitie gehouden met tien viswedstrijden door heel
Zaanstad. Zo hebben we gevist in de Gouw, de Zuidervaart, de Watering, het Noordsterpark,
de Nauernasche vaart en de Delft. Dit jaar met wisselend succes omdat ook deze slechte
zomer op het vissen geen positieve invloed had.

alleen bij de andere coaches en teamleden in
de andere vakken ging het vandaag minder.
Waardoor we uiteindelijk 5e met het team
zijn geworden. Maar dat is wel het beste resultaat uit alle Wereldkampioenschappen van
de dames en dat met 3 nieuwe meiden in het
team! Dan nog de belevenis dat Ingeborg individueel wereldkampioen is geworden. Dat
is natuurlijk groots gevierd!
Kaylee Goedhardt

Zoals ieder jaar was het ook nu weer spannend wie de titel jeugdkampioen in bezit zou nemen. Zeker bij de betere vissers waren de verschillen klein. Toch heeft iedere wedstrijd op zich
een winnaar opgeleverd en bij alle wedstrijden is iedereen met een prijsje naar huis gegaan.
Van alle geviste wedstrijden bij elkaar opgeteld zijn nu de kampioenen bekend. Zij krijgen
hun prijs uitgereikt op de jaarlijkse feestavond van de jeugd op 12 november. Hiervan zijn bij
het ter perse gaan van dit blad nog geen foto’s. Wel kunnen wij vast de winnaars verklappen.
In totaal hebben er 23 kinderen aan de competitie deelgenomen. Naast het gevangen gewicht beslissen de wedstrijdpunten. Dit zijn van tien wedstrijden de beste acht opgeteld.

Bij de A categorie van 7 tot 14 jaar:

Bij de B categorie van 14 tot 19 jaar:

1) Rick Sassen
2) Erik Vrieze
3) Thomas Koning
4) Pim Swart
5) Nick Bood

1) Stephan Veenstra 32760 gr.
2) Cas de Bouter
31190 gr.
3) Wesley Binsbergen 21220 gr.
4) Kelly Swart
25590 gr.
5) Kaylee Goedhardt 23340 gr.

25900 gr.
16240 gr.
22310 gr.
19630 gr.
13710 gr.

19 pnt.
21 pnt.
22 pnt.
23 pnt.
33 pnt.

19 pnt.
29 pnt.
29 pnt.
32 pnt.
33 pnt.

Vissen kun je leren
Jeugdcursus gaat weer van start
De vrijwilligers van de HVZ jeugdcommissie steken ieder jaar veel tijd in een cursus
jeugdvissen. Ook in 2012 komen alle onderdelen van het vissen weer aan de orde.
Wil je ook goed leren vissen? Dan mag je
deze cursus vissen voor de jeugd niet missen. De cursus is bovendien gratis voor HVZ
leden en jeugdlid ben je al vanaf 9,50 per
jaar. (excl. eenmalig 4 euro inschrijfkosten).
Voor meer informatie over vergunningen en
kosten kijk op www.hvznet.nl of bel met het
HVZ kantoor.
De jeugdcursus wordt gehouden op sportpark De Kalverhoek in het zaaltje achter het
HVZ kantoor en start op maandagavond 30
januari van 19.00 tot 21.00 uur. Er is een mogelijkheid om frisdrank en chips te kopen
tegen een klein bedrag. Na de kennismaking op de eerste avond gaan we alles vertellen over de vissoorten in Nederland. In de
weken daarna op maandagavond vertellen
we over haken en lood, dobbers, gaan we
tuigjes maken, gaat een goede karpervisser

jullie leren karpervissen, gaan we kunstvliegen binden, baars tuigjes maken etc. etc.
Kortom dit wil en mag je niet missen.

Diploma
De cursus wordt afgesloten met een klein
examen en een diploma. Na de cursus gaan
we op een zaterdagmorgen een keer vlieg
en baars vissen bij de Jagersplas met onze
eigen gemaakte vliegen en tuigjes. Het
nieuwe visseizoen is dan inmiddels aangebroken en dus kunnen jullie alles daarna
nog eens in praktijk brengen tijdens de
wedstrijden en de zomeravondcompetitie.
Hierbij zijn prachtige hengelsportprijzen te
winnen. Dit alles natuurlijk onder begeleiding van de jeugdcommissie en dus succes
verzekerd!
De cursusdata zijn 30 januari, 6, 13 en 20 februari, 12, 19 en 26 maart, 2 en 16 april. Vissen
in de praktijk doen we op 28 april. Tot ziens
allemaal op de jeugdcursus en geef je van
te voren op bij hvz.jeugd@tiscali.nl want vol
is vol!

nieuws - november - december 2011
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baarscommissie

NK baarsvissen 2011
Op 1 oktober jl. om 7.00 uur werd het richting Purmerend een
stuk drukker dan op een reguliere zaterdagmorgen. Vanuit het
Noorden, Midden en Zuiden van Noord Holland kwamen de
geplaatste deelnemers naar de kantine van de Visvereniging
Purmerend.
Er heerste een gedempte sfeer. Eerst moest het steknummer opgehaald
worden en daarna werd verteld waar gevist ging worden. De eerste
twee stekken waren midden in Purmerend, in een mooie gracht voor
het voormalig ziekenhuis. Je moest veel geluk hebben waar je kwam te
staan. Een van de vissers had na 2 x 20 minuten al 42 baarzen gevangen. Die dacht dat hij op rozen zat. Hij ving er echter in de resterende
3 stekken nog 5 bij en kwam in het stuk niet meer voor.
Na deze stekken gingen we helemaal naar de andere kant van Purmerend. Aan het water heeft het niet gelegen maar het was bijzonder
moeilijk om wat te vangen. Tijdens het verkassen gleed een van de
deelnemers uit. Hij was op zijn klompen en zijn enkel schoot uit de
kom. Gevolg was dat de wedstrijd voor een half uur werd stilgelegd
om de ziekenauto de gelegenheid te geven de onfortuinlijke man af
te voeren naar het ziekenhuis. Daar bleek ook dat de enkel gebroken
was.

Na 5 stekken van 20 minuten togen we weer richting kantine. Hier
werd de ranglijst door middel van de computer berekend en werden
de kampioenen gehuldigd.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

Jan Eelsing
André Van Kleef
Peter Posthumus

Regio Noord
Regio Noord		
Regio Noord		

73 stuks
56 stuks
55 stuks

Beste HVZ’er

Op nummer 5 kwam de eerste deelnemer uit de Regio Midden met 50
stuks. Beste HVZ-er was Hennie de Boer met 34 stuks.
Tim Mandjes werd 40e met 25 stuks, 41e Dick van den Bosch met 24
stuks 43e, ook met 24 stuks, werd Willem Spijkerman en 63e - net
geen laatste - werd Kees Mandjes.
Er waren 68 deelnemers en er werden totaal 2073 baarzen gevangen.
Dat is een gemiddelde van 30,5 baarzen. Volgend jaar is de organisatie
in de Noord, dus we moeten weer een jaar wachten op het volgende
verslag.
De Baarscie.

Wanneer wordt de eerste roofblei in HVZ water gevangen?

Najaarsvergadering

Op 1 november hield de HVZ haar najaarsvergadering in de
Lindeboomzaal in Koog aan de Zaan. Ruim zestig personen
waren aanwezig toen om 20.00 uur voorzitter Thijs ten Wolde
de vergadering opende.

Open dag

Zoals eerder in het HVZ Nieuws was vermeld, heeft de AHV - exclusief het Kinselmeer, de Bosbaan en de Sloterplas - haar viswater
ingebracht in de federatieve vergunning.
Als HVZ mogen we, als omliggende vereniging, overigens wel in het
Kinselmeer vissen.
Nadat de federatie NoordWest Nederland fuseerde met de federatie
de Randmeren, volgde daarna de fusie met de federatie Gooi en Eemland. Inmiddels maakt de HVZ nu deel uit van de nieuwe federatie
MidWest Nederland.
De voorzitter van deze nieuwe federatie maakt, als vertegenwoordiger,
deel uit van het nieuw gevormde bestuur van Sportvisserij Nederland.

Kaylee Goedhart heeft als HVZ-lid deelgenomen aan het WK voor
dames en hoewel ze geen podiumplaats heeft behaald deed ze dit zeer
verdienstelijk.

Voorzitter Thijs ten Wolde maakte verder bekend dat de HVZ de mogelijkheden van het vissen in de Herenhuissloot wil verbeteren. Dit
door het plaatsen van extra vissteigers.
Een subsidie is reeds door Sportvisserij Nederland toegezegd. Over
de praktische invulling vindt met het Waterschap afstemming plaats.
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De jaarlijkse open dag is op 25 februari 2012 in sporthal de Vang te
Zaandam.

WK Dames

Fotowedstrijd

De HVZ heeft in 2011 een fotowedstrijd uitgeschreven. Uit de inzendingen zijn, door een commissie - waarin zitting hebben fotograaf
Anton van Daal en de redactie van het HVZ Nieuws - een aantal
winnaars geselecteerd. De prijswinnaars worden in het HVZ Nieuws
bekend gemaakt.

Contributie

Penningmeester Henk op den Akker meldt dat de HVZ in 2011 begonnen is met innen van de contributie via een automatische machtiging. Hij doet vervolgens een oproep aan de aanwezige leden om via
een speciaal machtigingsformulier hieraan mee te werken. Indien de
HVZ bij de helft van het aantal leden, via de automatische incasso, de
contributie kan innen, dan levert dit een besparing op van ongeveer
3.500 euro per jaar.

HVZ’er van het
jaar
Voorzitter Thijs ten Wolde benoemt de HVZetter van het jaar. Dit
jaar valt de eer te beurt aan een zeer verraste John Meijer. Hij is lid
van de plakploeg van het HVZ Nieuws. Hij assisteert bij het organiseren van de open dag. Hij is controleur en in opleiding voor BOA
en bezorgt door weer en wind zo’n 1.500 vispassen bij de HVZ-leden.
Kortom: redenen genoeg om hem als HVZetter van het jaar te belonen met een bos bloemen, een speldje, een oorkonde en een cadeaubon.

Roofblei

Van de rondvraag maakt niemand gebruik waarna de pauze volgt.
Na deze onderbreking krijgt Michel Dekker het woord en houdt een
interessante lezing over het vissen op roofblei, waarbij prachtige foto’s
van deze bijzondere vis zijn presentatie ondersteunen. Op de foto’s
staan met name vissen die in de buurt van de IJssel zijn gevangen. De
roofblei, tot wel 90 cm, is prima te vangen met kunstaas.
De roofblei is een aantal jaren geleden voor het eerst gesignaleerd in
het Amsterdam Rijnkanaal. Het lijkt slechts een kwestie van tijd wanneer deze schitterende vis zich ook in het HVZ-water is te vangen.
De sluiting van de avond is traditioneel: de verloting van diverse hengelsportartikelen en gerookte vis. De voorzitter bedankt iedereen voor
zijn aanwezigheid.
Wim de Vries

nieuws - november - december 2011
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Met Faunaland
zit u ook goed
aan de waterkant
Faunaland Zaandam
Lobeliusstraat 34, 1504 EM Zaandam
Tel/ fax: 075-6170600

www.faunaland.nl

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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