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Hengelsportvereniging Zaanstreek

19 maart open dag HVZ
Vliegvissen in Slovenië
Speciale wedstrijd voor de jeugd:
Win een dagje meerval vissen

februari/
maart 2011

van de voorzitter

Water

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

Allereerst hoop ik dat het voor u en voor uw
naasten een gezond en vooral ook een visrijk 2011 gaat worden. Dat laatste moet gaan
lukken omdat u over genoeg en uitstekend
viswater in de Zaanstreek beschikt. Tel daarbij op de lijst van viswateren gekoppeld aan
de vispas en er is voor ieder specialisme met
weinig moeite prachtig water te vinden.
Het is jammer dat ons het bericht bereikte dat
Hengelsportvereniging Wieringen de Federatie gaat verlaten. Na een langdurig verschil van
mening over water is dat per 1-1-2011 beslecht.
Dat betekent, ik citeer:
‘De Hengelsportvereniging Wieringermeer deelt
u mede dat de leden van de bij Sportvisserij
NoordWest Nederland aangesloten hengelsportverenigingen met ingang van 1 januari 2011 op
geen enkele wijze meer mogen vissen in de wateren waarvan de HSV Wieringermeer het visrecht bezit, voor zover zij dit wel doen dit uitsluitend mogen met een vergunning uitgegeven
door de Hengelsportvereniging Wieringermeer.’
Vanaf 1 januari 2011 zal hier op naleving
extra
worden
gecontroleerd.
De wateren hier bedoeld, staan in uw lijst
van viswateren.

Winters weer

Positieve geluiden komen van de AHV (Amsterdam). Zij gaan nieuw belangrijk water
inbrengen. In het volgende HVZ nieuws
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hoop ik daarover meer te kunnen meedelen.
Het winterse weer dat achter ons ligt, heeft
gelukkig geen invloed gehad op onze visstand. Althans berichten hierover hebben
ons niet bereikt. Alhoewel we beseffen dat de
winter nog niet voorbij is. Vorst is veelal niet
de boosdoener voor de vis, maar wel sneeuwval. Het advies is zoals bekend; geen wakken
hakken maar sneeuw van het ijs verwijderen
indien mogelijk.
Het was spijtig dat door het winterse
weer het klaverjassen met de scheidsrechters is mislukt en dat de afsluitwedstrijd
van de zeevissers moest worden afgelast.
Ten slotte onze traditionele Open dag 19 maart
in sporthal ‘de Vang’ te Zaandam. In deze editie van HVZ nieuws staat hierover voldoende.
Ik hoop u daar te mogen begroeten.
Thijs ten Wolde

van de penningmeester
Van de penningmeester
Ruim 3700 leden hebben de contributie voor
het jaar 2011 inmiddels betaald en ook de vispas ontvangen. Deze vispassen zijn grotendeels door eigen HVZ vrijwilligers bezorgd
tegen zeer geringe kosten. Hulde aan deze
mensen die barre winterse omstandigheden
hebben getrotseerd. Naar de adressen die
moeilijk bereikbaar zijn, heeft TNT post bezorgd. Ook door het aantal tegen een sterk
gereduceerd tarief.
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colofon

Het is altijd jammer dat een aantal mensen
nog niet aan het verzoek gehoor hebben gegeven om voor 31 december 2010 te betalen.
Naar deze leden zullen binnenkort de aanmaningen gestuurd worden, met een verhoging van € 5,00 voor administratie en extra
portokosten.
Wij vertrouwen er op dat een ieder begrip
heeft voor deze maatregel.
Want een vereniging kan alleen sterk zijn als
iedereen meedoet!
Henk op den Akker
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2e secretaris/
notulist
De HVZ zoekt met spoed een 2e secr. en/
of een notulist m/v.
Neem voor meer informatie contact op
met Thijs ten Wolde, tel. (075) 6425620

agenda
Vliegbinden

17 februari, 3, 17 en 31 maart, 21 april

Klaverjassen

4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 1 en 22 april

Zeevissen 2011, 1e helft:

20 maart Wijk aan Zee, 10 april Scheveningen, 1 mei Wijk aan Zee, 22 mei Scheveningen

Open dag

19 maart Sporthal De Vang, Zaandam

Zomercompetitie senioren
Start 3 mei Nauernaschevaart

najaarsvergadering

zoet/zout/zeelt

Communicatieavond in teken
van educatie
Ruim 40 genodigden kwamen op 5 januari 2011 naar de communicatieavond in de SVZ kantine naast het HVZ kantoor. Gelukkig waren
de weersomstandigheden dit keer niet zo bar als in het vorige jaar
zodat de opkomst hoog was.
De avond werd ingeleid door voorzitter Thijs ten Wolde die een overzicht gaf van de activiteiten in 2010 van alle afdelingen binnen de
HVZ. Ook de lopende ontwikkelingen binnen de Federatie en viswateren kwamen aan de orde.
Binnen de HVZ staat o.a. een renovatie van de Heerenhuissloot op
het programma. De HVZ wil zich inspannen hier weer een mooi viswater van te maken. Goed toegankelijk en met uitbreiding van het
aantal vissteigers. Dit kan uiteraard pas na overleg met de instanties
en het waterschap.
Gastspreker op deze avond
was de heer Ton van der Spiegel van het Clusius College te
Alkmaar, die een presentatie
gaf over de mogelijkheden om
van je hobby je beroep te maken. Opleidingen op MBO niveau in de sportvisserij worden
hier gegeven naar verschillende
richtingen. Je kunt er een opleiding volgen als natuurbeheerder
maar ook bijvoorbeeld om gids te worden bij big game fishing. Er zijn
opleidingen op niveau 3 of zelfs niveau 4. Dit betekent dus drie- of
vierjarige opleidingen.
Verdere informatie is te vinden op de site van Sportvisserij Nederland.
De Nieuwjaarsborrel en hapjes werden weer prima verzorgd door de
dames Trudy van Daal en Aafke Slinger.
Henk op den Akker

van de redactie
Erwtensoep
Zo’n eerste ‘van de redactie’ in het nieuwe jaar heeft altijd iets aparts.
Je bent geneigd om nog met nieuwjaarswensen te komen, maar op het
moment dat het nummer op de mat ligt, is het inmiddels alweer half
februari. Op dat moment laten (hopelijk) de eerste zonnestralen zich
weer zien en kijken jullie ongetwijfeld reikhalzend uit naar heerlijk
lange visdagen aan- of op het water.
Zelf ben ik geen visser, maar ik kan me zo voorstellen dat het vissen
in de lente en zomer toch net iets meer charme heeft. Hoewel het ook
heerlijk moet zijn om na een competitie in de kou binnen op temperatuur te komen met lekkere warme erwtensoep.
Maar goed, om nog even op het begin terug te komen... Het is natuurlijk wel mijn eerste stukje van dit jaar. En dus maak ik bij deze
van de gelegenheid gebruik jullie allemaal een heerlijk nieuw visjaar
toe te wensen!
Met deze kersverse editie krijgen jullie alvast een voorproefje.
Namens de redactie
Annegreet van der Ros

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
C. Jongewaard, 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
Fortis Bank: 84.45.22.775
IBAN NL07 FTSB 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

Zaandam: 075 6510610

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

Kalverpolder
vergunningen

Een stevige
financiële basis
voor al uw
droomplannen
De adviseur van Fortis Bank Nederland helpt
u graag om uw dromen waar te maken: met
een goed financieel advies. Meer weten?
Kom langs of bel voor een afspraak.

Er zijn nog enige A en B vergunningen beschikbaar. Interesse?
Neem dan contact op met de administratie, Bas van Vuure.
‘s Middags van 13. 30- 17. 00 uur.
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Zaandam, Westzijde 25-27, (075) 655 40 21

commissie zout

De Noordpier
weer uitstekend
De weersvoorspelling was bar en boos; de
voorlaatste wedstrijd 28 november op de
Noordpier, bij Wijk aan Zee en voorspeld
winterse omstandigheden. De dagen daarvoor was het al vroeg in november winter.
Sneeuw, een gure Noordoosten wind met
sneeuw; het voorspelde niet veel goeds. Maar
25 HVZ’ers trokken zich daar niets van aan
en meldden zich om 07.30 uur op de parkeerplaats bij de Noordpier. Later zou blijken
dat het een van de mooiste visdagen van dit
seizoen zou worden.
Op weg naar de visplek voor een ieder vrije keus, was het nog wat afzien.
Met wat koude vingers de hengels gereed maken en om 8.30 uur ingooien.
Zowaar meldde om 9.30 uur het zonnetje zich
en viste de gehele ochtend met ons mee. Al
snel was de kou vergeten en de vis meldde zich

talrijk. Schar en wijting vormden de hoofdmoot, al was de wijting aan de kleine kant.
Pim Pos bracht de meeste vis op de lat nl.
991 cm. Wim Heijnen wist het tot 437 cm
te brengen en Mart Hartog ving 200 cm om
het hoekje.
In de B was Ton Pie met 319 cm de beste.
Peter Cloots volgde met 206 cm, en Siem
Rem werd met 188 cm een goede derde. Deze
goede vangsten kregen natuurlijk een passend slot in de Zon te wijk aan Zee onder het
genot van de traditionele tombola.
Thijs ten Wolde

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 28-11-2010
A-KLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

De laatste wedstrijd van de zeecompetitie 2010
moest op 19 december vanwege het barre winterweer worden afgelast.

1
2
3
4
5
6
7

CM

Pos, P.
Heijnen, W
Hartog, M
Schneider, D.
Jong, T.de
Forrer, M.
Dijkstra,A.
Goudriaan, W.
Kok, M.
Wolde, Thijs ten
Grippeling, N.
Lutterlof sr, André D.
Achterberg, A.
Horst. A.v.d.
Kuijken, Z.
Withaar Rob

991
437
200
186
183
148
120
80
68
48
(tong) 36
28
27
24
20
20

B-KLASSE

CM

Pie,Ton
Cloots, P.
Rem, Siem
Goudriaan, Frank
Pie, Herman
Assema, B.v.
Lutterlof jr, Andy

319
206
188
169
107
40
27

open dag commissie

Open dag HVZ
De HVZ open dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 maart a.s. van 10.00 uur tot 15.00 uur in
sporthal De Vang te Zaandam. Na veel beraad is
gekozen om terug te keren op onze oude stek in
Zaandam. Wat is er allemaal te doen?
Op deelname van onze regionale hengelsportwinkels kunnen wij
altijd wel rekenen en ook onze alom bekende ruilbeurs zal weer
de nodige bezoekers trekken. De ruilbeurs op de open dag trekt
veel bezoekers omdat u hier uw overtollige hengelsportmaterialen kunt verkopen. Daarnaast kunt u zelf iets moois op de kop
tikken als het hengeltje of molentje dat u altijd al wilde hebben.
Wilt u uw overtollige hengelspullen verkopen? Dan kunt u deze
inleveren bij het HVZ kantoor (in sportpark de Kalverhoek) op de
donderdag en vrijdagavond voorafgaand aan de ruilbeurs van 19.00
tot 21.00 uur. U noemt uw prijs en als uw artikel is verkocht, wordt
aan het einde van de open dag afgerekend. Niet verkochte artikelen
moeten op de open dag weer worden opgehaald voor 15.00 uur. Niet
opgehaalde artikelen vervallen aan de HVZ.

Diverse activiteiten

Verder verwachten wij op de open dag verkopers van boten en watersportartikelen, visvakantiereizen, karper en roofvismateriaal etc.
Er komen kramen voor organisaties als de Federatie, Stichting Peuterfonds, de muskusrattenbestrijding en natuurlijk onze eigen HVZ
commissies. Tal van activiteiten zijn te doen bijvoorbeeld bij de vliegvissers. Het bekijken van de stand van de jeugdcommissie is zeker de
moeite waard. Het rad van fortuin, waarbij u kunt meespelen voor
mooie prijzen, kan uw dag nog extra aantrekkelijk maken. Alles onder het genot van live muziek, een kopje koffie of thee, een drankje
of hapje op ons terras in de hal. De entree van de HVZ open dag is
gratis. Neem uw vismaat gerust mee naar deze dag ook al is hij/zij
geen lid.
Wij zien u graag op 19 maart!

De open dag commissie
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fotowedstrijd

Speciale wedstrijd voor HVZ’ers

Wie maakt de
allermooiste
foto?
Een prachtige close up van een vis, een fraai kiekje aan of
op het water, een unieke sfeerimpressie van een visdag...
HVZ’ers opgelet. Neem je fotocamera vanaf nu regelmatig
mee, want de HVZ organiseert een speciale fotowedstrijd!

Wat is de bedoeling?

Vanaf het verschijnen van deze HVZ nieuws tot en met 15 augustus 2011 kunnen alle HVZ’ers hun mooiste visfoto inzenden. Misschien moet de perfecte foto nog gemaakt worden, maar het kan ook zijn dat je al een prachtige foto in je bestand hebt. Stuur deze per per mail naar: a.vdros@tekstenreclame.nl.
Na de sluitingsdatum zal een deskundige jury het materiaal zorgvuldig bekijken en beoordelen.
De drie mooiste inzendingen worden bekendgemaakt in HVZ nieuws nr. 4. die in september
2011 zal verschijnen. Uiteraard zijn er prachtige prijzen te winnen! En de allermooiste foto wordt
op de voorpagina geplaatst. Natuurlijk zullen ook de andere inzendingen een mooi plekje krijgen
in dezelfde editie.

De spelregels:

• Inzenden tot 15 augustus 2011
• Alleen digitale foto’s genomen in 2011 kunnen worden
ingestuurd
• Minimale fotoresolutie van 300 dpi
• Alle foto’s kunnen door HVZ zonder verdere toestemming
worden gebruikt voor volgende uitgaves
van HVZ nieuws
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ingezonden mededeling

Prijsvraag
voor de
jeugd!

Nieuwe website nu online!

Na enige voorbereidingen van onze kant om een website te realiseren, is het dan eindelijk zover! Ga snel naar www.siluresteamholland.com voor diverse vangstverslagen en technieken om een
meerval te kunnen vangen. Voor en door meervalvissers.
Met vriendelijke meervalgroet,
SiluresTeamHolland, Roy en Gert-Jan

Win een dagje meerval vissen op een mooie rivier in de Benelux
De Zaanse meervalvissers van www.SiluresTeamHolland.com
vinden het belangrijk dat ook de jeugd in aanraking komt met
het meervalvissen. Elke meerval is immers weer een beleving
op zich! Maar jongeren zijn meestal niet in het bezit van alle
benodigdheden om op een rivier achter de meerval aan te
gaan. Laat staan dat je in de buurt woont van zo’n mooie rivier.

SiluresTeamHolland biedt je nu de kans om
een dagje te meervalvissen!

Doe mee aan de prijsvraag en
win een geheel verzorgde
meervaldag ergens in de Benelux.
We gaan naar een rivier waar
we jou een meerval laten vangen en verder proberen we jou
een onvergetelijke dag te bezorgen.
Voel je jezelf aangesproken? Probeer dan het antwoord te geven op
de volgende vraag: ‘Wanneer mag
je in Nederland legaal op meerval
vissen, zoals het er nu naar uitziet?’
Mail je antwoord voor 31 mei naar info@siluresteamholland.com of
via het contactformulier op onze website www.siluresteamholland.
com.
Vergeet er vooral niet bij te melden waarom je graag mee wil en hoe
lang je al vist.
Wij zullen de leukste reactie eruit vissen. En wie weet, nodigen wij
jou uit voor deze onvergetelijke dag.
Gert-Jan Knaap en Roy Noom

jeugdcommissie

PROGRAMMA HVZ JEUGD
JEUGDCURSUS 2011
onderwerp

3 Lijn, Haken, Dobbers en Lood
(Na de pauze tuigen maken)

dag

tijd

ma

19.00 tot 21.00

ma
ma
ma

19.00 tot 21.00 7-mrt
19.00 tot 21.00 14-mrt
19.00 tot 21.00 21-mrt

ma
ma

19.00 tot 21.00 28-mrt
19.00 tot 21.00
4-apr

ma
za

19.00 tot 21.00
9.00 tot 12.00

Voorjaarsvakanie

datum
14-feb

19 t/m 28 febr

4 Vliegbinden
5 Aas en Voer
6 Wet en regelgeving/ Snoekvissen
7 Karpervissen
8 Baarvissen / Snoekbaarsvissen
9 Examen en Visfilm
10 Vliegvissen in praktijk
(Jagersplas)

11-apr
16-apr

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats
naam

woonplaats

naam

J.M. Jacobs
Wormerveer
P. Duursma
Zaandijk
D. Aalders
Krommenie
E.J. Rodenhuis
Wormerveer
W.de Roode
De Meern - Utrecht
R. Visser
Zaandijk
H.C.R.van Doornspeek Assendelft
J.C.V. Niekerk
Amsterdam
M.R. Alladien
Diemen
E. Allegaert
Ledegem - Belgie

Zaandam
Wormer
Zaandam
Wormer
Koog a/d Zaan
Lisserbroek
Westzaan
Assendelft
Zaandam
Paterswolde

Mevr. A. Hindriks
Paterswolde
R. Klaassen
Zaandam
S.A. Oosterveld
Zaandam
J.R. Smit
Muir of Ord - Schotland
C. Meijn
Zaandam
F. Nusse
Markenbinnen
M.B. Teeuwen
Zaandam
J.W. Post
Zaandam
S. Hopman
Zaandam
D.C.van Sichem
Oostzaan

Y. Boonders
J.T. Bok
L.L. Pijl
V. Ates
H.C.van Eerde
H.M. Wullems
J.C. Osseweijer Jr.
R. Jong Baw
H.J.P. Betlem
H. Hindriks

woonplaats

naam

woonplaats

A.J.C. Botterman
S. Bakker
J. van Berge
R. van Berge
P.C. Wouda
H. Kryeziu
S.P.van Berge
P. Slaman

Zaandam
Nieuw Vennep
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Uitgeest
Koog a/d Zaan

nieuws - februari/ maart 2011
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commissie zoet

Winter
competitie
2010

Na het vele jaren organiseren van de HVZ wintercompetitie
vissen heeft Joop Gruys dit jaar het stokje overgedragen aan
Ruud Swart.
Joop ik denk dat ik wel namens alle vissers spreek om je hartelijk te bedanken voor deze jaren van organisatie. Het is een
lastige en soms ook ondankbare klus, want met alle goede
bedoelingen doe je het bij vissers bijna nooit goed. Vissers
kunnen soms best zeurkousen zijn. De ene keer is de locatie
verkeerd en was een stuk verderop beter geweest, want daar
hadden ze de dag ervoor 30 kilo gevangen. De andere keer is
er weer iets over de afstand naar het water, de afstand onderling, te drassig, te ondiep water, kunnen ze niet feederen etc.
Kortom er is bijna altijd wel wat. Dit wetende hebben we op
een gezellige avond bij Joop thuis geprobeerd een competitie
op te stellen met een flinke variatie aan viswater.

Verrassende uitslagen

Omdat niet alle vissers precies weten waar alle locaties zijn en Ruud
de mogelijkheid te geven om bij slechte weersomstandigheden van
viswater te wisselen, hebben we een vaste verzamelplaats gekozen in
Zaandam. Dit is voor de meeste vissers dichtbij en vanaf hier konden
we eventueel achter elkaar aanrijdend naar de definitieve visplek gaan.
Met Ruud was telefonisch contact over het aantal deelnemers, zodat
hij een parcours kon uitzetten zonder slapers. Aan de waterkant volgde de loting. Dit jaar was weer eens een ‘echte’ wintercompetitie met
uiteenlopende omstandigheden. Van windstil tot storm en van warm
tot koud met ijs en sneeuw. De vangsten waren deze winter overwegend kleinere vissen en de uitslag was daardoor soms best verrassend.
De Gouw in Zaandam was het eerste water wat we aandeden. Een
water waar altijd een aardig visje te vangen is. Als je hier zoals ik 40
vissen/visjes vangt en dan in de middenmoot eindigt zegt dat genoeg.
8
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De Delft in Assendelft was achteraf een wat ongelukkige keus die we
in het vervolg waarschijnlijk niet meer in de winter opnemen. De
wind kwam hier steeds meer van opzij en het was best lastig voor de
overwegend ‘vaste stok’ vissers. Menig zware vis werd hier vooral in
het begin verspeeld. Een andere stormachtige zaterdag zaten we aan
het Noordhollands Kanaal. Hier zaten we zeer gunstig uit de wind
door een flinke bomenrij. De Markervaart die de laatste jaren niet in
de competities is opgenomen, hebben we ook maar weer eens aangedaan. Het weer zat hier erg mee, bladstil en zonnig. Iedereen had hier
meerdere vissen, maar een brasem viel er niet te vangen. De Zaan was
een locatie waar we prachtige plekken hadden en waar we gunstig
zaten met de wind.

IJsberen

En de vangsten vielen hier zeker niet tegen. De één na laatste wedstrijd
hebben we al voor het weekend afgeblazen vanwege de verwachting
van ijzel. Achteraf ook een juiste beslissing, want het bleek een dag dat
zelfs ijsberen voor de kachel gingen zitten.
De laatste wedstrijd die afgesloten wordt met snert, roggebrood en
spek in ‘Het wapen van Assendelft’ konden we door ijs niet in de Nauernasche vaart houden. We besloten het beste water van deze competitie ‘de Zaan’ daarom nogmaals aan te doen. Nou dat was ook meteen
de slechtste wedstrijd van het seizoen. Niemand uitgezonderd kreeg
beet op vaste stok of feeder. Vissers uit de omgeving van Leiden die
iets verderop een koppelwedstrijd hielden, overkwam hetzelfde. Een
voordeel van niets vangen is wel dat we het wegen kon overslaan en op
naar de snert konden. En ik moet zeggen deze liet zich goed smaken.
En als u nou denkt ‘laat ik volgend jaar ook eens een frisse neus halen’
of ‘ik heb toch een hekel aan mijn bed’... De te kloppen winnaar van
dit seizoen is Ton Moedt.
Ron Veenstra

Even voorstellen...
Pieter Hopman (52 jaar), Zaandam

‘Graag stel ik me even voor. Ik ben redelijk – of moet eigenlijk zeggen,
was redelijk – fanatiek bezig met de hobby. Ik ben helaas getroffen
door een beroerte drie jaar geleden waardoor ik aan de rechterzijde
deels verlamd ben geraakt en mijn hobby niet meer kan uitoefenen
zoals ik het graag wil. Op het Plateau met de wedstrijdhengel van
11,00 meter. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden.
Met mijn beperkingen lukt het met de picker nog redelijk en met een
kunstaashengel in de boot probeer ik nu de vis te vangen. Ben al weer
een jaartje of 39 lid van de HVZ. Een oude rot zeg maar.
En winnaar van de kleinste vis HVZ jeugd 1974. 4,5 cm, gevangen aan
de muggenlarven in de Herenhuissloot, onder de vlag van ons erelid
Ome Cor. In die tijd was de jeugd altijd aan het vissen in de Heerenhuissloot. Mooie tijd als ik daaraan terug denk.
Er is veel veranderd met wat ik nu zie. Zitten de vissers door de hele
Zaanstreek te vissen, mooie vooruitgang. Daar ik tijdens wedstrijden
van de jeugd en de senioren heel vaak ook aanwezig ben, is mij gevraagd of ik een handje wil komen helpen. Ik ga Joop Gruys ondersteunen bij de senioren zomercompetitie en neem de financiële kant
van deze commissie voor mij rekening.

Ik hoop dat 2011 weer vele kilo’s vis gaat brengen en wens alle deelnemers veel succes toe met de wedstrijden.
Met vriendelijke groeten,
Piet Hopman
piet.hopman@tele2.nl, 06-50730034

Prijsuitreiking zomer- en wintercompetitie
11 december jl. was het weer zover dat
de HVZ zoetwater commissie de zomeren winter prijzen ging uitdelen in het
Wapen van Assendelft.
Deze dag gaat altijd samen omdat we
dan meteen gezellig samen van de
heerlijke snert en roggebrood met spek
kunnen genieten die het Wapen al jaren
speciaal voor ons maakt.
Ook was er gezorgd dat onze Carl Jongewaard op deze dag aanwezig kon zijn. Joop
had hem opgehaald.
Terwijl de hengelaars nog in de kou aan het
vissen waren in de zaan bij Wormerveer, kon
de commissie de boel klaarzetten voor ontvangst. Bij binnenkomst van de hengelaars
werden de handjes geschud met Carl die wegens ziekte al een tijdje uit de roulatie is.
Maar Joop heeft alweer steun gevonden van
Piet Hopman die hem werk uit handen gaat
nemen. Want alleen gaat het niet meer. Dus
werd Piet meteen even voorgesteld.
Na een versnapering werd iedereen weer wat
warm, want het was koud aan het water die
dag. En dan ook nog zonder dat iemand beet
gehad heeft. Toen de punten van de wintercompetitie opgeteld waren, kon de uitslag
bekend gemaakt worden.
Eerst de prijzen van de zomer. Dit werd gedaan door Carl.

Winnaars
2010

zomercompetitie

1e Cor.Martens
10 punten 73.350 kg
2e Jeroen Storck
14 ,,
34.040 ,,
3e Ron Veenstra
19 ,,
27.630 ,,
4e Joop Gruijs
20 ,,
40.420 ,,
5e Frans Hagens
20 ,,
28.240 ,,
Er werd door 20 vissers deelgenomen en een
totaal van 450 kilo gevangen.

Wij bedanken iedereen die de wintercompetitie weer tot een geslaagd gebeuren heeft
gemaakt.
Joop Gruijs en Piet Hopman
Het programma voor 2011 is alweer in de
maak!

De prijzen voor het wintervissen 2010 werden uitgereikt door Niels Swart. Hij was
samen met zijn vader de motor achter dit
gebeuren.
En Ron Veenstra hield de stand bij op zijn
pc zodat iedereen ‘s avonds zijn tussenstand
kon bekijken.

Winnaars
2010

wintercompetitie

1e Ton Moed
17 punten 21.640 kg
2e Wim Westra
31 ,,
13.585 ,,
3e Piet Plekker
32 ,,
12.170 ,,
4e Ron Veenstra
33 ,,
13.860 ,,
5e Stephan Veenstra 35 ,,
10.900 ,,
Hier werd door 14 deelnemers samen 121 kilo
gevangen.
Na de snert bleef men nog wat napraten over
het afgelopen seizoen. Vervolgens deelden
Piet en Joop aan iedereen een kerstbrood van
1kilo uit.
nieuws - februari/ maart 2011
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vis en vakantie
Diverse HVZ’ers gaan er jaarlijks op uit voor een
combinatie van vissen en vakantie. Bijzondere ervaringen, waar ze vaak niet over uitgepraat raken.
Deze keer het verslag van Jos Michels over vliegvissen in Slovenië.

Vliegvissen in Slovenië
Soča en Lepenjica
Mijn vliegvisbloed begon direct harder te stromen toen mijn
vrouw en ik besloten om na jaren van gezinvakanties in Frankrijk, Spanje en Italië dit keer naar Slovenië te gaan. Uit de verhalen die ik lees, merk ik telkens weer op dat Slovenië het paradijs in Europa zou moeten zijn voor de vliegvisser. Daarnaast
belooft het qua natuur ook niets anders dan goeds.
Dus op zoek naar een geschikte locatie met een geschikte camping
direct aan een top vliegvisrivier waar bovendien ook nog eens de zon
regelmatig zijn best doet. Ik heb echt uren zitten turen op de kaart
en het internet wel 1000 keer afgespeurd naar nuttige informatie over
de omgeving, natuur, campings en vooral vliegvismogelijkheden.
De rivieren Soča, Sava Bohinjka, Idrijca, Tolminka, Trebuscica, Lepenjica, Radovna, Baca, Kolpa zijn enkele toprivieren propvol met
grooooooote vlagzalm, regenboogforel, bruine forel en de alom geprezen inheemse marmorata’s. Die marmorata forellen kunnen overigens
uitgroeien tot echte rivierrovers van 120cm. Volgens alle meningen op
het internet is de Soča van een grootse schoonheid en zijn de vliegvismogelijkheden er ongekend. Dit was voor ons de aanleiding onze
tent op te zetten op camping ‘Klin’ in het plaatsje Soča. De camping
is direct gelegen aan de bovenstroom van de Soča.

Portemonnee

Na een autoritje van 1 ½ dag en 5 uur fileleed kwamen we aan op de
camping. Een kleine werkelijk schitterend gelegen camping gelegen
tussen de bergen met een fantastisch uitzicht. Het eerste wat ik doe
10
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als ik op een camping arriveer, is kijken naar de rivier. Aan de ene
kant van de camping stroomde de Soča die al direct alle verhalen waar
maakte. Werkelijk wonderschoon! Aan de andere kant een klein ondiep riviertje dat de Soča instroomde. Ik kon niet wachten om te gaan
vissen. Snel de tent op zetten, hup vergunning halen... en hup je portemonnee opentrekken. Want de vergunningen kosten daar niet niks.
Een aangeschafte meerdaagse vergunning maakt het ietwat goedkoper.

Fabelachtig pools

Daar sta je dan, aan de oever van Europa’s mooiste rivier die tussen
de bergen zijn weg zoekt. Het water is ongelofelijk helder en werkelijk
schitterend van kleur. Ik had echt nog nooit zo’n mooie rivier gezien.
Het zoeken naar vis is geen probleem. Overal zie je forellen zwemmen.
En dat zijn geen kleintjes van 20-25 cm. Daar ik altijd zonder gids vis,
is het wel even aftasten. Waar ga ik beginnen? Welk materiaal gebruik
ik? Welke vlieg knoop ik er aan en welke techniek ga ik gebruiken? Na
een poosje nog nul vissen. Oei, dit wordt een lastig klusje, dacht ik.
Overal vis die mijn vliegen en nimfen totaal negeerde. Ietwat teleurgesteld terug naar de tent om wat te eten en te drinken. Mijn vrouw
zat ondertussen in de heerlijke zon een boek te lezen en de rafters te
aanschouwen die voorbij voeren. Ik pakte een lichte #3 hengel om
het eens te proberen in het kleine riviertje. Binnen een half uur was
ik weer terug. Wat had ik mij vergist zeg, in dat kleine riviertje die de
Lepenjica bleek te zijn. Een riviertje, na achteraf bleek, met een werkelijk schitterend parcours van ongeveer 2,5 km en toch nog aardig wat
water en fabelachtige pools die ik aquariums noemde.

Heel veel informatie over rivieren, locaties, vergunningen, materialen, vliegen en technieken kunt u uitvoerig vinden op het internet.
Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de Zaanse Vliegvissers. Wij zullen uw vragen dan zoveel mogelijk beantwoorden.
Contactgegevens zijn terug te vinden in dit blad of op de website
van de Zaanse Vliegvissers: http://vliegvissen.hvznet.nl/

Marmorata

Zo helder en zo veel vis. Zwaarder materiaal was nodig om de grote
forellen te vangen. Die middag was het nog helemaal goed gekomen.
Ongelofelijk wat een bakken van forellen. De volgende dag en de dagen erna vissen op diverse locaties in de Soča en Lepenjica. Vooral in
de diepere pools waren de resultaten werkelijk fantastisch. Met een
aftma 5 hengel en zware nimfen/streamers heb ik echt heel veel regenboog, marmorata’s maar ook vlagzalm gevangen. De vis zit werkelijk
overal en is veel rond de 45-50cm met enkele uitschieters boven de
60cm. Overigens, marmorata’s en bruine forel kruisen zeer eenvoudig.
Om de vis zo zuiver mogelijk te houden en dus hybriden te voorkomen, wordt tegenwoordig in een rivier met marmorata geen bruine
forel uitgezet en vice versa.
Gedurende de hele vakantie viste ik dagelijks van 6.00 uur tot ongeveer 10.00 uur. Na een gezamenlijk ontbijt gingen mijn vrouw en
ik veelal op pad. Pittoreske stadjes bezoeken en vooral de natuur in.
Want ook de natuur heeft echt heel veel te bieden. Je kunt er werkelijk
prachtige wandelingen maken in de hoge bergen en langs kronkelende
rivieren en watervallen. Gingen we nergens naar toe dan was het weer
vissen natuurlijk.

Vliegviswinkel

Na ons verblijf op camping ‘Klin’ verhuisden we naar camping ‘Danica’ aan de rand van het plaatsje Bohinjska Bistrica. De omgeving
is hier veel meer gericht op toerisme met zelfs een vliegviswinkel in
het dorp. Als je daar een paar vliegen koopt, krijg je gratis zeer goede
adviezen. Het meer van Bohinj en de stad Bled zijn druk bezocht maar
wel gezellig en goed bereikbaar. Ook Ljubljana is een bezoek meer dan
waard. De camping ligt aan een andere top-vliegvisrivier van Slovenië:
Sava Bohinjka. Dus tent opzetten en vergunning halen. De prijzen
van deze rivier zijn gelukkig een stuk schappelijker dan van de Soča.
Het is een totaal andere rivier dan de Soča, maar dat maakt het niet
minder leuk. Het parcours is zo’n 6 kilometer. Ook hier is het eerst
even aftasten alvorens er gevangen wordt. En hoe! Tjongejonge wat
zit hier ongelofelijk veel vis. Geen marmorata’s in deze rivier maar
wel grote bruine- en regenboog forellen. Ik heb werkelijk regenbogen
voorbij zien zwemmen van 80cm waarvan ik eerst dacht dat het een
boomstam was. Onvoorstelbaar. Het water is wederom uitermate helder. Zo helder dat ik me regelmatig vergis in de diepte met het gevolg
dat het koude water langzaam m’n waadpak in loopt.

er werkelijk bakken vol met vis
werden uitgezet. Hoezo commercieel? Het gevolg was dat ik
die dag zo’n 60 forellen (40-60
cm) gevangen heb waaraan ik
een tennisarm heb overgehouden. Niet voor elke dag, maar
wel leuk om het eens mee te
maken.
Ik had voor deze vakantie een
digitale onderwater camera aangeschaft (ook bovenwater te gebruiken
natuurlijk). Als je dan thuis de gemaakte foto’s filmpjes bekijkt, zie je
pas echt dat je regelmatig in een soort van aquarium staat te vissen.
Kraakhelder water met veel forel. Een aanschaf meer dan waard en
welke herinneringen weer tot leven brengt.
Ondanks de hoeveelheid aan vis is deze niet zomaar 1-2-3 gevangen.
Ik heb vliegvissers aanschouwd die werkelijk nauwelijks iets vingen.
Ervaring is naar mijn idee dan ook wel noodzakelijk. Vissen met een
droge vlieg als de vis niet stijgt, is weinig zinvol. Mocht de ervaring
er niet zijn dan is het verstandig 1 of 2 dagen met een vliegvisgids op
pad te gaan.
Een andere tip: ‘neem risico’. En dan bedoel ik: wees niet bang om een
vlieg, nimf of streamer te verliezen. Vis onder de bomen en tussen de
rotsen. Of nog liever onder de overhellende rotsen, want daar verstopt
de vis zich graag. Het klinkt misschien gek, maar als je geen vliegen
verspeelt, vang je te weinig vis. Houd er daarom rekening mee dat
je vliegendoos aan het einde van de vakantie of vistrip voor de helft
geplunderd is.
Inmiddels ben ik drie keer op vakantie geweest in Slovenië op verschillende locaties. Telkens weer vissen natuurlijk in de meest prachtige
rivieren vol met fantastische vissen. Ondanks het feit dat vliegvissen
in Slovenië enigszins commercieel is, waardoor de vergunningen aardig wat kosten, is het een heel bijzondere ervaring om te vissen in
de mooiste rivieren van Europa gelegen in een werkelijk schitterende
natuur. Ik kan dan ook elke vliegvisser aanraden om eens in Slovenië
te gaan vissen.
Jos Michels

Vliegvisgids

De vergunningen zijn overal en eenvoudig te verkrijgen. Net als bij de
Soča was ook hier elke dag controle. Dus vissen zonder een vergunning is geen optie en bovendien lopen de boetes op tot boven de 300
euro. De controleurs zijn streng maar zeer vriendelijk en geven goede
tips over stekken en te gebruiken materialen.
Zoals ik al aangaf, zitten de rivieren vol met vis. Op het stukje Sava
parcours van 6 km wordt jaarlijks 12.000 kg vis uitgezet. Ik heb het
zelf een keer meegemaakt dat ik om 6.00 uur stond te vissen toen
nieuws - februari/ maart 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

Openingstijden HVZ-kantoor
Het HVZ kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.30
tot 17.00 uur.
De administratie
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