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Algemene ledenvergadering
Fotowedstrijd HVZ
Baarsvisser van het jaar
Kaylee naar het WK-vissen

Jaarverslag
HVZ 2010
Vanaf pagina 12

van de voorzitter

Water 2

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

In de vorige editie van HVZ nieuws heb ik
beloofd om over de ontwikkeling van het
inbrengen van viswater door Amsterdam
(AHV) terug te komen. De AHV zou belangrijk viswater inbrengen circa 300 ha.
Een kijkje in de keuken. Helaas gaat dit echter moeizaam. De AHV stelt hier (financiële) voorwaarden aan. Dit om gelden aan te
wenden voor controle activiteiten in haar
wateren.
Dit is een ongebruikelijke gang van zaken
omdat verenigingen gehouden zijn al hun
wateren in de lijst voor viswateren in te brengen. Volgens het HVZ bestuur dient dit
zonder voorwaarden te geschieden.
Wij hebben dit kenbaar gemaakt aan het Federatie bestuur. Wij hopen dan ook dat het
de Federatie lukt om hier met de AHV in
constructief overleg tot resultaat te komen.
Wij zullen de ontwikkelingen nauwkeurig
volgen en hopelijk kan ik op de Algemene
ledenvergadering 24 mei hier positief over
melden.
Een zeer goede ontwikkeling komt
van de jeugdcommissie. Maar liefst 19
deelnemer(tjes) namen deel aan de viscursus.
Dat zijn 9 maandagavonden van 19.00 uur
tot 21.00 uur , met afsluitend een een heus
examen + diploma . Ook dit keer zal het bestuur voor een leuke attentie zorgen.

colofon

Redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
Annegreet van der Ros
075 6213050
a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak

Open Dag

Op de valreep nog even iets over onze Open
Dag van 19 Maart. Een evenement waar we
jaarlijks met plezier veel energie en tijd in
stoppen. Dit jaar vond het weer plaats in
Sporthal de Vang, nadat we het twee jaar in
de buitenlucht hebben georganiseerd. Iedereen die we hebben aangeschreven voor deelname gaf acte de presente. Wat jammer als
dan de belangstelling tegenvalt. Oorzaak?
Wellicht moeten we het gaan zoeken in een
andere vorm van publiciteit. Voor het bestuur en de organisatie een belangrijke reden
om dit goed te evalueren.
Ik wens u een mooie viszomer toe en zie u
graag op onze gezellige algemene ledenvergadering 24 mei in de Lindenboomzaal.
Thijs ten Wolde

Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
075 6213050
r.pierik@tekstenreclame.nl

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Anton van Daal, commissieleden
© Overname van artikelen, foto’s en illustraties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming

v/d redactie

Fotowedstrijd

agenda
Algemene Ledenvergadering
HVZ

Dinsdag 24 mei, 20.00 uur Lindeboomzaal
‘De Coogh, Koog aan de Zaan

Zeevissen 2011

1e helft: 10 april Scheveningen, 1 mei Wijk
aan Zee, 22 mei Scheveningen

Jeugd

28 mei en 10 september koppelwedstrijden
11 mei start jeugd zomeravondcompetitie.
Zie voor het volledige schema p. 11
25 juni open jeugdwedstrijd Zuidervaart

Senioren

Vliegbinden

3 mei start zomercompetitie Nauernaschevaart. Zie voor het volledige schema p. 7
7 juni traditionele visdag Zuidervaart

Klaverjassen

Topcompetitie Baarsvisser van
het jaar

21 april

22 april, kantine van de scheidsrechters, naast
het HVZ kantoor
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Zie voor het volledige schema p. 8

De eerste echte zonnestralen, bomen en
struiken in bloei; het voorjaar is nu echt
begonnen!
Wat moet het heerlijk zijn om weer met
de visuitrusting op pad te gaan!
Mag ik u een tip geven? Neem vooral u fotocamera mee! Want weet u het nog? De
HVZ fotowedstrijd?
Tot en met 15 augustus 2011 kunnen alle
HVZ’ers hun mooiste visfoto inzenden.
Een prachtige close up van een vis, een
fraai kiekje aan of op het water, een unieke sfeerimpressie van een visdag...alle
foto’s zijn van harte welkom!
Inmiddels beginnen de eerste prachtige
foto’s al binnen te komen, maar daar kan
nog veel meer bij! Zie voor meer informatie de vorige editie van HVZ nieuws.
Ik zie ook uw bijdrage met veel interesse
tegemoet!
Annegreet van der Ros

van het bestuur

zoet/zout/zeelt

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 mei 2011 in de Lindeboomzaal van basisschool ‘De Coogh’,
Raadhuisstraat 57 Koog aan de Zaan. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2010
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2010
6. Financieel verslag 2010, met het verslag van de financiële commissie
7. Begroting 2011 en definitief contributievoorstel 2012. Het bestuur
stelt voor de contributie voor 2012 niet te wijzigen t.o.v. 2011
8. Bestuurswijzigingen
Volgens rooster treden af:
Carl Jongewaard, commissie zoet. Hij stelt zich vanwege zijn gezondheid niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor J. Gruijs als Algemeen
Bestuurslid te benoemen.
Secretaris Wim de Vries, hij stelt zich herkiesbaar. In de najaarsvergadering is de heer E. Jonker als interim-lid van de kascommissie benoemd. Het bestuur stelt voor hem nu definitief als lid te benoemen.
9. Rondvraag en sluiting
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid het
recht voorstellen op de agenda van de ledenvergadering te laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste vier weken voor de datum
van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
Indien de tijd het toelaat, zal een film worden vertoond. Tot besluit
van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.

Let op:
Andere openingstijden HVZ-kantoor
Met ingang van 1 april heeft het HVZ-kantoor weer een zomerrooster. Dit houdt in dat de openingstijden tot en met 30 september gewijzigd zijn. In deze periode is het kantoor geopend op maandag-,
dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 t/m 17.00 uur.
De administratie

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

controlecommissie

BOA! Interesse?
HVZ gaat ook dit jaar een aantal grote controle acties plannen
in samenwerking met de interProvinciale Organisatie Sportvisserij en politie in de Zaanstreek.
Controle langs de waterkant blijft belangrijk. Wie geen papieren
heeft, profiteert zonder een cent bij te dragen. Hengelaars die bijvoorbeeld rommel maken op de pieren of zonder de juiste documenten
vissen, bezorgen de sportvisserij een slechte naam. Het is dus zaak een
geolied handhavingsteam van boa’s te hebben die met regelmaat langs
de waterkant zijn te vinden! Maar ook inzicht in het werk van- en
samenwerking met de verenigingscontroleurs is van groot belang. Zij
bezitten immers de lokale kennis.
Dit biedt mij gelijk de mogelijkheid om een oproep aan u te doen
om als vrijwilliger (tegen een vrijwilligerbijdrage en een onkosten/km
vergoeding) u in te zetten als sportvisserij BOA! De opleidingskosten
komen geheel voor rekening van de georganiseerde sportvisserij.
Vanzelfsprekend is wel dat u enthousiast èn gemotiveerd bent, in de
sportvisserij verweven in hart en nieren èn u tijd heeft om controles
uit te voeren!

Heeft u interesse om ambassadeur van de sportvisserij(BOA) in ons
werkgebied te worden? Neemt u dan contact op door een mail te sturen naar: admin@hvznet.nl of bel 075-6310183.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Thijs ten Wolde

bijzondere vangst
Jankees Vergouw, snoekbaars 95cm in de zaan

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
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commissie zout

Eerste wedstrijd
Noordpier

De haai van Lex, krabben en geen krabben
De eerste wedstrijd van het seizoen begon
frisjes. De autoruiten waren flink berijpt dus
dat betekende krabben.

Open dag
Zaterdag 19 maart was de befaamde
Open Dag van de HVZ. De Commissie
Zout had ook een stand.
De mannen van de commissie hadden
een giga-conger geregeld bij vishandel
Tel. Een imponerend beestje waar een
wedstrijd aan verbonden was.
Je kon raden hoe zwaar hij was, de winnaar kreeg een jaarabonnement op ‘Zeehengelsport’.
Er hing ook een haaienkaak die er levensgevaarlijk uitzag.
Lex had hem eigenhandig opgehangen
en ook eigenhandig opgevangen toen
het koordje brak.
Ik kan me voorstellen hoe de dienstdoende arts bij de Eerste Hulp van het ZMC ongeveer moet hebben gekeken toen Lex
hem vertelde dat hij in De Vang door een
haai gebeten was.
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Maar de weersverwachting was goed en tweeëndertig bikkels hadden zich verwachtingsvol op het parkeerterrein bij de Noorpier
verzameld.
Helaas was de opkomst van de vis net zo goed
als die van de HVZ-leden tijdens de Open
Dag. Slechts achttien deelnemers wisten een
(paar) visje(s) te verschalken.
Ere wie ere toekomt, zoals gebruikelijk ving
Pim Pos de meeste en werd winnaar met 135
hele centimeters. Rob Withaar werd tweede
met 100 cm en D. Schneider derde met 88
cm.
Veertien sukkelaars, waaronder ikzelf, vingen spreekwoordelijk bot. Er waren niet eens
krabben, want na vier uur vissen zaten de
leeglopers nog ongeschonden en okselfris aan
de haken. De organisatie had weliswaar geen
vat op de vangst maar gelukkig wel op het samenzijn en de prijsuitreiking na afloop. Het
was tenminste weer bar gezellig in De Zon.
En daar gaat het toch ook om. De tombola

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 20-03-2011
A-KLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pos, P.
Withaar Rob
Schneider, D.
Dudink, F
Hoenselaar, P.
Pie, Herman
Kok, M.
Grippeling, N.
Achterberg, A.
Veen, W. v.d.
Cloots, P.
Lutterlof sr, André D.
Pie,Ton
Forrer, M.
Jong, T.de
Polling, M.
Rulke, Ruud
Vermeer, A.

CM
135
100
88
60
58
57
(gul) 39
38
35
34
33
30
27
20
20
20
20
20

was als vanouds weer in de vertrouwde maar
flink geschonden handen van Lex.
Ushi zegt: Haai!
Ben

De zee rovers van 2010
In februari vond onze jaarlijkse zeevisavond plaats in de Fluithoek naast ons
HVZ kantoor). De belangstelling was als
altijd uitstekend. Met 40 personen was
de zaal goed gevuld.
Na de opening was het woord aan onze
gast: Ron Gatowinas uit den Helder.
Ron is voorzitter van de commissie Zeevissen
van onze Federatie en tevens voorzitter van
de Snoek uit Hippolytushoef, voor zeevissers
een bekende vereniging.

tje waren zeer op hun plaats.
Na de pauze werd het programma 2011 gepresenteerd.
Dat was voor dit jaar eenvoudig. 4 keer naar de Noordpier
in Wijk aan Zee en 4 keer naar
Scheveningen. Ieder jaar wordt
op deze twee locaties de meeste vis gevangen.
Voorafgaand aan de prijs uitreiking werd
meegedeeld dat de B klasse komt te vervallen, zodat de competitie in één klasse wordt
gevist. Hier was geen bezwaar tegen.

Nettenvisserij

De prijsuitreiking 2010.

Ron hield een uitstekende presentatie over
de activiteiten van zijn commissie over het
zeevissen, en wist veel te vertellen over de
ontwikkelingen omtrent de nettenvisserij
rond de pieren van IJmuiden. Hiermee wist
hij iedereen te boeien. Na afloop was het applaus dan ook verdiend, en het visje en wijn-

De bekers gingen naar de volgende zeerovers:
A		B
1. Pim Pos
1. Peter Cloots
2. Anton Achterberg 2 Ton Pie
3. Dio Schneider
3. Ruud Rulke
4. Willem Heijnen
4. Dirk v.d. Bosch
5. Ton de Jong
5. Andy Lutterlof

De Simon List beker ging naar Pim Pos. Hij
ving de meeste vis van deze competitie nl.
50.99 meter.
De grootste vis ving Ton de Jong. Een paling
van 45 cm goed voor de Ermo haak.
De beste kantvisser in de B was Ruud Rulke;
goed voor de Wanhoop Nabij beker.
De verloting van vis zorgde voor een smakelijk einde van een reuze gezellige avond, waar
de bediening in handen was van de dames
van de commissieleden, dus kwaliteit.
Thijs ten Wolde

zomeravondcompetitie 2011
Wedstrijddata
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

3 mei
10 mei
17 mei
23 mei
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli

Dinsdagavond
Dinsdagavond
Dinsdagavond
Maandag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond

Nauernaschevaart
Noord-Hollands kanaal
Noord-Hollands kanaal
Noord-Hollands kanaal
Noord-Hollands kanaal
Zuidervaart Zaandam
Nauernaschevaart
Noord-Hollands kanaal
Noord-Hollands kanaal
Noord-Hollands kanaal

De avondwedstrijden zijn van 19.00uur t/m 21.30 - 22.00uur. Loten
vanaf 17.45 uur.
Verzamelen Nauernaschevaart bij de Forbo fabriek. Voor het NoordHollands kanaal bij het café te spijkerboor. Er kunnen tijdens de
competitie nog wijzigingen zijn in plaats en wedstrijdwater. Hiervan
brengen wij u tijdig op de hoogte.
Deelname is gratis voor HVZ leden. Wel even doorgeven of je komt
aan Joop 06-29390878 of Piet 06-50730034 of via de mail j.gruys1@
kpnplanet.nl of piet.hopman@tele2.nl. Dit in verband met het uitzetten van de wedstrijdbaan (plaatsen).
Joop en Piet

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats
naam
A.S. Schaap
Zaandam
A. Keyer
Koog a/d Zaan
T. Vriens
Wormer
R. Keyer
Koog a/d Zaan
M. Keyer
Koog a/d Zaan
M. Penning
Wijdewormer
E. Gorter
Assendelft
J. Slotboom
Koog a/d Zaan
M. Verbrugge
Fluitenberg
L. Markesteijn
Zaandam
T. Hoekstra
Zaandam
J.G. van der Vet
Purmerend
M. Duinmeijer
Koog a/d Zaan
P. Hooijschuur
Zaandam
L.C.M. van Maren West Knollendam
D. Reimerink
Wormerveer
M. Diels
Gostakker - Belgie
B. Christ
St.Tmondsberg - Belgie

woonplaats

R.C. van Maren West Knollendam
M. Marko
Wormerveer
R. Rusakiewicz
Wormerveer
H.A. Stadt
Zaandam
J.M.van der Velde
Zaandam
M. Duinmeier
Koog a/d Zaan
R.W. Visser
Zaandam
M.F.J. Blijleven
Koog a/d Zaan
L.S. Kok
Zaandam
J. Kraay
Zaandam
J. Oosterling
Zaandam
R. Weemhoff
Wormerveer
P. de Boorder
Zaandam
R.S. Kieft
Zaandam
P.L. Ottter
Krommenie
P. Mieczyslaw
Koog a/d Zaan
C. Wesenberg
Heilbronn
Mevr. M.S. Posey
Heilbronn

naam

woonplaats

D. Dragstra
Zaandam
P. Steenhuyse
Gullegem - Belgie
F. Dulkadir
Zaandam
C. van Deijzen
Zaandam
R. Vergunst
Zaandam
R.J. Wurster
Koog a/d Zaan
N.E. Wurster
Koog a/d Zaan
M. Ozburun
Zaandam
R. Saft
Wormerveer
R.P. Im
Zaandam
D. Riet
Zaandam
P. Sopjes
Westzaan
H. Bosdijk
Krommenie
J. Stam
Heemskerk
A.J. Kroes
Amsterdam
Mevr. N. Split-Vleesakker Zaandam
R. Wiertz
Zaandam
J.J. Veldhuis
Krommenie

naam

woonplaats

M.V. Plug
S. Giannotta
P.A.C. Bicker
H.J. Blomsma
K. Lasiczka
S.M.de Haan
A. Pareigis
D. Lewczak
S.D. Rojek
F.A. Veen
M. Oosterling

Waddinxveen
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Beverwijk
Zaandam
Amsterdam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
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open dag
HVZ open dag 2011
Op zaterdag 19 maart organiseerde de HVZ
weer een open dag in sporthal de Vang te
Zaandam. Na twee keer buiten, op sportpark
de Kalverhoek, nu weer terug naar binnen.
De twee inname avonden van tweedehands
visspullen voor de ruilbeurs verliepen rustig.
Maar zaterdagmorgen werden er toch nog
vele spullen ingebracht. De open dag commissie had, na een aantal avonden van voorbereiding, alles in gereedheid gebracht.

Buiten was het prachtig weer. Onduidelijk is
of dit nu de reden was dat de animo van leden
en niet-leden om naar de open dag te komen
erg tegenviel. Aan het aanbod lag het niet. De
winkeliers hadden tal van koopjes, een goed
gevulde prijzentafel voor het rad van avontuur, live muziek, een terras, de ruilbeurs.
Daarnaast was er nog een verloting van een
bellyboot door het peuterfonds dat tevens
aanwezig was met een kraam. Dit fonds, dat

baarscommissie
Topcompetitie; Baarsvisser van het Jaar 2011
De federatie Noord West Nederland gaat door met de Topcompetitie Baarsvisser van het Jaar.

Opzet

Er zijn 13 grote open wedstrijden die worden georganiseerd door verschillende verenigingen. Het zijn open wedstrijden. Iedere baarsvisser
is vrij om te bepalen of men aan deze wedstrijd mee wil doen. Er
wordt een afsluitende 14e wedstrijd georganiseerd die meetelt voor
de competitie. Na deze wedstrijd wordt De Baarsvisser van het Jaar
bekendgemaakt.

Reglement:			

1.
Aas: worm en/of maden
2.
Wedstrijdduur: 5 x 20 minuten
3.
Puntentelling voor de competitie: 1 baars = 1 punt
4.
Het parcours dient gevolgd te worden
De uitslag is zoals men in de wedstrijd heeft gevist. De nummer 1
krijgt 1 punt, de 2e krijgt 2 punten, de 3e krijgt 3 punten enz. Be-

houdens bij gelijk eindigen, zijn er 2 vissers die met hetzelfde aantal
punten gelijk eindigen, dan krijgen beiden bv. een 1,. Degene die na
hun komt, krijgt dan een 3 voor die wedstrijd in het klassement van
de Baarsvisser van het Jaar voor die wedstrijd.
Degene die na de 14 wedstrijden over 9 wedstrijden het laagste aantal
punten heeft, mag zich ‘Baarsvisser van het Jaar’ noemen. Bij gelijk
eindigen geldt de uitslag van de 10de wedstrijd, is deze ook gelijk de
11de enz.
Selectie Baars		
11 september
NK Baars		
Organisatie Regio Midden
1e koppelwedstrijd		
VVC ‘t Baarsje (12.30 uur
			20 augustus
2e koppelwedstrijd
VVC ‘t Baarsje (12.30 uur
			10 september
3e koppelwedstrijd
VVC ‘t Baarsje (12.30 uur
			8 oktober

1 oktober
De Ark)
De Ark)
De Ark)

Topcompetitie - Baarsvisser van het Jaar 2011
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plaats

dag

datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Za
Za
Zo
Zo

06-mrt
24-jul
21-aug
28-aug
03-sep
17-sep
18-sep
25-sep
26-sep
23-okt
29-okt
05-nov
13-nov
20-nov

locatie
Baarskampioenschap Akersloot
Kermiswedstrijd Dirkshorn
HVZ Baarskampioenschap
Open Baars Zilverenbrug
VZOD Baarswedstrijd tbv de Jeugd
Open Baars Edam
VNK Medemblik
De Eendracht Kermis
1000 Eilanden
Alkmaar
Klokkenweel
Rond om de Meren
NH Kampioenschap
Afsluitende wedstrijd
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datum

contact

04-mrt
21-jul
18-aug
25-aug
op de dag zelf
op de dag zelf
15-sep
22-sep
23-sep
20-okt
26-okt
02-nov
10-nov
17-nov

0251-311811
0226-421297
075-6426259
0226-381869

0227-543613
0226-381869
0226-312367
072-5117820
0228-563747 of 0228-562667
0251-313510
0226-394055

volledig uit vrijwilligers bestaat, is een prachtig initiatief. Zij organiseren namelijk sportvis evenementen voor kinderen met gezondheidsproblemen.
Vele bezoekers, lid of niet, gingen met één
of meerdere prijzen naar huis. De bellyboot
werd gewonnen door Martin Verwey, lid van
de VBC commissie.
Ondanks het tegenvallende bezoekersaantal
was het wel een geslaagde dag. Er zal zorgvuldig worden geëvalueerd wat de reden was van
de beperkte aanloop. Aan de hand daarvan
wordt bezien hoe eea voor de volgende open
dag zal worden aangepast.
Wim de Vries

seniorencommissie

7 juni

✃

Traditionele
visdag 65 plus

Deelnamebon Viswedstrijd
65+

Helaas anders dan we in gedachten hadden, kan ook dit jaar
onze traditionele visdag voor oud gedienden weer niet in de
Heerenhuissloot gehouden worden. Planten en prut zijn nog
steeds de boosdoeners. Maar we blijven hoop houden dat de
gesprekken van het HVZ bestuur in 2012 - over het bevisbaar
maken van de sloot - afgerond zijn en wij als vanouds daar ons
hengeltje weer kunnen uitgooien.
Dit betekent dat er weer is besloten de Zuidervaart voor deze gelegenheid te gaan gebruiken. Verder blijft alles gelijk. Na afloop in de
kantine van SVZ achter het HVZ gebouw, de prijsuitreiking met voor
iedereen een prijsje. Een gezellig onder onsje met oude en nieuwe
vissers.

7 juni 2011 Zuidervaart

Opgeven

U kunt zich weer opgeven bij het HVZ kantoor, tel 075-63101183 of
bij Joop Lotten 075-6158401, maar u kunt ook onderstaand formulier
invullen en opsturen.
Loten vanaf 6.00 op het parkeerplaatsje van de flat Oostdors aan het
einde van de Zuidervaart. Vissen van 7.00 uur tot 10.00 uur, waarna
Piet de koffie heeft klaarstaan in het SVZ gebouw.
Mocht u moeilijkheden met het vervoer, laat het ons weten. Dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden.
Joop Lotten

Naam:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Geboortedatum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Postcode:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Woonplaats:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Telefoon:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Wil gehaald worden*

ja/ nee

Wil ...... personen meenemen
Wil als vismeter assisteren
*

ja/ nee

alleen binnen de Zaanstreek
nieuws - april/ mei 2011
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jeugdcommissie

Open jeugdwedstrijd
HVZ
Zaterdag 25 juni organiseert de HVZ weer haar jaarlijkse grote open jeugdwedstrijd
voor jongens en meisjes van 8 t/m 19 jaar in de Zuidervaart te Zaandam. Er zijn bij
onze wedstrijd weer prachtige prijzen te verdienen!
De eerste prijs bestaat uit een plateau met
viskanis. Ook zijn er prachtige hengels, molens en vele andere visspullen te winnen. Niemand gaat zonder prijs naar huis. Bij onze
eigen leden en die van andere verenigingen is
deze wedstrijd dan ook bekend en populair.
Een mooie kans dus om je hengelvaardigheden te testen en je kunnen te meten aan

We gaan weer koppelen met de jeugd!
We gaan dit jaar op 28 mei en 10 september weer twee koppelwedstrijden met onze
jeugdleden vissen. Op een bijzondere manier welteverstaan. Om te kunnen koppelen
tijdens deze wedstrijd moet een jeugdlid

10
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jongens en meisjes van andere verenigingen.
We beginnen met vissen om 9.00 uur en eindigen om circa 13.30 uur. De prijsuitreiking is
om ongeveer 15.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro inclusief
een consumptie tijdens de prijsuitreiking.
Kom dus allemaal naar deze gezellige wedstrijd!

samen vissen met een familielid. Dat kan dus
zijn je vader, moeder, zus of broer, neef of
nicht, opa of oma etc. Er wordt gevist op gewicht en het koppel wat het meeste gewicht
aan vis vangt, wint.
Natuurlijk moet alle vis weer levend teruggezet worden. Deze wedstrijden zijn vooral voor
de gezelligheid en het samen vissen. Ook kun
je bij deze wedstrijden weer prachtige prijzen
winnen zoals bij alle wedstrijden van de HVZ
jeugd. Op de prijzentafel liggen altijd hengelsportprijzen als hengels, molens, schepnetten, tuigjes etc. Echt de moeite waard dus.
Deelname gratis voor jeugdleden en opgeven
via hvz.jeugd@tiscali.nl. Graag naam, adres
leeftijd en lidmaatschapnummer vermelden.

Inschrijven kan telefonisch bij Piet Plekker op 075-6219767 tussen 18.30 en 20.00
uur of per e-mail: hvz.jeugd@tiscali.nl (ook
voor meer info). Het inschrijfgeld kan je
overmaken ten name HVZ jeugd bankrek.
nr. 124.901.298 onder vermelding van Open
Jeugdwedstrijd en je naam. Inschrijven aan
de waterkant op de wedstrijddag zelf kan
ook maar dan is niet gegarandeerd dat er ook
plaats voor je is want vol is vol!

Veel animo voor HVZ jeugdcursus
Maar liefst 19 jongens en meisjes namen deel aan de jeugdcursus. Vanaf eind januari tot april kregen zij les in het maken van
snoertjes, voer en het binden van vliegen. Daarnaast waren er
avonden over vissoortherkenning, karpervissen, baarsvissen
en de hengel zelf. Alles komt aan bod op deze cursus. Als deze
HVZ nieuws verschijnt, zijn de deelnemertjes natuurlijk allemaal geslaagd en officieel HVZ jeugdvisser. Dit betekent dat
zij dit uiteraard allemaal in de praktijk gaan brengen tijdens de
zomeravondcompetitie en de koppelwedstrijden.

Altijd prijs

Bij de HVZ is er voor iedere deelnemer altijd een prijs! Zo vis je al
snel een hele hengelsportuitrusting bij elkaar. Heb je niet meegedaan
aan de cursus? Geen nood, want volgend jaar januari gaat deze weer
van start en kun je alsnog meedoen. In de gaten houden dus! Tijdens
de wedstrijden zijn de mensen van de jeugdcommissie ook altijd aanwezig dus kun je ook dan alle ondersteuning krijgen die je nodig hebt.
Kom dus naar de wedstrijden!

Jeugd zomeravondcompetitie 2011
De lange avonden komen er weer aan. In
mei, juni en juli worden dan de zomeravond
competitiewedstrijden gehouden voor HVZ
jeugdleden! Gedurende deze maanden gaan
we op woensdagavond wedstrijdvissen in een
groot aantal Zaanse wateren. Spannend om te
doen en je kunt zomaar een hele hengelsport
uitrusting bij elkaar winnen! Er is namelijk
voor iedereen altijd een prijs beschikbaar, van
een zak voer tot een hele hengel. Verder leer
je onder diverse omstandigheden te vissen en
zie je wat van onze mooie wateren.
Na de jeugdcursus, die jullie allemaal hebben
gevolgd natuurlijk, weten jullie alles van vissen. Maar ook als je de jeugdcursus niet hebt
gevolgd, zijn er altijd leden van de jeugdcommissie aanwezig die je aan de waterkant de
fijne kneepjes van goed vissen willen leren.
Kom dus allemaal naar de waterkant op
woensdag 11 mei om 17.30 uur voor de loting. Ben je nog geen lid van de HVZ? Dan
kun je aan de waterkant lid worden. Tot 14

jaar kost dit voor een heel jaar slechts 9 euro
incl. inschrijfgeld en van 14 t/m 18 slechts 26
euro inclusief de vispas. Dit is incl. 4 euro

inschrijfgeld en dat hoef je volgend jaar dus
niet meer te betalen. Deelname aan de competitie is gratis voor leden!

Zomeravond competitie Jeugd 2010 (woensdag)
plaats

datum

tijd

Gouw / Zuidervaart Zaandam - Zuid

11-mei

18.30 tot 20.30/21.00

Nauernasche vaart bij de Forbo

18-mei

18.30 tot 20.30/21.00

Delft - Assendelft

25-mei

19.00 tot 21.00/21.30

Watering wijk Westerwatering Zaandam
Noordsterpark Wormerveer
Gouw Kogerveld Zaandam

1-jun
8-jun
15-jun

19.00 tot 21.00/21.30
19.00 tot 21.00/21.30
19.00 tot 21.00/21.30

Delft - Assendelft

22-jun

19.00 tot 21.00/21.30

Watering bij de Brandaris Poelenburg Zaandam

29-jun

19.00 tot 21.00/21.30

6-jul

19.00 tot 21.00/21.30
19.00 tot 21.00/21.30

Gouw Martin Luther Kingweg
Gouw - Zuidervaart Zaandam

13-jul

nieuws - april/ mei 2011
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verslag van het bestuur over 2010
Het jaar 2010 is - ondanks een licht ledenverlies - voor de HVZ
weer prima verlopen. Financieel werd, net als in 2009, het jaar
met een klein batig saldo afgesloten, zie verder de financiële
stukken samengesteld door de penningmeester.

Bestuursvergaderingen

Het Algemeen bestuur vergaderde zeven keer en het Dagelijks bestuur
kwam tien keer bij elkaar. De verschillende vergaderingen van de federatie en de vistandbeheercommissies werden bijgewoond, tevens was
er een informeel overleg met hsv Haarlem.
In mei was er weer een algemene ledenvergadering en in oktober de najaarsvergadering. In de meivergadering
werd stilgestaan bij het neerleggen van
zijn functie door John Alrich als DB bestuurslid, hij werd benoemd tot erelid
en het neerleggen van zijn functie door
Maarten Kuiper als voorzitter van de
vliegviscommissie, hij wordt benoemd
als lid van verdienste. Kees Mandjes
werd benoemd als nieuwe voorzitter
van de vliegviscommissie. Tijdens de
najaarvergadering werd Trudy van Daal
als HVZetter van het jaar benoemd en
hield Bertus Rozemeijer een boeiende
lezing over snoekvissen.
Het jaar werd traditioneel begonnen met de communicatie-avond.
Een avond waarbij het bestuur, commissieleden en administratie elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toewensen en dit keer had
de avond het thema hengelvangstregistratie. Toine Aarts van Sportvisserij Nederland gaf een toelichting. De avond ging in eerste instantie
niet door vanwege de spekgladde wegen als gevolg van sneeuwval.
In samenspraak met Sportvisserij Nederland hield het bestuur zich
bezig met het totstandkomen van de nota dierenwelzijn nota in de
gemeente Zaanstad. Een aantal zaken werden weerlegd of werden in
een andere versie aangeleverd.
In het begin van het jaar werden de schilderwerkzaamheden afgerond en werd de groenvoorziening langs het kantoor vernieuwd.
Aan het einde van het jaar zijn de ramen van het HVZ-kantoor voorzien van dubbelglas. Hopelijk is het wat behaaglijker en worden de
stookkosten verminderd.
Aan het einde van het jaar is binnen het bestuur een evaluatie gehouden m.b.t. het eerste jaar dat het HVZ Nieuws in de nieuwe vorm
is verschenen. Samen met de eindredactie werden voor 2011 nieuwe
afspraken gemaakt.

Ledenaantal

Ondanks de grote ledenwerfactie, met ca. 51.000 flyers en de gerichte
controleactiviteiten moeten wij toch weer een lichte daling van het
totaal aantal leden constateren. De actie op zich was een succes. Gedurende het jaar 2010 hebben wij ruim 500 nieuwe leden kunnen
inschrijven. Helaas is door overlijden, afmelding of royement (door
het uitblijven van contributiebetaling) het aantal toch gedaald naar
4848 leden.
Een streng contributiebeleid
leidt in eerste instantie tot
een hoog aantal uitschrijvingen. De ervaring is echter dat
de echte vissers zich gedurende het jaar wel weer aanmelden. Een positief punt is
dat het aantal nieuwe leden
bij de jeugd is gestegen.

Controlecommissie

In het jaar 2010 hebben er
wat wisselingen in het controleteam plaatsgevonden.
Gelukkig is het team wel
op gelijke sterkte gebleven.
De penningmeester van de
HVZ heeft zijn controleuropleiding bij sportvisserij Nederland succesvol afgerond en draait nu
mee in de individuele en de groepscontroles.
Er zijn enkele grote groepscontroles geweest met assistentie van de
federatie en de medewerking van de politie van Noord Holland.
Er is niet alleen aan de waterkant gecontroleerd maar ook vanaf het
water met snelle boten. Het is duidelijk merkbaar dat, door deze controles, meer leden zich aanmelden voor de juiste vispas.

Ledenaantal
Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Aspiranten
Totaal
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2010

2009

2008

2007

2006

3940
275
108
176
349
4848

3961
310
117
193
314
4895

3983
322
127
201
307
4940

3886
304
132
197
394
4913

3867
337
134
150
371
4859

Ten overvloede kunnen wij vermelden dat de activiteiten van de controlecommissie door de (meeste) sportvissers zeer op prijs wordt gesteld.

Jeugdcommissie

In 2010 zijn de gebruikelijke activiteiten voor de jeugd weer georganiseerd, zoals de jeugdcursus in februari, maart en april. Het aantal
deelnemers viel met acht een beetje
tegen, maar verder is de jeugdcursus
goed verlopen. Wij vertrouwen er op
dat 2011 meer deelnemers zal brengen. De zomeravondcompetitie is
met 24 deelnemertjes goed verlopen
en ook de koppelwedstrijden werden
goed bezocht. De enige calamiteit in
2010 was het verwaaien van het zomerkamp. Op de dag van opbouw
(10 juli) ging er een windhoos over
het eiland in Nieuwkoop en vernielde een tent en zorgde voor schade bij
de andere tent. Het zomerkamp voor de jeugd is hierdoor afgelast
mede omdat de weersverwachting voor die hele week erg slecht was.
Het jaar is zoals gewoonlijk afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking in het clubgebouw van drumfanfare Czaar Peter in Poelenburg. Voor 2011 hopen we dat het jeugd zomerkamp weer doorgaat.

Visstandbeheercommissie

In de personele bezetting is in 2010 niets veranderd.
Eind 2009 begin 2010 waren de sloten dichtgevroren, helaas met veel
sneeuw op het ijs en dat bleef (te) lang zo. Hierdoor hebben nogal wat
vissen het loodje gelegd. Vooral in het Noordsterpark, Westerkoog,
Het Kalf en in de Weer. Het is de natuur die hier voor uitdunning
zorgde.
Voor bestandsopnamen is de zegen aangepast waardoor er een grotere
bolling in zit, waardoor hopelijk de visvangst vergroot. Helaas bleef
het ijs (te) lang liggen of het had de nacht voor de geplande data gevroren waardoor er weer ijs lag en dan kan de zegen er niet door. Vanaf
1 maart wordt er niet meer gezegend.
Het zegenen, dat alleen voor bestandsopnamen wordt gedaan, geeft
nog steeds problemen. Wanneer er een bestandopname wordt uitgevoerd wordt dit gedaan onder de vlag van Sportvisserij Nederland.
Het ministerie begrijpt nog steeds niet dat er geen vis definitief uit
wordt gehaald. De vis wordt natuurlijk weer teruggezet. Sportvisserij

Nederland is namens de sportvisverenigingen, die bestandsopnamen
uitvoeren, in hoger beroep gegaan.
Van de Gemeente Wormer was een verzoek binnengekomen om de
(beschermde) bittervoorn weg te vangen in de sloten die gedempt
moeten worden bij WSV 1930.
Dit verzoek is doorgespeeld naar de beroepsvissers in Wormer omdat het geen vis in nood betreft en ook geen bestandsopname. Dit
is inmiddels gedeeltelijk uitgevoerd, er moet nog een sloot worden
gedaan.
In de polder Westzaan had Staatsbosbeheer (SBB) de dijken van ondergelopen land hersteld en het water werd eruit gepompt. Bijna hadden ze niet aan de vis gedacht die daar nog in zat. Op vrijdag 23 april
is Gerrit van der Velde gebeld door SBB en hij heeft de VBC gebeld of
de vis in nood kon worden overgezet. Dezelfde avond zijn drie man
aan de slag gegaan, Hardy Kosters, Matthijs Ufkus en Carlos Sibie.
Er stond nog te veel water om de vis goed te kunnen vangen. De volgende dag (zaterdag) werd er met zes man gewerkt.. Marten Verwey,
Jan de Jong, Chris Hagens, die vroeg drie enthousiaste karpervissers
Thomas de Koning, Jochem ten Napel en Arthur van den Berg om
te helpen. Zij wilden graag de handen uit de mouwen steken en de
vis redden uit de bagger. Wouter Maatje van SBB bracht een extra
krachtige pomp in stelling waardoor het waterpeil snel zakte. Eerst
een sluitnet voor de pomp gezet zodat de vis niet werd vermalen. Toen
kon er scheppend in veel bagger, heel veel vis worden overgezet. Het
slepen van de volle kuipen met vis door de bagger die hier en daar zo’n
60 cm. dik was, was erg zwaar. Het kwam regelmatig voor dat de een
de ander uit de bagger moest trekken. Wat verder op de dag werd door
hulp van Leo Bax met zijn vriendin de volle kuipen via een harder
stuk land geleegd in open water wat het werk een stuk lichter maakte.
Er werden ruim 200 karpers, 30 brasems, 12 voorns, 15 kleine snoekbaarsjes (1e jaars), 2 snoekjes, een paar baarsjes, 2 zeelten, 1 spiegelkarper, 3 palingen tussen de 45 en 85 cm gered. Er zaten veel ranke slanke,
z.g. boerenkarpers, bij. Om 18.00 uur kon er worden teruggekeken op
een geslaagde redding van vis. Daarom allen nogmaals bedankt.
Door VZOD werd een beroep op de HVZ gedaan om assistentie te
verlenen bij het overzetten van vis in Saendelft. Er was een sloot afgedamd en werd leeggepompt. Er werden zo’n acht karpers en veel
jongbroed (1e jaars) overgezet.
Vissterfte was er in de Weer bij de kinderboerderij door een overstort
(wat daar helaas vaker voorkomt). Jammer genoeg was de melding te
laat en kon er niets meer worden gedaan. Hier en daar zag je nog wat
kleine visjes boven zwemmen. Als er alsnog een net door zou gaan
breng je de baggerlaag in beweging, dat nog meer zuurstof onttrekt
waardoor de nog levende vis geen kans meer zou hebben. De gemeente is verzocht om door te spoelen vanaf de Noordwachter naar de
Zuidervaart. Dat is ook gebeurd.
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verslag van het bestuur over 2010 (vervolg)
In de Herenhuissloot heeft de commissie het riet om de vissteigers
verwijderd zodat er weer ruimte is om een hengel goed uit te gooien.
Het was meer werk dan verwacht. Door snel ingrijpen van Ton Moed
kon voorkomen worden dat de boot met riet en 3 man zonk.

Commissie zout

De commissie is in 2010 achtmaal nagenoeg voltallig bijeen geweest en
kan terugkijken op een goede competitie. Het aantal deelnemers bleef
stabiel maar is nog steeds iets aan de lage kant, dit is voor bootwedstrijden financieel niet zo gunstig, en dit drukt ook op de tombolainkomsten. Plezierig is dat er vier nieuwe leden werden ingeschreven.
De zeevisavond van 29 januari werd uitstekend bezocht, de film
over zeevissen rondom IJsland was indrukwekkend. Menigeen dacht
woonde ik daar maar. Op het einde van de avond werden de winnaars
van de A en B klasse met prachtige prijzen in het zonnetje gezet, en
werd deze succesvolle avond besloten met de traditionele vis tombola.
Het programma voor 2010 was traditioneel met vier kantwedstrijden vanaf de Noordpier bij Wijk aan Zee, en vier bootwedstrijden, drie vanuit Scheveningen en één vanuit Den Oever. In
data kende de bootwedstrijden wat noodzakelijke verschuivingen.
Wat bijzonder spijtig was, dat de laatste- en af sluitwedstrijd bij Wijk aan
Zee, door weersomstandigheden (sneeuwval) moest worden afgelast.
De vangsten over de zeven wedstrijden waren goed.
De winnaar ving deze competitie ruim 50 meter, en een wedstrijd
vanuit Scheveningen leverde 135 meter vis op voor namelijk wijting
en grote schar.

Commissie Zoet

2010 is voor de wedstrijdcommissie zoet weer een geslaagd jaar geweest. De zomercompetitie verliep zoals gebruikelijk en er werd deelgenomen door 23 leden. Het weer zat wel wat tegen, de avonden waren koud en er was veel wind.
Na negen wedstrijden waren dit de eerste vijf:
1e Cor Martens
10 punten
73.350 kg
2e Jeroen Storck
14
,,
34.040 kg
3e Ron Veenstra
19
,,
27.630 kg
4e Joop Gruijs
20
,,
43.720 kg
5e Frans Hagens
20
,,
28.240 kg
Er werd in totaal 450,960 kg gevangen.
Na de zomer zou de wintervisserij komen maar aangezien Carl in het
ziekenhuis was opgenomen vanwege zijn gezondheid mocht Joop
Gruijs dit alleen doen. Dit zag hij i.v.m.zijn eigen gezondheid niet
zitten en in eerste instantie werd het afgelast.
Maar gelukkig meldden zich een paar mensen die toch wilden vissen
en de organisatie voor hun rekening namen. Dit waren Ruud en Niels
Swart, bijgestaan door Ron Veenstra en werd er toch een wintercompetitie gehouden. Na een avond bij Joop thuis werden de wedstrijdregels en viswateren uitgezocht. Het zat alleen niet mee want de winter
viel vroeg, maar er werd gevist, met uitstel van twee wedstrijden, vanwege gladheid, sneeuwval en ijsvorming op het water.
De eerste vijf waren:
1e Ton Moed
2e Willem Westra
3e Piet Plekker
4e Ron Veenstra
5e Stephan Veenstra
14
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En als afsluiting van het jaar werd er de prijsuitreiking weer gehouden
van de zomer- en wintercompetitie in het Wapen van Assendelft, onder het genot van een drankje en de erwtensoep met roggebrood en
spek. Ook kreeg men nog een heerlijke wijnstol mee naar huis.
Met Carl Jongewaard was er een gesprek waarin Carl aangaf dat hij dit
werk niet meer kan doen i.v.m. zijn gezondheid. Piet Hopman, een
trouw lid, was bereid gevonden Joop te gaan assisteren.
De commissie spreekt de wens uit dat 2011 weer een hoop vis brengt
en goed zal verlopen.

Seniorencommissie

Voor hen die alle verslagen van de 55-plussers hebben gelezen is dit
oude koek. Vanaf april 2010 was er voor de 55-plusser weer van alles
te doen. Te beginnen met een jaarlijkse bespreking, waarna de competitie veertien dagen later begon. Om de veertien dagen werd er tot
in september gevist. Helaas was er weinig animo om in de tussenliggende vrijdagen pool te vissen, de opkomst was minder als tijdens de
competitiewedstrijden.
Verder waren er twee zeer geslaagde bootvisdagen, met zestien boten
was het een volle bak. Dit wordt in 2011 herhaald!
De jaarlijkse 65+ viswedstrijd, die al vele jaren voor oudgedienden
wordt gehouden, was dit jaar wegens omstandigheden in de Zuidervaart. Helaas waren er toch wat minder deelnemers. Hopelijk kunnen
we in 2011 weer terecht in de Heerenhuisloot en zijn weer alle 65
plussers weer aanwezig.

Klaverjascommissie

Gelukkig is in het jaar 2010, na een terugval de klaverjasafdeling weer
in een opgaande lijn gekomen. De vaste kern van vijf tafels kwam
elke veertien dagen, van september t/m april voor een gezellige avond
bijeen in de naastgelegen SVZ kantine.
Naast het klaverjassen werd er natuurlijk ook wel over vissen gesproken en de laatste vangstervaringen uitgewisseld.
Het barre winterweer van begin 2010 en de extreme kou weerhield de
klaverjassers niet om te komen. Het is de moeite waard te vermelden
dat de klaverjasafdeling volledig op eigen financiële kracht
heeft gedraaid door een geringe entree per avond te heffen
met een vaste consumptieprijs
van € 1,00 per drankje.
Hierdoor is er dan ook nog
een leuke prijzentafel voor de
acht hoogst geëindigden. Dit
alles werd verzorgd door Trudy van Daal die onder andere
voor deze activiteit terecht tot
HVZ’er van het jaar werd gekozen.
Wim de Vries

financieel verslag 2010
Algemeen

Met enige trots kunnen wij terugzien
op een jaar waarin wederom de contributie niet is verhoogd. Al jarenlang
behoort de HVZ tot een vereniging met
mooi viswater, veel activiteiten en mooi
verenigingsblad tot één van de verenigingen met de laagste contributie in
de regio. Het hoeft geen betoog, dat
kostenstijgingen ook niet aan de HVZ
voorbijgaan.
Alleen door de inzet van alle bestuursleden,
commissieleden en vrijwilligers is het wederom gelukt een positief resultaat te behalen.
Ook door verdere efficiency houden wij als
HVZ de kostenstijging redelijk in de hand.

Het ledenaantal is ondanks de grote PR actie
niet gegroeid. Een streng doch rechtvaardig
beleid m.b.t. de contributie-inning heeft gezorgd dat de kosten voor aanmaningen en
herinschrijvingen in ieder geval kostendekkend zijn geweest.
Er is in tegenstelling tot de begroting toch
een positief resultaat geboekt. Door het
annuleren van de ‘Open Dag’ in 2010 alsmede de opgeschoven activiteiten in de VBC
zijn deze begrote posten (nog) niet uitgegeven. Het positieve resultaat van € 4.326 zal
worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting op de Balans van 3112-2010
Vaste Activa

Kantoorinventaris € 505 Volgens schema zijn
de gebruikelijke afschrijvingen gedaan.

Vlottende activa

Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 245.265
Deze gelden zijn inclusief een groot deel van
de reeds ontvangen contributies voor 2011.
De deposito’s zijn goed gespreid en van de
rekeningen Courant is inmiddels de eerste
afdracht aan SVN voldaan.
Balans per 31 december 2010
Activa
Gebouwen
Visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart

€
€
€
€

1
1

Inventaris

€

505

Boot/Trailer
Debiteuren
Depot TNT post

€
€
€

1
2.187
1.095

Kas

€

390

Fortis RC
ING RC
Deposito ABN
Deposito ING
subtotaal

€
€
€
€
€

14.196
98.974
80.000
51.705
249.056

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

3.077
377
697
0
3.745
5.894
262.846

1

Passiva
Algemene Reserve
Saldo 31-12-2009
Resultaat 2010

Het totaalbedrag van € 2.187 betreft enkele
openstaande rekeningen voor advertenties in
ons HVZ- blad en rekeningen voor verkochte vispassen door wederverkopers. Inmiddels
zijn de openstaande facturen voldaan. Een
van de wederverkopers heeft door gebrek
aan liquide middelen de vordering voldaan
middels hengelsportartikelen. Deze artikelen
zullen in de komende tombola’s, wedstrijden
ten gelde worden gemaakt. Ook zal een deel
voor de jeugdprogramma’s en jeugdkamp
worden gebruikt.

Passiva

Fonds onderhoud viswater is ongewijzigd €
57.796

Crediteuren
€
€
€

75.865
4.325
80.190

Fonds onderhoud
viswater

€

57.796

Te betalen kosten 2010

€

4.816

Contributies 2011
Vooruit ontvangen
advertentiekosten

€
€

106.004
250

€

249.056

€
€
€
€
€
€
€

3.077
377
697
0
3.745
5.894
262.846

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

Debiteuren

Wij verwachten nog € 2.300 te moeten afrekenen met SVN voor verstrekte vispassen
aan nieuwe leden. Verder is een openstaande
offerte/rekening voor dubbele beglazing in
het verenigingskantoor aan ALV glasbedrijf
te voldoen.

Contributies 2011

Een bedrag van € 106.004 is reeds binnengekomen aan contributies voor 2011. Daar het
gelden zijn voor het jaar 2011 zijn ze in de balans opgenomen als schuld aan het volgende
boekjaar.
Het positieve resultaat van € 4.325 zal, als
eerder vermeld, worden toegevoegd aan de
algemene reserve.

Toelichting op de Verlies en
Winst rekening 2010 Ontvangsten
Contributie-inkomsten:

Zijn nagenoeg gelijk aan die van het voorgaande jaar. Door verschuivingen in de diverse groepen was het ontvangen contributiebedrag fractioneel hoger.
nieuws - april/ mei 2011
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financieel verslag 2010 (vervolg)

Verlies en Winst rekening 2009 en begroting 2010

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten
Wedstrijden vergoedingen
Totaal
Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief
Onderhoud en huur viswater
Diverse vergunningen
HVZ nieuws
Drukwerk overig
Portikosten/distributie
Personeelskosten
Reiskosten
Representatiekosten
Energiekosten
Afschrijving Inv/kantoormachines
Groot onderhoud gebouwen/inv
Onderhoud kantoormachines
Onderhoud kantoor/schoonmaak
Telefoon/Internet
Overige huisvestingskosten/kantine
Kantoorartikelen
Verzekeringen
Bestuurskosten
Vergaderkosten/Presentaties
Diverse kosten
Controle commissie
Wedstrijdcommissie Zoet
Wedstrijdcommissie Zout
Jeugdcommissie
Vliegviscommissie
Baarscommissie
Seniorencommissie
PR commissie en Open Dag
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen
Positief/ resultaat

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2010

Begroting
2010

Begroting
2011

144.096
1.854
3.602
943
4.604
2.281
255
157.635

144.000
1.500
4.000
1.000
4.600
3.500

144.100
1.500
3.000
1.000
4.600
1.800

158.600

156.000

85.333
111
0
17.005
1.598
14.681
7.083
763
695
1.816
500
2.831
1.278
1.097
1.409
1.338
830
1.309
2.067
2.203
598
314
1.200
500
2.180
600
0
1.200
1.581
507
745
-62

87.000
1.000
750
18.000
1.500
14.000
7.300
1.200
500
2.400
500
2.000
800
1.200
1.400
1.700
1.400
1.400
2.000
1.800
1.000
300
1.200
500
2.050
600
800
1.200
2.900
3.000
1.000
200

86.000
500
750
16.000
1.500
14.000
7.300
1.200
500
1.900
500
950
1.000
1.200
1.700
1.700
1.000
1.400
2.200
2.200
700
800
1.200
500
3.000
600
800
1.200
3.000
2.000
1.000
200

4.325

-4.000

-2.500

157.635

158.600

156.000

Rentebaten:

Door het dalende rentepercentage is de rente
met € 1800 beduidend lager uitgevallen dan
de beoogde € 3500

Aanmaningen:

Een totaalbedrag van € 1879 betekent dat
375 leden pas na aanmaning hun contributie
hebben voldaan. Hier zijn we niet trots op.
Het dekt in ieder geval nu wel de kosten.

Toelichting op de Verlies en
Winst rekening 2010 Uitgaven
Afdracht:

De afdrachten aan Sportvisserij Nederland
en de Federatie zijn in 2010 iets lager dan begroot door een negatieve ledenontwikkeling.

Onderhoud en huur viswater:

Onderhoud is merendeel gepleegd door
vrijwilligers die waar nodig oeverkanten vrij
hebben gemaakt. Huurgelden worden merendeel gecompenseerd door de Federatie.

Diverse vergunningen:

De betaling van de Esox vergunning voor
2011 is doorgeschoven naar het boekjaar 2011.

HVZ Nieuws:

De redactionele en drukkosten zijn binnen
de begroting gebleven.

Groot Onderhoud gebouwen/
inventaris:

De ramen van het verenigingsgebouw zijn
afgelopen winter vervangen door dubbel
glas. Door de extreme koude was het kantoorgedeelte bijna niet meer warm te stoken.
16
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Met de stijging van de gasprijzen zal dit de
komende jaren een aanzienlijke besparing
opleveren.

Onderhoud Kantoormachines:

Met name de kopieermachine heeft een grote onderhoudsbeurt gehad en is intensiever
gebruikt voor begeleidende brieven.

Vergaderkosten:

De trouwe bezoekers van de ledenvergaderingen wordt thans een koffie en drankje
aangeboden. Dit in combinatie met een verheugende hoge opkomst heeft geleid tot wat
hogere vergaderkosten.

Overige posten:

Zijn conform budget of substantieel lager
uitgevallen.

Commissies:

De aan de commissies toegekende gelden
zijn wederom goed besteed en door de penningmeester gecontroleerd. Extra activiteiten
in de controle commissie met ondersteuning
van externe Boa’s zijn de uitgaven meer dan
waard gebleken.

Commissies:

De bijdragen voor activiteiten blijven in het
jaar 2010 ongewijzigd m.u.v.
De jeugdcommissie krijgt een extra bedrag
in materialen verkregen uit de vereffening
van enkele debiteuren rekeningen.
De PR commissie zal door de organisatie van
de open dag in Sporthal ‘De Vang’ weer hogere uitgaven hebben. Dit evenement is door
de hoge opkomst zeker in financieel opzicht
goed verantwoord.

Contributievoorstel
Begroting 2011
Contributies

vergadering voorstellen de contributie voor
het jaar 2012 eveneens ongewijzigd te laten.
Een mogelijk negatief resultaat in 2011/2012
kan ruimschoots door de financiële reserves
worden opgevangen.
De financiële commissie heeft de boeken en
de aanwezige middelen op 21 februari 2011
ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal
op de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het boekjaar 2010
decharge te verlenen.
Henk op den Akker
De Penningmeester

Ondanks het feit dat per 2011 de afdracht aan
de federatie met € 0,50 per verenigingslid
wordt verhoogd, wil het bestuur de leden-

€ 144.100 Het bedrag van de contributies
valt of staat met het aantal leden dat door het
uitblijven van de contributiebijdrage zal worden geroyeerd. Ook het aantal nieuwe leden
is bepalend voor de balans van ontvangsten
en uitgaven.
Het aantal nieuwe leden dat zich in het eerste
kwartaal heeft aangemeld, is bemoedigend.

HVZ nieuws

€ 16000 Dit is een lichte daling t.o.v. het
afgelopen jaar door het aantal nummers per
jaar terug te brengen van zes naar vijf. Deze
zullen per editie wel meer pagina’s bevatten.
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verslag algemene ledenvergadering 26 oktober 2010
1) Opening

Om 20.08 uur opent voorzitter Thijs ten
Wolde de vergadering, begroet de 108 aanwezigen en heet een speciaal welkom aan de
ere-voorzitter W. Metselaar en de ereleden J.
Alrich, A. de Geus, J. Gruijs, L.Overdijkink,
E. Jonker en H. Scholten.
Na het officiële gedeelte van deze avond zou
een lezing worden gehouden over het vissen
op roofblei. De spreker bleek op het laatste
moment verhinderd. Toevalligerwijs waren
er kort geleden televisie-opnames over vissen
in de Zaanstreek. Hierbij was Bertus Rozemeijer aanwezig en hij toonde zich bereid
een lezing over het vissen op snoek te houden.
De gemeente Zaanstad is al ruim acht jaar
bezig om een trailerhelling te realiseren. Inmiddels gaat het nu zelfs om drie stuks, zoals
aan de Houthavenkade, bij de Showboot in
Zaandijk en de Kuil aan het Kalf. De uitvoering staat gepland eind 2010 of begin 2011.
Ook wil men bij lokale wateren, zoals in Havezathe en Westerwatering hierin voorzien.
Deze locaties zijn voor de gemeente ook van
belang voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden met bijvoorbeeld maaiboten.
Daarnaast maakt het deel uit van de promotie van het watertoerisme. De optie aan de
Overtoom in Westzaan blijft voorlopig.

2) Notulen van de Algemene
Ledenvergadering d.d. 18 mei
2010

Bij punt 2 wordt het jaartal 2010 genoemd,
dit
moest
2009
zijn.
Daarnaast wordt de naam van Kelly niet
goed gespeld, dit moet zijn Kaylee.

3) Ingekomen stukken

Er zijn geen stukken ingekomen, wel afberichten van P. Glas en C. Blom.

4) Mededelingen bestuur

De open dag is twee keer buiten georganiseerd. Na een jaar te hebben overgeslagen
wordt deze op 19 maart 2011 in sporthal de
Vang te Zaandam weer gehouden.
De acceptgiro’s worden in november verstuurd. Indien de leden op tijd betalen, ontvangt men de vispas nog voor januari in het
oude jaar. Helaas betalen veel leden niet. Zij
ontvangen dan een herinnering en daarna
wordt men zelfs gebeld. Vaak meldt men later in het jaar bijvoorbeeld via Rentenaar zich
weer als lid aan, ondanks dat men 10 euro
aan inschrijfgeld moet betalen.
Het is moeilijk om aan extra kader, bestuursleden of commissieleden, te komen. Er wordt
bijvoorbeeld gezocht naar iemand voor de
PRC-commissie en een 2e secretaris of notulist.
Kopij voor het HVZ nieuws is altijd welkom.
Zeer succesvol was de controledag. Met 8
boa’s, een agente in opleiding en een boot
is er op een zondag op 74 locaties gecontroleerd. In 2011 wordt dit een aantal keren
herhaald.
Joop Gruijs bedankt de familie Swart voor de
ondersteuning in de organisatie van de wintercompetitie.

5) Benoeming E. Jonker als lid
van de kascommissie
Egbert Jonker heeft zich kandidaat gesteld
om lid te worden van de kascommissie.
De vergadering bekrachtigd dit met een applaus.

6) Hvzetter van het jaar 2010

Thijs vindt het leuk om iemand die zich zeer
verdienstelijk heeft gemaakt te huldigen als
Hvzetter van het jaar. In eerste instantie was
er een vacature bij de klaverjascommissie en
is Trudy van Daal daar in gestapt. Inmiddels is het in 2010 heel goed gegaan en zit
er groei in het aantal klaverjassers. De zeer
verraste Trudy, die onder valse voorwendselen was uitgenodigd, ontvangt een oorkonde, een speldje, bloemen en gerookte vis.
Thijs doet tevens een oproep voor nog meer
klaverjassers.

7) Rondvraag en sluiting

De heer Jakobs vraagt hoe het staat met
de vergunning voor de derde hengel? Dit
wordt mogelijk meegenomen in de notitie over de nachtvisserij. Daarnaast wordt
dit samen met VZOD en K & O bekeken.
De heer van Enter vraagt, naar aanleiding
van punt 5 van de agenda, waarom het bestuur iemand voordraagt om de financiële stukken te controleren? Penningmeester
Henk op den Akker geeft een toelichting.
Kees Mandjes is voorzitter geworden van de
vliegviscommissie en maakt derhalve deel uit
van Algemeen Bestuur. Hij was ook lid van
de kascontrolecommissie. Het bestuur wil
niet dat hij als AB-bestuurslid de financiële
stukken van de penningmeester controleert
en vond Egbert Jonker hiervoor bereid.
Ruud Rulke vraagt of het is toegestaan dat
aan de binnenzijde van de pier met netten
zeebaars wordt gevangen? De 250-meterzone
geldt alleen voor de buitenzijde. André Visser
heeft een vergunning.
Hierna sluit voorzitter Thijs ten Wolde de
vergadering. Na de pauze geeft hij het woord
aan Bertus Rozemeijer die weer een zeer
boeiende lezing, ondersteund met prachtige
foto’s, over het vissen op snoek hield.
De avond wordt traditiegetrouw afgesloten
met de verloting van prijzen van gekochte
loten en de gratis bij de entree uitgedeelde
loten. Vele leden gingen met een gewonnen
hengelsportartikel of gerookte vis naar huis.
Hierbij kwam een einde aan een zeer geslaagde en geanimeerde avond.
Wim de Vries
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jeugdcommissie

Kaylee
Goedhardt
naar WK vissen in Italië!
Kaylee Goedhardt (17jr.) uit Assendelft vist al vanaf haar zesde
jaar en is al een aantal jaren lid bij de HVZ jeugd. Oorspronkelijk was zij lid bij de VZOD in Assendelft. Omdat zij zich graag
verder in het vissen wilde specialiseren en in meerdere wateren wilde vissen, is zij lid geworden bij de HVZ jeugd. De HVZ
vist de jeugdwedstrijden in veel verschillende wateren in de
Zaanstreek.
Ze heeft veel geleerd van de jeugdcommissieleden van de HVZ omdat
daarin een aantal goede wedstrijdvissers zitten. Dankzij de inzet van
zichzelf en haar ouders kon zij deelnemen aan de nationale topcompetitie die door het gehele land wordt gevist. Vanuit dit vissen in de
nationale topcompetitie is zij geselecteerd om met het Nederlands damesteam aan het Wereld Kampioenschap voor dames in Italië deel te
nemen! Daar zijn wij van de HVZ jeugd heel trots op. En niet alleen
omdat Kaylee bij ons wedstrijden vist maar ook omdat zij lid is van
de jeugdcommissie en zo haar kennis van het vissen over kan dragen
aan onze jeugdvissers. Zo verzorgt zij samen met Roland Rol onder
andere het cursusdeel aas en voer voor de jeugd. Verder deelt zij haar
kennis op het gebied van dobbers en tuigjes maken met onze jonge
cursusdeelnemers.

Wedstrijdspanning

Voor een meisje van 17 jaar is dit allemaal best heel bijzonder. Wij
spraken hierover met Kaylee en stelden haar een aantal vragen.
Kaylee vindt vissen leuk omdat het zo ontspannend is. ‘Maar ook de
wedstrijdspanning en het verslaan van vooral jongens is heel leuk,’ vertelt ze enthousiast. ‘Ook de wedstrijdspanning bij de topcompetitie is
leuk omdat je dan geselecteerd kunt worden voor het nationale team.

En winnen is sowieso leuk.’
Om te winnen moet je wel bij de eerste tien eindigen. Dat is gelukt
en Kaylee is geselecteerd. Zij mag met zes andere dames (het team
bestaat uit zeven dames) naar de Wereldkampioenschappen in Italië.
Daar zullen 5 dames voor Nederland deelnemen (twee zijn reserve).
Vooralsnog hoort Kaylee bij de geselecteerde 5 maar de coaches Willem Raven, Jan van Schendel en Andre Schipper beslissen voor de
wedstrijden wie er gaat vissen.

Karpertjes

Wat denk je er te vangen? Kaylee: ‘Er zal vooral op karpertjes
worden gevist, maar eventueel
ook op meervalletjes en witvis.’
De precieze omstandigheden
van de rivier de Arno bij Incisa
(Florence) zijn nog niet bekend. Over de mogelijkheden
en omstandigheden ter plaatse
is intensief contact met onder
andere Tubertini in Italië.
Kaylee heeft voorafgaand aan het WK nog een aantal trainingen waarbij onder andere met de vaste hengel op karpertjes wordt gevist.
Hoe kan je dat allemaal kan combineren met school en privé?
Kaylee: ‘Ik moet wel vaker doordeweeks leren omdat in het weekend
wordt gevist. Gelukkig begrijpen ze het op school als ik daar door
omstandigheden een keer niet aan toekom. Ik mag een toets dan op
een ander moment maken.’
Voor verdere privézaken blijft weinig tijd
over naast dit alles en haar commissiewerk.
‘Maar ik vind het allemaal wel hartstikke
leuk,’ zegt ze erbij.
De Wedstrijden in Incisa in Italië worden
gehouden op 2 en 3 september. Kaylee vertrekt op 27 augustus en zondag 28 augustus is
de eerste training. Op 5 september keert het
damesteam hopelijk met een medaille weer
terug naar Nederland. De HVZ en natuurlijk al haar leden zijn nu al trots en wensen
Kaylee en het team heel veel succes!
Frans Hagens
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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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