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

Zoals ik reeds eerder meldde, gaat het inbrengen van water door Amsterdam (AHV)
moeizaam. De AHV brengt veel water in. De
stand van zaken is nu dat er na overleg tussen AHV- Federatie Sportvisserij Nederland
overeenstemming is bereikt over de laatste
306 hectare water, in te brengen door de
AHV aan de landelijke lijst van viswateren.
Dit is een goede ontwikkeling want het gaat
over voortreffelijk viswater.
Hoe de afspraken die zijn gemaakt in het
overleg, zullen wij vernemen op de ledenvergadering van de Federatie. In het volgende
HVZ nieuws zal ik hier op terug komen en
precies aangeven om welke wateren het gaat.
Ik hoop dat dan de overeengekomen afspraken zijn bekrachtigd.
Ander goed nieuws is dat de adviescommissie Wieringermeer op basis van haar bevindingen HV Wieringermeer weer toelaat als
lid van Sportvisserij Noord-West Nederland.
Deze commissie bestond uit vertegenwoor-

agenda
Jeugd

25 juni open jeugdwedstrijd Zuidervaart
24 t/m 27 juli HVZ zomerkamp
10 september koppelwedstrijd
jeugd zomeravondcompetitie. Zie voor het
schema p. 6

Senioren

7 juni traditionele visdag Zuidervaart

Zomercompetitie
7e
8e
9e
10e

14 juni Nauernaschevaart
21 juni Noord-Hollands kanaal
28 juni Noord-Hollands kanaal
5 juli Noord-Hollands kanaal

Zeecompetitie

5e Scheveningen 2 oktober
6e Wijk aan Zee 30 oktober
7e Scheveningen 27 november
8e Wijk aan Zee 11 december
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Redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
Annegreet van der Ros
075 6213050
a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak

digers uit de regio Noord, Midden, Zuid,
Randmeren en SP. Nederland. Hier zal nog
wel wat overleg aan vooraf gaan, maar ik
denk dat we weer op de goede weg zitten.
Even wat anders. Ik hoop dat het jeugdkamp
in Nieuwkoop - dat vorig jaar vanwege het
slechte weer volledig in het water viel - volgende maand weer een groot succes gaat worden. Ik zal er zijn.
Tenslotte wens ik u allen een goede vangst in
deze vakantie periode.
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

van de redactie

Doe mee met de fotowedstrijd!
Een prachtige close up van een vis, een fraai kiekje aan of op het water, een unieke sfeerimpressie van een visdag... jullie vergeten deze zomer toch niet de speciale fotowedstrijd?
Nog tot en met 15 augustus kan iedere HVZ’er zijn of haar mooiste visfoto inzenden. Deze
kan worden gemaild naar: a.vdros@tekstenreclame.nl. Na de sluitingsdatum zal een deskundige jury het materiaal zorgvuldig bekijken en beoordelen. En de winnaars zullen in het eerstvolgende nummer na de zomer prominent aanwezig zijn. Ben je een van de gelukkigen? Dan
krijg je een prachtige prijs! Dus vergeet vanaf nu zeker niet je camera mee te nemen als je
gaat vissen.
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe!
Annegreet van der Ros
ps. Ik kan het niet laten, maar hierbij een foto
van mijn zoon van zes met zijn eerste vangst.
Met een hengeltje van de Action van nog geen
drie euro.
Toen we twee jaar terug begonnen met het
maken van HVZ nieuws hadden we niet kunnen vermoeden dat het visvirus ook door het
maken van dit blad toe kon slaan.
Ik denk dat de HVZ er binnenkort een jeugdlid
bij heeft.
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controlecommissie

zoet/zout/zeelt

Verhoogde boetes
bij visserijcontrole
Op 7 mei jl. vond een grote HVZ controle plaats in samenwerking met BOA’s van de federatie sportvisserij Nederland. Een
groep van 5 Buitengewone opsporingsambtenaren en 4 verenigingscontroleurs controleerde nagenoeg alle wateren in de
Zaanstreek.

Controle team

In het controle team van de
HVZ was tevens Herman
Visser weer aanwezig. Een
oude rot die de wateren en
de reglementen goed kent.
Herman voer mee met de
Handhavingsboot en gaf als
navigator en controleur de
nodige aanwijzingen.

In totaal werden 79 controles uitgevoerd. In tegenstelling tot vorig
jaar was het nog gesloten tijd voor roofvis en dus het vissen met kunstaas. Helaas werden toch enkele vissers aangetroffen die alvast bezig
waren met het vissen op snoekbaars.
In totaal werden 4 processen verbaal opgemaakt waarbij de duurste
bekeuring was voor een visser met drie hengels. De boete hiervoor
is per 1 januari 2011 verhoogd van 200 tot 230 euro. Verder werden
6 waarschuwingen gedaan. Gelukkig waren bij de meeste vissers de
papieren dik in orde en werd de controle als zodanig dan ook positief
ontvangen.
Naast frequentere controles door de HVZ controleurs zullen de
groepscontroles regelmatig worden herhaald.
Henk op den Akker

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

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

K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
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’

CM

MY

CY

CMY

- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers

K

- Baggeren

U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl
Castricum: 0251 655086

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

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Zaandam: 075 6510610

Helmerhorst

8/6/08 12:44:18 PM

Watersport
•Dealer van Tohatsu en Marinesports Rubberboten

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

Kalverpolder
vergunningen

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

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

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

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.

06-23740772
Stuur ons een e-mail

peter@helmerhorst.com
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commissie zout

Scheveningen
was heel scharrig
De laatste wedstrijd van het 1e deel zeecompetitie was 22 mei vanuit Scheveningen
op het m.s. Estella. De weersvoorspelling was matig; regen en onweer en een toenemende wind. Later bleek dat een zesje te worden.

250 meter vis

Soms is de voorspelling gelukkig niet zo precies. Het begon met een vlak zeetje en later
wat zon. Heerlijk visweer. Over land trokken
wat regenbuien over, maar de gehele dag geen
spatje aan boord. Er werd dan ook volop vis
gevangen. Ja, zelfs veel. De 31 deelnemers
werden dan ook gretig. Zelden 1 visje aan de
drie haken, meestal werden er 2 of 3 tegelijk
gevangen. Zij legden dan ook gezamenlijk ca.
250 meter vis op de lat.
Uitslag wedstrijd
Scheveningen 22-05-2011
A-KLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pos, P.
Achterberg, A.
Uil, Ruben den
Goudriaan, Frank
Heijnen, W
Schneider, D.
Rem, Siem
Kok, M.
Bosch, D.v.d.
Kuijken, Z.
Forrer, M.
Hartog, M
Opmeer, Cees
Pie,Ton
Harmelwaard, J
Polling, M.
Wolde, Thijs ten
Valentijn, Jeffrey
Lutterlof sr, André D.
Commandeur, R
Heijnen, N
Meijer, John
Horst. A.v.d.
Polling, R.
Vermeer, A.
Hartog, Joop
Grippeling, N.
Pie, Herman
Cloots, P.
Dienaar, P

CM
1940
1723
1535
1375
1225
1084
1039
1007
996
947
899
865
811
798
769
734
675
648
617
597
592
586
575
565
546
542
520
515
463
419

Assortiment

Het assortiment bestond uit voornamelijk
schar. Hele mooie maar ook vele kleintjes,
die dan ook onmiddellijk weer verder teruggezet werden zoals alle ondermaatse vis.
Verder meldde zich een fint van 45 cm, bot,
kleine schol en zelfs de zomer vis makreel. Er
werden er een stuk of 8 gevangen.
Inmiddels nam de wind aardig toe en werden
de zeebenen getest. Maar het vangen ging
door, alhoewel in het eerste deel - dat bleek
later - de meeste vis werd gevangen. Het
tweede deel was goed. Maar in het derde deel
met toenemende wind tot een stevige 6 was
het vissen op de boeg zeker niet zo prettig
en liepen de vangsten terug. Mede door een
golfslag van zo’n anderhalve meter hoogte.
Maar de buit was binnen!
Pim Pos en Anton Achterberg waren met
resp. 19.40 meter en 1723 de veelvraten. Alhoewel Ruben den Uil en zijn maatje Frank
Goudriaan met 15.35 en 13.75 meter uitstekend presenteerden.
Het was een prachtige vis dag, inclusief een
aantrekkelijke tombola nieuwe stijl. Voor het
eerst deze competitie aan boord uitgeprobeerd.En die zorgde ervoor dat 15 vissers ook
nog met gerookte vis huiswaarts keerden.
Thijs ten Wolde
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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 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 dat 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 is gratis voor jeugdleden. Opgeven kan via hvz.jeugd@tiscali.nl. Graag
naam, adres leeftijd en lidmaatschapnummer
vermelden.

Meedoen kan nog!
Jeugdzomeravondcompetitie 2011

Wil je nog meedoen met de jeugdzomeravondcompetitie? Dat kan! We hebben al
een paar wedstrijden gevist maar er is nog
niets beslist. Bovendien maak je iedere
wedstrijd weer kans op mooie hengelsport
prijzen en voor iedereen is er een prijsje. De
deelname is gratis dus waarom niet?
Elke woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur vissen we in verschillende wateren in Zaanstad. Om 18.15 uur moet je aanwezig zijn voor het loten van je plaatsnummer. Deelname voor
jeugd van 7 t/m 18 jaar in twee groepen. Groep A van 7 t/m 13 jaar en groep B van 14 t/m 18
jaar. Groep A vist op lengte van de gevangen vis en groep B op gewicht. In het onderstaand
schema zie je waar we vissen in de komende weken:
15 juni
22 juni
29 juni
6 juli
13 juli

Zomeravondcompetitie
Zomeravondcompetitie
Zomeravondcompetitie
Zomeravondcompetitie
Zomeravondcompetitie

Viskampavontuur 2011
op een eiland in de Nieuwkoopse Plassen.
Naam: 		
Adres: 		
Postcode en woonplaats:
Telefoon: 		
Leeftijd: 		
Zwemdiploma:
Vegetarisch/medicijngebruik:
Handtekening Ouders/Voogd:
Inleveren en contante betaling van €50,- voor 14 juli 2011 bij: Meindert Bronger, Pieter Latensteinstraat 62, 1501 VH ZAANDAM.
Tel. 075-6176857. Per bank of giro naar HVZ Jeugd - bankrekeningnummer 124 901 298. Onder vermelding van naam en “zomerkamp HVZ jeugd”.
Zijn er nog vragen over het viskamp? Of willen je ouders informatie? Bel dan met Meindert Bronger of Frans Hagens
Tel. 06-43095500
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Gouw Kogerveld Zaandam bij de brug
In de Delft te Assendelft
Watering Peldersveld t.o. flat de Brandaris in Zaandam
Gouw Zaandam Martin Luther Kingweg
Gouw/Zuidervaart Zaandam

Bij deelname aan minimaal vijf wedstrijden maak je ook nog eens kans op een mooie prijs
en beker die worden uitgereikt op de feestavond in november. Dit is dus de kans om, met je
HVZ lidmaatschap, tijdens de wedstrijden gratis een mooie hengelsportuitrusting bij elkaar
te vissen.
Tot ziens dus aan de waterkant!
De Jeugdcommissie
Meer info? hvz.jeugd@tiscali.nl
Tel. 06-43095500 (van 17.00 tot 21.00 uur)
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Zomerkamp
We hebben nieuwe spullen gekocht nadat een windhoos vorig jaar het net opgezette kamp had verwoest. Een prachtige
nieuwe keuken/eettent hebben we aangeschaft en de slaaptent is gerepareerd. Nu kunnen we dus weer met HVZ zomerkamp in de Nieuwkoopse Plassen van 24 t/m 27 juli!
Samen met de minimaal 8 mensen tellende jeugdcommissie proberen
we er 4 dagen een feestje van te maken. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. Ook is er een groot barbecuefestijn.
’s Morgens ontbijt, ’s middags lunch en het avondeten het is allemaal
begrepen in de € 50,- die dit kamp je kost. Ook de begeleiding, de vislessen en hulp zijn allemaal gratis. Alleen voor de maden en het voer
moet een gering bedrag worden betaald.

Prijsuitreiking

Slapen doen we in onze grote legertenten maar voor je slaapzak en/of
stretcher moet je zelf zorgen natuurlijk. Tijdens de vrije uren kunnen
jullie vissen vanaf het eiland en tijdens de wedstrijden vis je met z’n
tweeën vanuit een bootje. Er wordt gevist op gewicht van de gevangen vis en het resultaat samen telt. Natuurlijk is ook aan dit kamp
een prijsuitreiking verbonden waar je leuke prijzen kunt winnen door
goed te vissen. En na het vissen ETEN en KETEN (grapje). Is het
mooi weer? Dan kan er gezwommen worden in het tegenovergelegen
buitenbad waar we dan met de roeibootjes heengaan. Kortom deze
belevenis mag je niet missen. Dus geef je snel op want vol is vol!

✃

jeugdcommissie

‘Sorry ma, ik heb weer een bord’
Enkele malen per jaar heb je van die
weekenden dat het op sportief gebied
ergens om gaat. Voor de sportvisser
in onze regio (noord west Nederlandmidden) was het weekend van 14 en 15
mei er zo een. Bij ons thuis stond deze
al lang en vet geschreven in de agenda.
Minder lang zal dit zijn, omdat het ongepland was voor Twente, Ajax fans en
de rest van voetbalminnend Nederland.
Toen mij aan de waterkant werd gevraagd of
ik iets wilde schrijven over dit weekend was ik
naast het vissen ook met mijn gedachten bij het
voetbal. Voor beiden was ik nieuwsgierig hoe
het allemaal zou verlopen. Misschien vindt u
het vergezocht maar beide sporten hebben veel
met elkaar gemeen. Bij voetbal krijgt de kampioen een glimmende tinnen kampioensschaal
die je uit een spelersbus kan laten vallen. Bij het
vissen krijgt de kampioen een schaal van Delfts
blauw waar je voorzichtig mee moet omspringen. Waar voetballers graag in de Champions
League willen uitkomen om ervaring op te
doen en zich te meten met topclubs uit andere
landen, daar kunnen sportvissers ervaring opdoen op het Nederlands Kampioenschap en
zich meten met winnaars uit andere federaties.

Zaterdag 14 mei zou gevist gaan worden in het
Noord Holland kanaal tussen Purmerend en
Ilpendam. De organisatie was dit jaar weer in
vertrouwde handen van de HVZ. De opkomst
bestond voornamelijk uit vissers van de VZOD
uit Assendelft en de HVZ. Na de loting van
de steknummers konden de drie groepen vissers hun plek aan de waterkant opzoeken. Mijn
zoon Stephan zat naast een bekende voor hem,
Thom Aafjes uit Assendelft en de regerend Nederlands kampioen. Het was een mooie droge
visdag, maar met een frisse harde wind die
gelukkig voor de visser in de rug stond. Vanaf
het startsignaal werd er meteen vis gevangen
onder de kant. Bij Stephan zat het tempo er
lekker in. Omdat de wedstrijd op gewicht gaat,
doen de vissers er alles aan om toch grotere vis
te bemachtigen. Zo werd er ook regelmatig gekeken of er op een meter of 12 afstand grotere
exemplaren waren te vangen. Vis was er wel,
maar de brasems lieten zich moeilijk vangen.
Ook op deze afstand bleef Stephan zijn vissen
vangen. Uiteindelijk wist hij toch de manier
te vinden om wat grotere vis binnen te halen,
waarbij voorzichtigheid geboden was omdat ze
zo losschoten. Halverwege de wedstrijd werden de vangsten steeds minder. Tijdens het
wegen bleek Stephan ruim voldoende aan vis

Uitslag selectie wedstrijd
jeugd 14 mei
A-klasse:
Stephan Veenstra
Tom Aafjes
Kaylee Goedhart
Niels Swart

5290 gr. (HVZ) naar N.K
3380 gr.
naar N.K.
2220 gr. (HVZ) naar N.K.
1610 gr.

B-klasse

Stephan Veenstra in actie

Mandy Schouws 3350 gr.
Stefan Heine
2850 gr.
Kelly Swart
2510 gr.
Simon Schouws 2480 gr.
Jasper Sassen
2180 gr.
Cas de Bouter
2040 gr.
Wesley Binsburgen 2040 gr.
Dennis Boon 2080

naar N.K.
naar N.K.

(HVZ)
(HVZ)
(HVZ)

C-klasse
Patrick Boon
Chendo Cabrera
Rick Sassen
Pim Swart

3750 gr.
3020 gr.
2380 gr.
1410 gr.

naar N.K.
(HVZ)
(HVZ)

te hebben binnengehaald om zich kampioen
te mogen noemen. Thom Aafjes werd tweede
doordat hij in de laatste vijf minuten een brasem wist binnen te halen, die in zijn kont was
gehaakt. Een toevalstreffer, maar wel knap om
hem niet te verspelen. Door deze vis ging hij
Kaylee Goethardt voorbij die derde werd.
Nadat Stephan al zijn visspullen in de auto had
gezet, was het vlug een sms sturen naar zijn
moeder die aan het werk was. De letterlijke
tekst luidde: ‘Sorry ma, ik heb weer een bord’.
Een korte uitleg van dit berichtje. Het bord dat
iedere visser graag wil winnen, staat niet in ieder interieur. Bij ons in huis staat hij ook niet

echt, maar we hangen hem wel een tijdje aan
de muur in de woonkamer. Voor Stephan is dit
zijn vijfde bord (inclusief de twee van kampioen regio NW Nederland). Na de prijsuitreiking was het op naar huis en voorbereiden op
visdag twee, de federatiewedstrijd voor onze
regio voor senioren waar ik samen met Stephan
zou deelnemen.
Zondag 15 mei was het verzamelen wederom
in Purmerland. Totaal 19 deelnemers waarvan
er 10 vissers ook deelnemen in een korps. Er
is een korps van Kennerland en een van de
HVZ. Er wordt dus een wedstrijd gevist waar
vissers zich individueel kunnen plaatsten voor
het NK individueel en voor het NK korpsen,
dat wel afzonderlijke wedstrijden zijn. Na een
lastige loting gingen we naar het zelfde viswater
als de dag ervoor. Niet op dezelfde locatie als
de jeugd, maar meer richting Purmerend. De
plekken zijn hier beduidend minder en bijna
iedereen moet flink aan de slag met zijn heggenschaar vanwege het hoge gras. Mijn tactiek
was om net zo te beginnen als mijn zoon de dag
hiervoor. Onder de kant kreeg ik meteen wat
vis maar zag dat mijn buren ze toch iets groter
vingen. Op 11 en 13 meter afstand probeerde ik
het ook regelmatig maar daar wist ik geen aanbeten te krijgen.
Simpel gezegd, het werd niet mijn dag. Mijn
zoon Stephan die voor de tweede keer ook bij
de senioren meedeed, zat naast Hendrik Dellbrugge van de Kennemerland. Samen met hem
was hij vorig jaar ook naar het NK geweest,
welke Hendrik wist te winnen. Toevallig voor
hem om twee dagen achtereen naast de regerend Nederlands kampioen te vissen. Ook
vandaag een sterke dag voor Stephan die uiteindelijk met 400 gram verschil 2e werd achter
Jeroen Storck. Voor Jeroen een goed weekend,
want naast het bord voor de kampioen mocht
hij ook het bord voor het korps mee naar huis
nemen. Jeroen nogmaals van harte gefeliciteerd. Op 17 september zullen Jeroen Storck,
Stephan Veenstra en Danny Hijne naar Horn
gaan om onze regio te vertegenwoordigen op
het Nederlands kampioensschap. Ook Hendrik Dellbrugge zal daar als regerend kampioen
meevissen. Allemaal veel succes gewenst. Na de
wedstrijd vlug naar huis om mee te maken hoe
Ajax de landstitel ging binnen halen.
Al met al een fantastisch sportweekend.
Ron Veenstra
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vis en vakantie
bent er met een dag en je kunt zo vanaf de
kant je boot in stappen. Na twee dagen vissen met zware poken en havfiskebomen op
allerlei dieptes was het resultaat vrijwel nihil. De aanwezige Duitsers, Polen en Litouwers kwamen echter steeds met bakken vol
met koolvisjes thuis. Ik vroeg hoe ze visten.
Een aardige Duitser deed het me voor op de
steiger. Met een 50 lb. hengel, dito reel en
een zware pilker met drie of vier bijvangers
er boven. Net makrelen pompen, maar dan
stukken zwaarder. Het leek ons niks om zo te
moeten vissen, maar niks vangen is ook niks,
dus gingen we pilkers kopen in het havenwinkeltje.

Pollak en Trysnes Marina
Ik ben in 2000 voor het eerst in Noorwegen geweest met ons illustere clubje ‘De
Wanhoop Nabij’.
Die eerste keer waren we in Trysnes Marina, het zuidelijkste puntje van Noorwegen en slechts 20 minuten rijden ten
westen van Kristiansand. We hadden
een appartement gehuurd dat direct
aan het water lag en een zeer stabiele
zeewaardige 22 ft dieselsloep.

Meterplussers

Ik had vooraf van ‘Noorwegenkenners’ een
berg adviezen en vooral verwachtingen over
te vangen ‘meterplussers’ meegekregen.
Waardoor ik zo’n berg spullen meenam, dat
de buren dachten dat mijn vrouw en ik gingen scheiden. Ik had echt het idee dat er zoveel vis zat, dat je ze eerst met je hengeltop
opzij zou moeten duwen om een beetje knap
in te kunnen gooien. Ik heb zelfs loodjes van
een kilo zwaar staan gieten omdat “je zo snel
mogelijk door al die lagen koolvis moest heen
zien te komen”. We hebben niet één koolvis
gezien, laat staan al die lagen ervan. Toch
hebben we die week 24 soorten vis gevangen.
Geen grote maar wel mooie, overwegend

maatse vis. Genoeg voor een goed gevulde
koelbox voor de vriezer thuis. Maar de beloofde meterplussers waren in geen wiervelden of vaarwegen te bekennen. Toch hebben
we een schitterende week gehad, lekker op
het water en heel wat meer vis dan wanneer
we een week op de pier hadden vertoefd.

Cubaanse sigaar

De jaren daarna gingen we steeds verder
Noorwegen in. Want hoe meer naar het
noorden, hoe groter de vis zou zijn en dan
ook nog eens in enorme hoeveelheden. Als
bewijs daarvoor kregen we foto’s te zien van
vissers met vissen die mogelijk nog groter
waren dan hun ego. Na de eerste keer had ik
mijn vangstverwachting gelukkig al tot realistischer proporties bijgesteld. Eenmaal ter
plekke was het voor mij dan ook nooit een
verrassing of teleurstelling dat het aan het
weer, het tij of het jaargetijde moest liggen…
O ja, we hebben mooie vissen gevangen,
maar er zat nimmer een meterplusser tussen.
Wat dat betreft, is het beslist leuk om te weten dat vismaat John in 2000 een peperdure
Cubaanse sigaar heeft gekocht voor de gelukkige die als eerste een meterplus zou vangen.
Hij had verwacht hem de eerste dag al te
kunnen uitdelen of zelf op te roken. Errare
pescatorum est (vergissen is des vissers): we
zijn nu elf jaar verder en dat ding zit nóg in
zijn viskist. Tja, ook in Noorwegen springen
ze niet vanzelf in je boot. En ook daar vang
je geen vis als je de stekken niet weet of als ze
niet willen bijten.

Pilkers

In 2005 wilde mijn beste vriend ook wel eens
naar Noorwegen. Hij was echter zeer slecht
ter been en hij haatte lange ritten. Trysnes
Marina lag dus erg voor de hand, want je
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Nico de Boer

Op de balie van het winkeltje lag een folder
met een artikeltje in het Nederlands over de
visserij met vliegen- en spinhengel in en rond
het Trysfjord. Geschreven door Nico de Boer.
We hebben toen de hele voorraad 20, 40, 60
en 100 grams Jensen pilkertjes gekocht, want
spinhengels hadden we natuurlijk ook bij
ons. We waren Nico al gauw zeer erkentelijk,
want we gingen vangen. Vanaf dat moment
is mijn manier van vissen in Noorwegen totaal veranderd.
Tegenwoordig vis ik bijna alleen nog maar
met een 50-75 grams of 75-150 grams spinhengel, afhankelijk van het gewicht van de
pilker, en een 2500 of 4000 molentje met
12/100 dyneema.
Echt, een gul van 80 cm die met een dergelijk hengeltje van 70 meter diep naar boven
moet worden gehaald, is heel andere koek en
veel mooiere visserij dan met een 50 lb. pook.
Meestal vis ik gericht op pollak, een supersportvis die ook nog eens geweldig smaakt.
Mijn eerste pollak ooit was 63 cm, de joekelharde aanbeet zal ik nooit vergeten. Mijn
hengel ging als een hoepeltje zo krom en de
gelukkig goed afgestelde slip zong jubeltonen. Kijk, da’s nou leuke hengelsport.

Koekoekslipvissen

Wij gaan met ons viscollege “De Wanhoop
Nabij” nog steeds elk jaar naar een andere locatie in Scandinavië. Maar ik ga sinds 2005
ook elk jaar een week naar Trysnes Marina.

Afgelopen september ben ik er met de HVZ
leden Martin Kok, Siger van Assema en Nico
Heijnen geweest. We hadden het weer niet
mee, maar de twee dagen dat we wel buitengaats konden, hebben we reuze sport beleefd
met pollakvisserij op en rond de plateaus in
de omgeving van de “U-boot”, een op een
onderzeeër lijkend eilandje buitengaats. De
dagen dat we niet de zee op konden, hebben we toch aardig kunnen vangen rond de
vele eilandjes en de rotsformatie die wij de
Punt noemen. Gul, pollak, koolvis en een
paar mooie koekoekslipvissen. Vooral het z.g.
Ierse systeem van Martin Kok werkte perfect:
een zipslider met daaraan een wartellood en
een nylon wapperlijn van ca. 1,5 meter voorzien van een shad, twister of een met makreel
beaasde haak. Of een combinatie daarvan.
De grootste pollak van de week werd dan ook
gevangen door Kokkie, de meest ervaren visser van ons. Hij was “slechts” 78 cm. Maar

wat zijn pollaks fantastische vechtjassen aan
een spinhengel!
Wij kwamen elke dag thuis met een goed
gevulde bak mooie, maatse gul en pollak.
Uiteraard hadden onze oosterburen elke
keer veel meer vis… donderdags kwam er

zelfs een groep binnen met vijf bakken vol
koolvis, waarvan de meeste gemiddeld 30 cm
waren. Die klanten namen echt alles mee. Ze
hebben van ’s middags half zes tot ’s avonds
half twaalf staan fileren.
vervolg op pagina 11

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats
naam
M. Dupker
Zaandam
K. Lesage
Zaandijk
B. van der Pijl
Zaandam
Mevr. S.K. Nelemans Wormerveer
M.M. Gotowala
Zaandam
A. Heurter
Koog a/d Zaan
C. Del Gaudio
Koog a/d Zaan
T. Cambeeh
Wormer
O.H. Hess
Lixhausen - Frankrijk
R.M.J. Phaff
Wormerveer
H.J. Bambergen
Wormer
M. Brussel
Krommenie
J.V. Mol
Oostzaan
J.C. Koning
Zaandam
P.M.G. Roder
Wormer
A. Nowicki
Zaandam
W. Kreuger
Krommenie
J. Hakker
Zaandijk
R. Stefonowicz
Zaandam
J. Onrust
Wormerveer
P. Verveen
Assendelft
B. Hollander
Koog a/d Zaan
Mevr. A. Sebestyen
Zaandam
R. Lubbes
Wormerveer
M. Gronowski
Zaandam
K.A. Dallinga
Zaandam
R. Hoogstad
Zaandam
P. Schaar
Zaandijk
M. Smulders
Koog a/d Zaan
Q. Draaisma
Wormerveer
K. Spruijt
Zaandam
J. Top
Krommenie
T. Visser
Zaandijk
T.M. Ootes
Wormer
N.H. Ootes
Wormer
A.H.J. Steenman
Zaandam
L. Udo
Zaandam
B.M. Groot
Krommenie
J.O. Dierikx
Zaandam
M.E. Weijkamp
Zaandam
R. Vleggaar
Zaandam
N. Frijmersum
Koog a/d Zaan
P.A.J. Bakker
Wormer
O. Schuuring
Zaandam
R.D.R. Neus
Utrecht
J. Hoogeveen
Westzaan

woonplaats

Mevr. N.I. Pool
Wormerveer
A. Duijn
Zaandam
J. Schaardenburg
Koog a/d Zaan
H. Bommerson
Zaandam
Q.S. Buskermolen
Zaandam
R. Pluyter
Purmerend
D. Nielen
Zaandijk
J.J. Bakker
Assendelft
A. Yalcin
Zaandam
R. Heck
Zaandam
R. Noya
Zaandam
D. Jansen
Wormerveer
N.M.F. Verhoef
Zaandam
M. Kadirbaks
Purmerend
E.van Gammeren
Zaandam
B.K. Teng
Alphen a/d Rijn
J.W.de Boer
Zaandam
J.de Boer
Zaandam
M.L. Ostrowski
Zaandam
D.de Graaf
Koog a/d Zaan
L.A.C.M. Lammerse
Assendelft
D.T. Grondman
Westzaan
M.P. Manhave
Wormer
L. Houweling
Wormer
K. Houweling
Wormer
B.F. Schaaphok
Zaandam
H.L. van Ruitenbeek
Zaandam
D.J.R. Holkamp
Zaandam
D. Lantinga
Zaandam
R. Gingnagel
Amsterdam
K. Ris
Wormerveer
B. Geitenbeek
Zaandam
E. Vaneveld
Zaandam
E.A.S. Boersen
Assendelft
O. Bout
Zaandam
W. Sietses
Zaandam
A. Visser
Koog a/d Zaan
E. Bilgin
Zaandam
J. Deken
Wormerveer
F.J. van den Berg
Krommenie
J.W. Obol
Zaandam
J. Oomen
Amsterdam
T. Trepkowski
Koog a/d Zaan
J. Bakker
Wormerveer
R.F. Zwart
Zaandam
B.N. van der Let
Zaandam

naam

woonplaats

naam

woonplaats

J. Post
D.A.H. v. Heijningen
J. Hooijschuur
G. Collewijn
W.H. van der Molen
J. Dekker
M. Fritz
R.J. Auee
C.H. Gouweleeuw
J.A. Burleson
F.J. Knegt
M.D. Botschuijver
V. Habraken
Mevr. W. Kiers - Tien
B. Uhl
E.A.F. Vink
M. Glas
K. van Dijk
R. Vink
R. van der Weide
J. Schaper
I.C. Kog
V. Kat
N.N. Visser
R. Erdmann
A. Schipper
M. Mandjes
W. Siffels
Rodi ???
D. Mandjes
R. Schipper
L.J. Berkhout
R. Boon
J. Rothuizen
C.H. ten Broek
R. Mens
M. Zwart
M. Overhoff
Y. de Haas
N. Groot
M. Retz
M.D. Samuels
A.H. Grippeling
R. Swartsenburg
G.S. Plein
P.P.J. van de Velde

Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Wijdewormer
Z.O.Beemster
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Assendelft
Wormer
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandijk
Zaandam
Assendelft
Wormerveer
Wormer
Wormerveer
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Wormer

M. Hartog
Zaandam
C.G.G. Tripodi
Koog a/d Zaan
I. van der Meer
Zaandam
H. van Biljouw
Zaandam
J. Fontijn
Zaandam
B. Koch
Wormer
D.J. Husslage
Zaandijk
D. Pool
Zaandam
E. Bergers
Wormerveer
F.M. Clijnk
Zaandam
R. Bakker
Zaandam
H.F. Tolsma
Zaandam
E.de Ruiter
Zaandam
T. Abbink
Zaandam
E. Knevelman
Groningen
J. Korringa
Zuidwolde - Gr.
E. Achterberg
Krommenie
J. Kauwen
Zaandam
S. van het Kaar
Wormer
J. Hoogma
Wormerveer
J.T. Tetteroo
Zaandam
J. Vis
Zaandam
N. Chaigneau
Zaandam
D. Chaigneau
Zaandam
H.M.J.G. Verstegen
Zaandam
J. Hefferman
Assrndelft
H.V. Schaap
Westknollendam
M. Krzysztof
Zaandijk
N. Blanchemanche
Assendelft
R.J.P. de Boer
Zaandijk
P.J. Smith
Wormerveer
S. van Beek
Zaandam
Mevr. S.C.M. Minneboo Wormerveer
M. Heemskerk
Koog a/d Zaan
Mevr. S. Dolleman
Zaandam
J. van Schooten
Zaandam
J. Stadt
Zaandijk
L. Bachta
Beverwijk
R.C. Bruul
Westknollendam
B. van Ballegoy
Wormerveer
M.J. Grondman
Wormer
A.J. Bulterman
Assendelft
M.L. de Groen
Zaandam
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seniorencommissie
De eerste van de tien Senioren 55 plus
Op vrijdag 29 april stonden de deelnemers al vroeg bij de Indigostraat te
trappelen om te beginnen aan de eerste van de tien competitiewedstrijden
die worden gehouden in zaandam. De
Zuidervaart en de Gouw zijn hiervoor
uitgekozen.
Na de loting om 7.15 uur vertrok ieder naar
zijn stekje. Het was mooi weer met een
beetje wind. Dat gaf enige deelnemers een
ander aanzien ’s middags. Maar mooi rood
is niet lelijk. Ondanks dat is er door iedereen

Joop Gruijs

redelijk gevist. De één een beetje meer dan de
ander maar dat hoort er bij. De Zuidervaart
was goed voor 61,900 kg en de gouw 62,430
kg.

Bootvisdagen

Dus al met al een gunstige dag voor ons allen. Mochten er nu nog lezers zijn die ook
wel zouden willen meedoen; het kan altijd.
Snel opgeven en je zal zien, net als de nieuwe
deelnemers die voor het eerst mee deden, dit
feestje willen jullie niet meer missen. Verder
zijn er voor ieder die in competitieverband
meevist ook twee bootvisdagen op het Zwet
te Jisp. Naar deze dagen wordt altijd uitgekeken; mooi of slecht weer.
Jammer van de deelnemers die door omstandigheden de eerste dag niet konden meedoen. Maar dat komt goed, jullie stoel blijft
warm. Beterschap voor ieder. En Bob houd je
vingers in conditie. Je weet, het gaat het niet
lukken. In deze groep zitten genoeg vrienden
die onderlijntjes kunnen maken.
Joop Lotten

De tijd gaat snel. Zo ben je klaar met de
eerste of je staat al weer aan het water
voor de tweede van de tien. Met één meer
dan de eerste wedstrijd ging de ploeg die
in de Zuidervaart had gevist deze keer
naar de Gouw en omgekeerd de Gouw
naar de Zuidervaart. En wie denkt dat
dit andere winnaars op levert, komt bedrogen uit. Ton en Joop lieten wederom
zien dat ze niet voor het eerst aan het vissen waren. De vangst was wel aanzienlijk
minder dan de voorgaande. Dit zal beteken dat er opvolgers aankomen om hun
van de gloriedagen af te houden en dan
nederig te laten buigen voor deze. Maar
wel gezellig z’n dag in de veertien dagen.
Tot ziens!
Joop
(die niet als winnaar staat beschreven)
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verslag algemene ledenvergadering
Op 24 mei hield de HVZ de Algemene
Ledenvergadering in de Lindeboomzaal
van basisschool de Coogh in Koog aan
de Zaan. De vergadering werd bezocht
door slechts 1 procent van de leden ofwel vijftig leden. Na de opening werden
- na het oplezen van de namen - de 31
leden die de HVZ in 2010 zijn ontvallen
staand herdacht.

De belangrijkste onderwerpen
die voorzitter Thijs ten Wolde
aan de orde stelde waren:

• de perikelen rond de inbreng van het viswater door de AHV
• de in maart matig bezochte open dag, die
overigens in februari 2012 weer wordt gehouden
• de onduidelijkheid en de rol van de gemeente inzake de trailerhellingen in Zaanstad
• het verbeteren van de vismogelijkheden in
de Heerenhuissloot
• de visrechten in de Oostzanerpolder
• het afschaffen van de aspirant jeugdvergunning per 2012. Voortaan krijgen de
jeugdleden voor 9,50 euro een vispas en
mogen dan met twee hengels of een speciale hengel vissen.

Financiën

Hierna vertelt penningmeester Henk op den
Akker dat 2010 financieel geen spannend jaar
was. Het batige saldo is natuurlijk met name
weer te danken aan de belangeloze inzet van

de vrijwilligers. Hij geeft een toelichting op
de balans en de begroting voor 2012.
Het HVZ Nieuws gaat terug van zes nummers naar vijf edities.
Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie voor 2012 ongewijzigd te laten.
Martin Kok krijgt, namens de kascontrole
commissie, het woord en stelt dat de boeken
akkoord zijn bevonden en stelt de vergadering voor het bestuur, en in het bijzonder de
penningmeester, decharge te verlenen over
het gevoerde financiële beleid.

In de rondvraag doet de heer Groen de suggestie om een enquête te houden naar hoe
het HVZ Nieuws door de HVZ leden wordt
ervaren. Onder de inzenders kan een prijs
worden verloot.

Bestuurswijzigingen

Daarna neemt Thijs weer de microfoon over
en stelt Henk Booij voor. Henk heeft zich als
vrijwilliger gemeld en het bestuur heeft hem
gevraagd om de secretaris te ondersteunen
door het maken van notulen etc.
De secretaris, Wim de Vries, stelt zich, mede
op basis van deze ondersteuning, weer herkiesbaar. De vergadering stemt hiermee in.
Carl Jongewaard is vanwege zijn gezondheid
al geruime tijd niet meer in staat lid te zijn
van het Algemeen Bestuur. Joop Gruijs is bereid gevonden zijn plek in te vullen als voorzitter van de zoetwater wedstrijdcommissie.
Ook hierbij gaat de vergadering akkoord.
Tenslotte wordt erelid Egbert Jonker definitief als lid van de kascommissie benoemd.
Na de pauze werd er een dvd vertoond over
het vissen op en het vangen van grote brasem
in het IJsselmeer, door Marco Kraal en Ed
Stoop.

Even bijpraten in de pauze
Net voor de sluiting worden er nog vele hengelsportprijzen en gerookte zalm en makreel
verloot.
Voorzitter Thijs ten Wolde bedankt een ieder
voor zijn komst en wenst hen wel thuis.
Wim de Vries

vis en vakantie (vervolg)
Makrelen

De laatste dag zijn we gericht op makreel
gaan vissen. Makreelvissen met een 12 grams
Canalpredatortje van onze Bertus, voorzien
van een Shimano Exage 1000 molentje met
08/100 dyneema en een forellenlepeltje, is
dolle pret. Makreel is een geweldige sportvis
als je hem licht bevist. De snelheid waarmee
deze vis door het water scheurt is ongelooflijk. Een kromgetrokken hengeltje en een
molentje dat door de slip gaat, laten toch ieder sportvisserhart sneller kloppen?
Er staat daar in Trysnes een mooie grote
rookoven voor algemeen gebruik, die hadden we helemaal vol. Warme, vers gerookte
makreel is één van de lekkerste visgerechten.
Iedereen, ook de buren en het aanwezige personeel, heeft staan en zitten smullen.

Ontspanning

Achteraf gezien is het mijn mooiste visweek
ooit geworden. Wat mij betreft is Trysnes
Marina de prettigste visplek waar ik ooit
geweest ben. En ik weet na zes keer redelijk
goed waar ik de stekken kan vinden. Dit jaar
gaan we in april naar Trysnes. Dan is de makreel er wel niet maar pollak is er altijd. Gul
en koolvis trouwens ook. En: april is bij uitstek de maand voor zeeforel.
En die meterplus? Ach,… vissen is voor mij
bovenal gezelligheid, niets moeten, ontspanning en het totaalplaatje van de omgeving.
Lekker in een bootje gesprekken voeren die
nergens over gaan en je te barsten lachen met
probleemloze vismaten die niet chagrijnig
worden als je na drie dagen slecht weer nog
steeds niet kunt uitvaren of weinig hebt gevangen.

Trysnes Marina is een geweldige visstek voor
beginnende Noorwegenvissers, vissers met
een krappe portemonnee én vissers die niet
zo nodig elke dag “olifanten hoeven te schieten”. Wat niet wegneemt dat er wel degelijk
“olifanten” zitten. Ik heb ze regelmatig in de
bakken van anderen gezien. Nooit vis à vis
in die van mij… Ach, ik hou niet eens van
sigaren.
Skitt fiske, De Penno
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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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