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Jeugdcursus 2011
Meervalsessie
Zuid-Frankrijk
Nieuwe cartoonist
HVZ nieuws

van de voorzitter

HVZ NIEUWS wordt 6 keer per jaar gratis
verzonden aan de leden van de vereniging.
Oplage: ca. 5000 per editie.

Voorwoord
De najaarsvergadering, die op 26 oktober
werd gehouden in de Lindenboomzaal, was
een groot succes. Met meer dan honderd
leden was de zaal uitstekend bezet. Tijdens
deze vergadering gaf ons lid Bertus Rozemeijer een lezing over het vissen op snoek. Hij
kan dat als geen ander.De zaal luisterde met
grote aandacht naar een boeiend betoog en
bedankte hem hiervoor royaal met applaus.
Ook voor het feit dat hij helemaal uit Friesland kwam om zijn verhaal te houden.
Inmiddels zijn de eerste besprekingen gehouden voor onze Open Dag in 2011. Dit houdt
in dat de voorbereidingen in volle gang zijn.
Deze dag zal worden georganiseerd op 19
maart in sporthal De Vang in Zaandam. Na
2 maal te hebben geëxperimenteerd in de
buitenlucht bij ons kantoor waren er toch
een aantal redenen om eigenlijk weer terug te
keren op ons oude nest.

Vispas

Zoals ieder jaar gaan in de maand november
de acceptgiro’s voor het betalen van de contributie de deur uit. Deze zijn inmiddels in

colofon

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

Ontwerp en opmaak
uw bezit. Wij streven ernaar dat iedereen die
op tijd betaalt zijn vispas dit jaar nog in zijn/
haar bezit heeft.
Namens de penningmeester en de administratie hoop ik dat u dit doet. Te late betalingen geven een hoop extra werk en kosten,
ook voor u. Denk daarbij aan de herinneringen en het opnieuw in rekening brengen
van het inschrijfgeld. Dit moet u niet willen,
maar wij ook niet. Ik hoop dat u hier begrip
voor heeft.
Rest mij u in dit laatste HVZ nieuws van
dit jaar een gezellige decembermaand en een
fijne en veilige jaarwisseling te wensen!
Thijs ten Wolde, voorzitter

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
Ongemerkt is dit alweer het zesde nummer
van HVZ nieuws in 2010.
Een jaar waarin velen heerlijk aan- of op het
water hebben gezeten.
Zodoende konden we als redactie ook elke
keer weer goed gevulde edities van HVZ
nieuws voor jullie samenstellen met belevenissen, wedstrijduitslagen, foto’s enz.

Het is leuk om te zien hoe dat steeds meer leden ons uit zichzelf benaderen met onderwerpen en tips.
Wat we erg leuk vinden, is dat we in dit laatste nummer van dit jaar een primeur hebben.
Graag stellen we cartoonist Martin van Zeelt
aan u voor. Zijn aansprekende en grappige
cartoons krijgen vanaf nu een vaste stek in dit

van de penningmeester

Als iedereen de betaling vóór het einde van
het jaar in orde maakt, kunnen de passen in
grote getale worden bezorgd. Daardoor kunnen heel veel kosten worden bespaard. Alleen
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agenda
Vliegbinden

Contributie
Onlangs hebt u een acceptgiro ontvangen
met het verzoek om de contributie voor het
jaar 2011 te voldoen.
De vispassen zullen bij tijdige betaling nog
dit jaar worden bezorgd.

blad. Martin stelt zich elders op deze pagina aan jullie voor.
De laatste editie van HVZ nieuws 2010... Dat
betekent dat ik u bij deze hele fijne feestdagen en een gezond 2011 mag toewensen.
Graag tot volgend jaar!
Annegreet van der Ros

16 december, 2011: 6 en 20 januari, 3 en 17
februari, 3, 17 en 31 maart, 7 en 21 april
op deze wijze kan de HVZ de contributie zo
laag mogelijk houden. Wij rekenen op uw
sportieve medewerking en willen u hiervoor
bij voorbaat hartelijk danken.

Jeugd

Namens de administratie en alle HVZ vrijwilligers wens ik u fijne feestdagen toe.
Henk op den Akker

17 december, 2011: 7 en 21 januari, 4 en 18
februari, 4 en 18 maart, 1 en 22 april.

nieuws - december 2010/ januari 2011

Start jeugdcursus maandag 31 januari 2011,
19.00 tot 21.00 uur.

Klaverjassen

Open dag

19 maart 2011, sporthal De Vang, Zaandam

najaarsvergadering

zoet/zout/zeelt

Boeiende najaarsvergadering
Ruim 100 leden waren aanwezig op onze traditionele najaarsvergadering 26 oktober j.l. in de Lindenboomzaal te Koog aan
de Zaan. Bij binnenkomst een koffie rondje van het bestuur,
wat zeker de gezelligheid ten goede kwam.
Om 20.10 uur begon onze voorzitter de vergadering, voor de pauze
hield hij het huishoudelijke gedeelte zo kort mogelijk om onze gastspreker Bertus Rozemeijer ruim de tijd te geven.

HVZ’er van het jaar

Maar voldoende tijd be
steedde hij wel aan agenda
punt 6; HVZ’er van het jaar.
Het bestuur was unaniem van
mening dat dit jaar Trudy
van Daal in het zonnetje gezet moest worden, inderdaad
de vrouw van. De versierselen, bloemen, oorkonde en
waardebon waren terecht
voor haar. Op Trudy is altijd
een beroep te doen, assisteren bij de opendag, bejaarden
wedstrijd etc. en zeker ook het
leiden van de klaverjas activiteiten waren de reden.

Even voorstellen…

Martin van
Zeelt

Na de pauze hield Bertus Rozemeijer een boeiende lezing over het
snoekvissen als geen ander wist hij de zaal voor zich te winnen, ademloos werd er geluisterd, en een luid applaus na afloop was een onderstreping van zijn deskundigheid.
De avond werd besloten met de verloting van hengelsport artikelen
en de gratis verloting van gerookte vis.
het bestuur

informatie

‘Als 39 jarige Zaankanter (geboren en getogen) ben ik in het dagelijks
leven actief als Accountmanager voor de horeca voor een marktleider
in horeca-koelingen. Een dynamische baan waarbij je ‘aan de leuke
kant van het leven rondloopt’. Ik ben getrouwd en ik heb 2 jongens
van inmiddels 12 en 17 jaar. Ondanks mijn drukke baan en sociale
leven, probeer ik zoveel mogelijk te genieten van o.a. motorrijden,
snookeren (nee, niet snoeken!), films, lezen en – vanzelfsprekend –
vissen en tekenen. Ik vind het dan ook een hele eer dat ik vanaf heden ‘huisleverancier’ ben van het ‘HVZ nieuws’ aangezien ik de twee
laatstgenoemde hobby’s met deze cartoons kan combineren. Ondanks
dat ik voornamelijk op karper vis, heb ik mijn mooiste ‘vis avontuur’
twee jaar geleden op de Middellandse zee beleefd. Toen heb ik een
Blauwe Marlijn van 110kg en c.a. 2,5 meter gevangen; een geweldig
avontuur! Ik hoop dat jullie veel plezier zullen beleven aan de cartoons
en wens iedereen alvast fijne feestdagen en een goede vangst toe voor
2011!’

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.

nieuws - december 2010/ januari 2011

3

Hengelsportspeciaalzaak

Carps Cabin
Benthuizen

Zaandam

Nieuw in de
Zaanstreek!

‘Het team staat
als een huis’
uitgebreid karper en
witvis assortiment
Westzijde 112
1506 EJ Zaandam

U zit zeker bij HVM&S

075-6314604
www.carpscabin.nl

www.hvms.nl
Castricum: 0251 655086

ko o -bot en

Zaandam: 075 6510610

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

De houten schouw uit de Zaanstreek
heeft een nieuwe eigenaar
en is verhuisd naar:

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

opvallend gewoon

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.
Zaandam, Westzijde 25-27, (075) 655 40 21

4

Van der Ros Tekst en Reclame;
hèt reclamebureau voor communicatie
die werkt. Onderscheid zonder gekkigheid.
tekst & reclame
Opvallend, maar toch gewoon.
075 - 621 30 50
info@tekstenreclame.nl
tekstenreclame.nl

8/6/08 12:44:18 PM

commissie zout

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 3-10-2010

Een goede start op
de Noordpier
Het was zondag 3 oktober jl. dat na
het zomerreces de tweede helft van
de zeecompetitie weer van start ging.
25 zeevissers gingen het avontuur aan.
Eigenlijk zo’n 10 deelnemers te kort.
We hebben dus nog wat plaatsjes over.
Informeer eens. Daarnaast konden we
drie nieuwe gezichten welkom heten.
Het weer, dat met zeevissen altijd belangrijk is en soms zelfs bepalend, was
goed. Plaats van handelen was de Noordpier bij Wijk en Zee , onze thuisbasis.
De berichten over de vangsten op de Noordpier, ook buiten onze wedstrijden om, zijn
de laatste tijd enorm goed. Van wijting tot
zeebaars, van schar tot tong . Dit was ook
in de zomer het geval. Op onze wedstrijddag
was dit hetzelfde. In het najaar zijn de tong
en zeebaars het eerste weg, maar zij meldden
zich toch.
Uitslag wedstrijd
Scheveningen 14-11-2010
A-KLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pos, P.
Achterberg, A.
Commandeur, R
Jong, T.de
Forrer, M.
Horst. A.v.d.
Schneider, D.
Lutterlof sr, André
Kok, M.
Kuijken, Z.
Grippeling, N.
Vermeer, A.
Wolde, Thijs ten
Hoenselaar, P.

CM
1045
923
853
681
627
589
576
571
570
557
531
530
377
353

B-KLASSE

CM

Bosch, D.v.d.
Goudriaan, Frank
Uil, Ruben den
Harmelwaard, J
Pie,Ton
Cloots, P.
Veen, W. v.d.
Dienaar, P
Valentijn, Jeffrey

700
658
529
515
464
425
421
381
298

Vangsten

De vangsten waren deze dag schar, wijting
en nog wat zeebaars. Maar ook één mooie
tong en paling lieten zich verschalken.
Het waren Pim Pos en Ruud Rulke , die deze
dag het beste waren. Pim won in zijn klasse
met 744 cm ver voor nummer 2 Maarten
Forrer. Hij ving 368 cm inclusief een mooie
paling van 45 cm. Derde werd Wim Heijnen
met 352 cm. Prima vangsten!
Ruud was in zijn klasse een goede winnaar met 293 cm . Henny Remie volgde op
de voet met 278 cm en Peter Cloots deed
met 184 cm goed mee. Ook vermeldenswaardig is dat nieuwkomer Frank Goudriaan een prachtige tong ving van ± 40 cm.
Deze prachtige visdag werd als vanouds gezellig inclusief prijsuitreiking en tombola afgesloten in ons thuishome ‘De Zon’ te Wijk
aan Zee.
Thijs ten Wolde

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

A-KLASSE

CM

Pos, P.
Forrer, M.
Heijnen, W
Schneider, D.
Jong, T.de
Kuijken, Z.
Berg, Kl.vd.sr
Horst. A.v.d.
Fruijtier, J.
Hoenselaar, P.
Achterberg, A.
Wolde, Thijs ten

744
368
352
318
153
130
110
86
74
70
30
29

*)

*) paling 45

1
2
3
4
5
6
7
8

B-KLASSE

CM

Rulke, Ruud
Remie, H.
Cloots, P.
Rem, Siem
Veen, W. v.d.
Goudriaan, Frank
Polling, M.
Lutterlof jr, Andy

293
278
184
93
68
56
40
27

135 meter vis in Scheveningen
De bootwedstrijd vanuit Scheveningen
op 14 november was de uitgestelde
wedstrijd van 31 oktober omdat er die
dag geen boot beschikbaar was? En dat
terwijl wij de boten ruimschoots van te
voren reserveren.
In de aanloop naar de 14e was het weer bar
en boos. De wind was stormachtig met regen
en af en toe een klapje onweer. We rekenden dan ook op het afgelasten van de visdag.
Uiteindelijk werd besloten aan de hand van
de verwachtingen om het toch door te laten
gaan. Achteraf was dit een juiste beslissing.
Een kalme zee, af en toe een wat druilerige
regen en weinig wind. Er was best mee te leven en te vissen.

Voorzorgsmaatregelen

We voeren wat bakboord uit zo’n 3 kwartier
varen in zuidelijke richting. Daar gingen we
voor anker. Slechts 23 vissen waren getuige
van wat een fantastische visdag zou gaan
worden. Er waren op het laatste moment

vijf afberichten. Kennelijk hadden zij weinig
vertrouwen in het weer. Uiteindelijk waren
alle voorzorgsmaatregelen tegen zeeziekte
overbodig zoals Spaanse pillen, oorpleisters,
armpleisters etc.

Vangstmenu

Op het vangstmenu stond hoofdzakelijk
schar, schar en schar. Prachtige exemplaren.
Dikwijls lieten zij zich per 2 of 3 tegelijk vangen. Daar tussendoor nog enkele mooie wijtingen. Ruim aan de maat en enkele onder
maatse, die ook direct weer werden teruggezet.
De resultaten: in de A was het weer Pim Pos,
die met 10.45 cm de zege opeiste. In de B excelleerde Dirk v/d Bos met 700 cm. Zie voor
de overige resultaten de uitslag. Na 3x100
minuten vissen, waren we precies 16.00 uur
aan de kade. 23 vissers keerden met een beste
vismaaltijd tevreden terug naar de thuisbasis.
Thijs ten Wolde
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vis en vakantie

Meervalsessie in
Zuid-Frankrijk
Na een aantal jaren visvakanties in Frankrijk te hebben beleefd en hele mooie vissen te hebben gevangen, hebben we
in een jaar of acht negen diverse mooie meervallen en karpers
op de franse rivieren gevangen. De eerste jaren veelal met zijn
tweeën en de laatste paar keer af en toe met een goede maat.
Deze keer hadden we Patrick Boon mee. Die evenals vorig jaar
zijn mannetje stond in de 24 uurs visserij op de meerval.
De voorbereidingen waren de afgelopen twee maanden in volle gang.
Een geschikte trailerhelling en parkeerplaats werden geregeld, de voorraad kunstaas, lood, haken, dreggen, een Zodiac en nieuw materiaal
werd aangeschaft om een week lang te vissen.
We moesten dan ook niet misgrijpen tijdens deze week. Ook werden
er nog diverse telefoontjes onderling gepleegd of we nu ook echt alles
op de rit hadden.
We zouden een week lang doorbrengen in Zuid-Frankrijk op één van
de vele rivieren die het rijk is. Vrijdagavond zouden we vertrekken en
de zaterdag daarop in de ochtend de rivier weer verlaten. Dus dat zou
een week lang 24 uur per dag vissen worden.
6
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Onze stek

Zaterdagochtend kwamen we vroeg in de ochtend aan in het gebied
rondom de rivieren die uitmonden in de Middellandse Zee. We besloten onszelf een stevig ontbijt toe te eigenen in verband met de naderende vastenweek. We hadden een schitterend plekje bij een bewoner
geregeld aan de rivier met een dito trailerhelling. Na aankomst lag
de boot al vrij snel te water. De benodigde hengelsportmaterialen,
tenten, stretchers, eten, drinken en andere benodigdheden werden ingeladen in de voor ons zo geliefde Skiff en Zodiac die wij mee hadden.
Na een kilometer of 8 over de rivier gevaren te hebben, kwamen we
aan op de door ons in het voorjaar beviste stek. De stek herkenden we
nog aan de naastgelegen boom, maar daar was ook alles mee gezegd.
De stek was weelderig begroeid met riet en licht opkomende jonge
boompjes.

Aasvissen

Gelukkig hadden we in de voorbereiding dan ook niets aan het toeval
overgelaten en waren we in een klein uurtje voorzien van een mooie
stek waar we onze drie tenten op kwijt konden. Dat betekende dus wel
dat we de heggenschaar en dito boomzaag stevig bij de hand moesten

nemen om dit plekje te creëren. De hengels en dito materialen werden uit de boot geladen en ons basiskamp werd geïnstalleerd voor
de komende week. Eén van de eerste dingen die we uiteraard gereed
maakten, was het aansluiten van ons koelkastje op de gasfles. Wat een
luxe is dat, om na een middagje vissen een koude versnapering te kunnen nemen.
Nadat we onze hengels opgetuigd hadden en klaar waren voor onze
eerste nacht langs de rivier hebben we `s middags nog lekker even
onze voorraad aasvissen kunnen bijvullen met de in de rivier zwemmende giebels waar de meerval verzot op is. Wij besloten onze eerste
nacht met vijf hengels te vissen in verband met onze nachtelijke reis
door de landen van onze zuiderburen. Dit om onszelf een klein beetje
nachtrust te gunnen. In Frankrijk is het op de meeste rivieren en meren toegestaan om met vier hengels per persoon te vissen. Als je met
drie man zit te vissen, zou je dus theoretisch met twaalf hengels kunnen vissen, maar dat is echt gekkenwerk.
Lees voor de rest van het verslag direct verder op:
www.rozemeijer.com/blog/2010/10/06
Roy Noom
Gert-Jan Knaap
Patrick Boon
Lees ook het testverslag van een paar prachtige Rozemeijer hengels
tijdens onze laatste meervalsessie op www.rozemeijer.com/blog

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam

E. Jong Baw
J.van Maasdan
R. Wurster
M. Wurster
R.I. Rothuizen
J.R. Tanasale
F. Nijk
A. Wyrwiak
R. Leusink

woonplaats

Zaandam
Krommenie
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Zaandam
Westzaan
Hoofddorp
Zaandam

naam

Mevr. A.K.L. Geurtsen
C.J.P. Brasser
Juha Saane
B. van de Velde
J. Bakker
R. Bakker
M.L. Ostrouski
Mevr. D.T. Hoekstra
Mej. A.I.E. Schouten

woonplaats
Loosdrecht
Beverwijk
Wormer
Wormer
Zaandijk
Oostzaan
Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormerveer

naam
T. Schouten
B.van Rossum
M.de Boer
J. Mak
J. Wisniewski
T. Folkers
S. Folkers
M. Wlodarczyk
G.S. Sebbah

woonplaats
Wormerveer
Wormerveer
Ilpendam
Wormer
Koln Kalk Duitsland
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Le Mans - Frankrijk

naam

woonplaats

H.P. Houalet CeransFoulleTourte Frankr
F.D. Blackstone
Jisp
M. Klompmaker
Koog a/d Zaan
J. Macko
Koog a/d Zaan
J.L. Brugemann
Wormerveer
R. Stejanowicz
Koog a/d Zaan
R. Stolp
Zaandam
J.M.A. Kiers
Zaandam
M. Bartovek
Zaandam
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jeugdcommissie

Vissen is niet vervelend
om te leren
Aan het water, zonnetje erbij, een strakke hengel en vissies
vangen. Wie wil dat nou niet? Maar wat zou je daar nu voor
moeten leren? Eerst naar cursus onzin toch? Nou niet helemaal
of helemaal niet.

Wisten jullie bijvoorbeeld dat je voor het onthaken van een vis eerst
je handen nat moet maken om zijn beschermende slijmhuid niet te
beschadigen? Dat je met een haakje zonder weerhaak net zoveel vis
vangt als met weerhaak, maar dat je de vis veel makkelijker van de
haak kunt halen? Er naast dat voorntje of baarsje dat jullie wel eens
vangen minstens vijftig andere soorten vis in ons Nederlandse zoete
water voorkomen? En weten jullie dat een vis eitjes legt?
Zo zijn er over de vissen en het vissen op vissen, nog wel duizend
andere dingen te vertellen en te laten zien. Om dit duidelijk te maken
en te zorgen dat jij straks heel veel (de meeste natuurlijk) vissen gaat
vangen en om te zorgen dat die visjes weer netjes van het haakje worden gehaald, organiseert de HVZ jaarlijks een jeugdcursus.

Visvergunning

De mannen en vrouwen van de jeugdcommissie, allemaal goede wedstrijdvissers, vertellen hier graag over. Met een mooie presentatie, film
of plaatjes ondersteunen zij hun verhaal. Bekende karpervissers komen een avond vertellen over het vissen op karpers. Karpers kunnen
wel tot 60 pond zwaar worden, wist je dat? Een andere avond zijn
de vliegvissers aan de beurt en gaan we zelf vliegen binden van garen
8
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PROGRAMMA HVZ JEUGD
JEUGDCURSUS 2011
onderwerp
1 Introductie en kennismaking
2 De Hengel / Visherkenning
3 Lijn, Haken, Dobbers en Lood
(Na de pauze tuigen maken)

dag

tijd

ma
ma
ma

19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00

ma
ma
ma

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

ma
ma

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

ma
za

19.00 tot 21.00
9.00 tot 12.00

Voorjaarsvakanie

met een haakje er in! Witvissers vertellen alles over het maken van
wedstrijdsnoertjes en we maken zelf voer. Dan hebben we ook nog
baarsvissers en andere roofvissers en vertellen we je meteen dat je altijd
een visvergunning moet hebben en welke!
Dit gaan we doen in negen avonden en 1 praktijkochtend. Voor degenen die goed hebben opgelet en niet alleen maar over vissen hebben
zitten dromen, is het diploma Jeugdsportvisser te behalen. De cursus
wordt gehouden in het zaaltje achter het HVZ kantoor op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur en is geschikt voor jeugdvissers van 8
t/m 16 jaar. De cursus begint op maandag 31 januari 2011.

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

datum
31-jan
7-feb
14-feb

19 t/m 28 febr

11-apr
16-apr

Aanmelden

Meld je nu aan en verzeker je van een plaatsje bij deze gratis HVZ
cursus jeugdsportvisser. Alle data voor de jeugdcursus en het hele programma voor de jeugd 2011 vind je op www.hvznet.nl. Aanmelden
kan bij Frans Hagens, tel. 06-43095500 met je naam, geboortedatum
en HVZ lidmaatschapnummer. Dit kan ook per mail via hvz.net@
tiscali.nl
DEELNAME VOOR LEDEN IS GRATIS! Ben je geen lid van de
HVZ? Dan kan dit alsnog tijdens de cursus. Dit kost voor aspiranten
slechts € 5,- voor een heel jaar voor 1 gewone hengel in HVZ water en
€ 9,50 inclusief vispas voor twee hengels en/of kunstaas. Voor junioren
vanaf 14 jaar is dit € 22,00 incl. de vispas. Dit bedrag wordt alleen het
eerste jaar vermeerderd met € 4,- inschrijfkosten.
Frans Hagens

nieuws - december 2010/ januari 2011
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jeugdcommissie (vervolg)

Winnaars
jeugdcompetitie 2010!
Negen wedstrijden op woensdagavond hebben bepaald wie
zich dit jaar de beste jeugdvissers van de HVZ mogen noemen De slechtste wedstrijd mocht afgeschreven worden en dit
maakte de einduitslag tot het laatste moment spannend.
In de B klasse gaven Lorenzo en Jasper elkaar geen grammetje toe in
de wedstrijden. En ook Pim deed alle wedstrijden aardig mee. Ook
in de A klasse was het spanning alom, zeker omdat hier door school
of anders nog al eens verzuimd moest worden. Degenen die bijna alle
wedstrijden konden vissen en dit ook nog goed deden, maakten de
meeste kans.

Punten

Naast dat er op gewicht is gevist, spelen bij iedere competitie de behaalde punten ook een grote rol. Dus eerste is 1 punt, tweede 2 punten
enz. En je moet ook zo min mogelijk punten halen. Zo komt het voor
dat - hoewel je over de hele competitie de meeste kilo’s vis hebt gevangen - je toch door de punten niet wint. Dat overkwam Kaylee die bij
elkaar over alle wedstrijden wel de meeste vis had, maar niet de minste
punten. Zij eindigde op de vierde plaats.

De uitslag 2010 is als volgt geworden voor de B
klasse:
1.
2.
3.

Lorenzo Goedhardt
Rick Sassen
Pim Swart.

Voor de A klasse :
1.
2.
3.

Stephan Veenstra
Niels Swart
Wesley Binsbergen

Jongelui, de jeugdcommissie heeft weer genoten en wij hopen jullie
ook. In 2011 is er uiteraard weer een spannende competitie met zelfs 10
wedstrijden. Wij gaan er va uit dat alle jeugdleden hier weer aan mee
doen. De data kun je alvast bekijken op www.hvznet.nl zodat je ze vrij
kunt houden in je agenda. De jeugdcommissie wenst jullie allemaal
fijne feestdagen toe. Tot volgend jaar.
Frans Hagens

HVZettertjes
Te koop: Tweedelig warmtepak Heavy Weight merk SUNRIDGE maat L.
Comfort and warmth – total waterproofing. Z.g.a.n. voor de prijs van 60 euro.
F. Langelaar, Gasinjetstraat 64, Purmerend.
Tel. 0299 – 430689, flangelaar@prettel.nl

Nieuwe Meerval website
Zie voor een voorproefje:
www.youtube.com/watch?v=FbVgrfDO2DQ.
Vriendelijke groet,
het Siluresteamholland.com
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seniorencommissie

Stilte rond de senioren 55 plus
Na enkele maanden van stilte rondom het vissen met de 55 plussers, gaan onze gedachten alweer uit naar de competitie van 2011. Dan komen we weer met een programma dat gelijk en zelfs beter wordt dan de voorgaande jaren (denken wij). Maar
daar is de bespreking in april voor. Dan horen we ook graag jullie mening. Daarnaast
proberen we te voldoen aan de verzoeken die op de dag van de prijsuitreiking zijn
gedaan.
Het probleem van afstand onderling 25 meter. Doordat er toch wel weinig viswater voor
een grote ploeg in de Zaanstreek is, moeten
we er wel denken om ook dieper water op te
gaan zoeken, dat voor elk type hengel aanvaardbaar is. Voor zover wij dat zien, gaat dat
zeker lukken. En met een beetje hulp aan hen
die hier nog niet zo in thuis zijn, is er altijd
raad en daad beschikbaar. Op tijd aangege-

ven, kan je vroegtijdig alles in orde hebben
om ook met een korte stok heerlijk te vissen
en te vangen. En ook leuk om je zelf op te
peppen voor de nieuwe competitie!

Bootjes vissen op het Zwet

We gaan ook weer bootjes vissen op
het Zwet. Twee keer op nog groter water, alleen voor competitie deelnemers.

Tip voor iedereen die de moeite heeft
genomen om dit te lezen. Vraag aan
sinterklaas spullen voor dieper water.
Heel fijne kerstdagen en een goed uiteinde
toegewenst. En vooral een goed begin.
Joop

In Westzaan kunnen we
nu ook terecht!
Sinds een aantal maanden is er in Westzaan (een beetje inverdan) in de Kerkbuurt nr. 45 een winkel geopend die aquariumvissen verkoopt en vooral gespecialiseerd is in discusvissen:
Discus Compleet ‘Rio Negro’.
Discusvissen zijn prachtige zoetwatervissen in diverse mooie kleuren
die - de naam zegt het al - zo rond zijn als een discus. Kostbare vissen
ook. Dit komt omdat ze zich nog niet zo makkelijk laten nakweken.
Deze winkel is dan ook heel bijzonder. Het mooie van Discusvissen
is verder dat ze broedzorg kennen en als ze eenmaal eitjes en jongen
hebben gekregen, deze zich de eerste dagen voeden aan de huid van
de ouders. Maar daar kunnen ze in de winkel veel meer over vertellen.
Er worden ook wat andere siervissoorten verkocht als meervallen en
cycloïden.

Aas

De eigenaren zijn Leo en Melvin. Behalve aquariaan is Melvin Sengers een verwoed sportvisser. Een geoefend visser met de kunstvlieg
en ander kunstaas. Naast een groot assortiment aquariumvissen heeft
Melvin dan ook een klein hengelsport assortiment in zijn winkel en
verkoopt hij maden en wormen. Zeker een bezoekje waard dus om
even aas of kunstaas te kopen. Bij Discus Compleet ‘Rio Negro’ kun je
ook HVZ lid worden, direct een tijdelijke vergunning krijgen en gaan
vissen. Met een leuke snoek of snoekbaarshengel van Discus Compleet en een paar mooie pluggen kun je dan al gelijk de vangst van je
leven doen in de polder Westzaan of de Nauernasche Vaart.

Verder is het natuurlijk ook nog eens hartstikke leuk om de mooie
aquariumvissen te bekijken en hierover met Melvin te babbelen, want
Melvin heeft verstand van vissen in de breedste zin van het woord.

Openingstijden

Discus Compleet ‘Rio Negro’, Kerkbuurt 45 Westzaan: dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 - 17.30 uur. Donderdagavond koopavond tot 21.00 uur. Zaterdag geopend van 10.00 - 17.00
uur.
Frans Hagens

Ter kennismaking!
Alle Spro kunstaas:

3halen, 2 betalen!
nieuws - december 2010/ januari 2011
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Met Faunaland
zit u ook goed
aan de waterkant
Faunaland Zaandam
Lobeliusstraat 34, 1504 EM Zaandam
Tel/ fax: 075-6170600

www.faunaland.nl

VOOR AL UW
HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

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

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

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK

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