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Bijzondere visdag Grevelingenmeer

Mart Hartog vangt (Tar)bot
Het was zondagochtend 29 november.
De bus met 31 deelnemers vertrok stipt
om 6.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
het HVZ kantoor voor de voorlaatste
wedstrijd op het Grevelingenmeer van
de zeeviscompetitie 2009. De weersvoorspelling was slecht; wind en regen. Deze voorspelling betekende op
zee een afgelaste wedstrijd, maar op
het binnenwater is de marge ruimer
want op het Grevelingenmeer vissen
we binnendijks. En daarbij opgeteld, is
het daar altijd comfortabel vissen. Er is
namelijk geen getij en dus geen stroming, maar we vissen er wel op circa
30 meter diepte.
Prachtige tarbot
Het was ongeveer 8.00 uur dat we in het
haventje van de Osse arriveerden. Er waren
twee boten gereserveerd. De A ging inschepen op de m.s. Theo en de B op m.s. Helga.
Om 8.30 uur gingen de trossen los en na
kort varen, hooguit een half uurtje, gingen
we voor anker.
Snel werden de eerste vissen gevangen. Wijting en schar vormden de hoofdmoot. Op
een verdacht moment dacht Mart Hartog dat
hij de gul van zijn leven aan de haak had.
Na rustig en kalm binnendraaien, bleek dat
een prachtige tarbot te zijn met een lengte
van 42 centimeter. Een vis die vaker op de
Grevelingen wordt gevangen.

Bijzondere visdag
Voor Mart kon de dag niet meer stuk en even
was de vervelende wind en regen vergeten.
Inmiddels ging het vangen door. Geen recordaantallen maar mondjesmaat. Inmiddels was ’s middags de regen opgehouden
en besloten we om 14.45 uur te stoppen en
te meten. In de A was Pim Pos winnaar met

420 en Peter Hoenselaar tweede met 254
cm. Ton de Jong werd met 242 cm. derde.
In de B was Wim Goudriaan met 219cm de
beste. Zijn maatje Arjan Dijkstra werd tweede
met 196 cm. en Ben v. Assema met 171 cm
werd derde. Om 15.30 uur zaten we allemaal inmiddels redelijk droog gewaaid in
de bus richting het Zaantje. Onderweg nog
de traditionele Tombola  in de bus. Altijd een
gezellig tijdverdrijf en tot tevredenheid van
de penningmeester. Om 18.00 uur waren we
weer op ons huisadres, met een bijzondere
visdag achter de rug.
Thijs ten Wolde
Voor de uitslag zie pagina 6.
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van de voorzitter

Actieve vereniging
Door
de
verschijnings
frequentie van ons HVZnieuws een beetje laat; maar natuurlijk wil ik alle
HVZ ‘ers en hun familie een uitstekend en
gezond 2010 wensen. En als dat ook nog gecombineerd gaat met mooie vangsten, dan
kunnen we dit jaar met vertrouwen tegemoet
zien.
Het afgelopen jaar was voor de HVZ een
stabiel jaar, het ledenaantal bleef op peil
en financieel ging het goed. We zijn echter
van plan om met een uitgebreide actie in het
voorjaar het ledenaantal naar een wat hoger
plan te brengen.
Nieuw dit jaar is dat we in de polder Wijde
Wormer mogen vissen. Weliswaar beperkt we kregen niet alles wat we wilden - maar
de eerste stap is gezet. We zullen als bestuur
altijd actief zijn als er zich mogelijkheden
voordoen om ons viswater uit te breiden. We
zijn er druk mee bezig.
De HVZ is een actieve vereniging. Zeker als ik
de programma’s inkijk voor dit jaar van onze
commissies. Dat ziet er weer voortreffelijk uit.
Wat extra aandacht zal uitgaan naar onze

nieuwste aanwinst: de communicatie commissie. Niet alleen voor interne communicatie maar zeker ook voor de externe contacten. Want hier valt nog wel het een en ander
te verbeteren.
Inmiddels is het HVZ nieuws in zijn huidige
vorm ook alweer een jaar oud. Dat was wel
even wennen. Daar zijn meningen over,
maar de meeste waren gelukkig positief.
Als ik deze genoemde punten bij elkaar optel
dan zal 2010 voor de HVZ een voortreffelijk
jaar gaan worden.
Thijs ten Wolde

van het bestuur
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Spitsdrukte met de Vispassen!
Het was de afgelopen maand weer buffelen om de vispassen 2010 te controleren,
verzendklaar te maken en op postcode te
sorteren. De HVZ is trots hierbij gebruik te
kunnen maken van een aantal vaste vrijwilligers. Thea Hesterman, Henk Oostenbrugge
en Nico van Pinksteren zijn bijna dagelijks op
kantoor om de vaste administrateur Bas van
Vuure te assisteren. Wat nog niet iedereen
weet, is dat dezelfde vrijwilligers straks met
fietstassen vol de meeste van deze vispassen
bij u komen bezorgen. Tenminste als u uw
contributie heeft voldaan. Het hoeft geen betoog dat wij deze mensen graag even in het
zonnetje willen zetten en zeer erkentelijk zijn
voor al het werk dat zij doen.
Thea, Henk en Nico, namens het bestuur
bedankt!
Henk op den Akker
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klaverjassen

Een goed begin
De Kerstklaverjas is achter de rug en ondanks
het slechte weer was de opkomst goed. Op
alle tafels stond een leuke HVZ kerstkaart.
Zoals gebruikelijk was er deze keer voor iedereen een prijs. Kerstbrood met een pakje
roomboter of een doos chocolade.

toor en beginnen om acht uur op:

Nu gaan we weer van start en we kunnen
best nog een paar deelnemers gebruiken.
Dus mensen, wilt u voor de gezelligheid eens
meekaarten? Kom dan eens op een van de
komende kaartavonden (vrijdag) om de sfeer
te proeven.
Wij kaarten in de kantine naast het HVZ kan-

Wilt u meer informatie? Belt u dan met Trudy
van Daal, tel 075-6228520.

8 , 22, 29 januari
12, 19 februari
5, 26 maart
21, 23 april

de redactie

Schone lei
Zo’n eerste uitgave van het nieuwe jaar
heeft altijd iets bijzonders. Je begint als
het ware met een schone lei, benieuwd
naar wat er komen gaat.
Zo’n leeg blad is heerlijk als je van
schrijven houdt. Gek genoeg is er altijd
wel iets waarover je schrijven kunt. Om
niet in herhaling te vallen, lees je nog
eens terug wat je eerder schreef. Inmiddels is het alweer zes uitgaves geleden
dat we ons aan u voorstelden als nieuwe
redactie van HVZ nieuws.
Met veel enthousiasme hebben we het
afgelopen jaar het blad voor u samengesteld. En ook nu hebben we weer met
veel plezier aan dit nummer gewerkt.
Want we hopen natuurlijk dat u het blad
met interesse blijft lezen. Er staat in ieder
geval weer veel op de agenda voor dit
nieuwe jaar.
Aan inspiratie dus geen gebrek. Een
mooi nieuw visjaar toegewenst!
Annegreet van der Ros

agenda
Klaverjassen

Seniorencommissie

12 en 19 februari, 5 en 26 maart, 21 en 23
april, 20.00 uur, kantine van de Scheidsrechters, naast het HVZ kantoor

16 april 10.00 uur, vergadering voor geïnteresseerden, SVZ gebouw
Zie voor het voorlopige programma competitie 2010 pag. 5

Ps. Ook uw teksten, ideeën, foto’s, verslagen enz. zijn van harte welkom!

Jeugdcursus
1, 8, 15 februari, 1, 8, 15, 24, 31 maart van
19.00 tot 21.00 uur. 24 april vliegvissen in
praktijk (Twiske) 9.00 – 12.00 uur

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester
J. Alrich, juridische zaken

M. Kuiper, 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
A. de Looper, communicatiecommissie

Zuiderweg 72g Wijdewormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl
Open van oktober t/m maart alle
werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.

Rekeningnummer
ING Bank: 407968
IBAN: NL45 INGB 0000407968
Fortis Bank: 84.45.22.775
IBAN  NL07 FTSB 0844522775

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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Thuis op het water

Aluminium (vis)boten in diverse uitvoeringen
Helemaal ingericht naar uw wens
Bij Eggers vindt u de boot van uw dromen!

Eggers Jisp
Dorpsstraat 3
1546 LD Jisp (NH)
Tel. 075 6421364
www.eggers.nl

‘Het team staat
als een huis’
U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl
Castricum: 0251 655086

Zaandam: 075 6510610

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

8/6/08 12:44:18 PM

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
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seniorencommissie

Wintercompetitie 2009
Ja, hij is weer afgesloten: de competitie 2009.
Deze is op de laatste dag na goed verlopen.
Gezien de snertdag (deelnemers weten wat
ik hier mee bedoel) zou het leuker zijn geweest als er die dag gevist had kunnen worden. Maar helaas, door ijs en sneeuw en ook
de leeftijd van meerdere deelnemers, besloot
de commissie het die dag alleen bij snert en
roggebrood met spek te houden.
Ondanks enkele wegblijvers, die het graag
anders hadden gezien, was het keigezellig in
de lobby van het Wapen van Assendelft. Ik
vind het dan ook op z’n plaats om Joop en
alle helpers de warme douche te geven. Ik ga
ervan uit dat voor 2010 dezelfde golflengte
wordt aangehouden. Klasse mannen!
Joop Lotten

Senioren 55 plus

Voorlopig programma 2010
Indien de waterkanten en de visplaatsen het toelaten (ivm. werkzaamheden) 16 april 2010,
10.00 uur bespreking in het SVZ gebouw.

Competitie
7-5-10
21-5-10
28-5-10
11-06-10
25-06-10
9-07-10
23-07-10
6-08-10
20-08-10
3-09-10
17-09-10

Verzamelplaatsen
Zuidervaart                                               
Delft  Assendelft                                           
Park Wormerveer koppel                                          
Gouw i.d.m.                                            
N.H Kan. Woude                                   
Zuidervaart                                   
Gouw of Zuidervaart
N.H.Kan; Woude            
Delft Assendelft                                         
Zuidervaart                                  
Prijsuitreiking SVZ gebouw                  

Zaandam
Indigostraat
N.H.kanaal
P.P;l snackbar
Delft  Watertoren Westzaan  p;pl
park  ter plaatse
65 Plus P;pl oostdors

Bootvissen
4 juni 2010 en 30 juli 2010 alleen voor competitie deelnemers
H.H.Slootdag 65 Plus 1 juni 2010   Zuidervaart of H;H.sloot i.d.m.

Pool vissen
14-05-10
18-06-10
2-07-10
16-07-10
13-08-10

N.H.kanaal
N.H.kanaal
N.N.Vaart
N.H.Kanaal
Zaan Wormerveer
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jeugdcommissie
Vissen vangen kun je leren!

Wanneer je gaat vissen
dan is dat leuk!
Helaas komt het vaak genoeg voor dat na afloop het vissen toch minder leuk
was dan je had gedacht. Het was saai, langdradig - er gebeurde niks en niets
spannends – en je hebt ook nog eens niets of weinig gevangen. Toch, als je goed
om je heen had gekeken dan zag je misschien anderen die wel wat vingen en
eigenlijk constant bezig waren met hun hengel, peilen en aas.
Hoe komt het nu dat een ander wel vangt en jij niet? Wij van de HVZ jeugd
weten dat en nog belangrijker: We kunnen je leren om meer vissen te vangen!
Daarmee bereiken we een aantal dingen.
Want zeer waarschijnlijk ga je vissen ook
leuk vinden omdat je regelmatig wat vangt.
Ten tweede leren we je dat vissen interessante
levende wezens zijn waar je met een beetje
respect mee moet omgaan. Je komt te weten
hoe ze zwemmen, wat ze eten, hoe groot en
hoe oud ze kunnen worden en welke soorten
er allemaal zijn.
Verder leer je welke hengel en spulletjes je
nodig hebt om deze vissen te vangen, netjes
van de haak te halen om soms te bewaren en
later te bekijken, te meten of wegen. Daarna
laten we ze natuurlijk weer onbeschadigd
zwemmen! Er zijn heel veel manieren om te
vissen, zelfs zo dat je alleen bepaalde vissoorten vangt. Je kunt bijvoorbeeld zo vissen dat je bijvoorbeeld alleen maar snoeken
vangt, karpers of bepaalde soorten witvis
(Voorn en Brasem). Daarvoor gebruik je dan
ook weer verschillende soorten hengels en
aas of kunstaas.

Zelf maken

De cursus is inmiddels gestart met een introductie op maandag 25 januari jl., maar
instappen op de tweede avond is ook nog
mogelijk. De totale cursus bestaat uit negen maandagavonden van 19.00 tot 21.00
uur in het HVZ gebouw op sportpark “de
Kalverhoek”.
Deelname is gratis voor HVZ-jeugdleden of
wanneer je tijdens de cursus jeugdlid wordt.
Je krijgt een gratis cursusboek om alles nog
eens na te lezen en de HVZ cursus. Kijk voor
meer informatie op www.hvznet.nl of mail
naar hvz.jeugd@tiscali.nl.
In de zomer na de cursus volgen ook nog de
zomeravondwedstrijden, de koppelwedstrijden en ons fantastische zomerkamp. Hier wil
je natuurlijk aan mee doen want jij kunt al
een beetje vissen en op het zomerkamp na is
bijna alles gratis. Bovendien kun je prachtige
prijzen winnen!
Frans Hagens
Let op: de cursusavonden van maandag 22
en 29 maart zijn veranderd in woensdag 24
en 31 maart!

We gaan zelf tuigjes maken en een hengel
optuigen, een haakje aanzetten en knopen
maken, zelf aas en voer bereiden, kunstvliegen binden en baarstuigjes maken. Meestal
mag je dat wat je gemaakt hebt houden om
er zelf mee te vissen of aan anderen te laten zien. Verder zie je op onze cursus mooie
foto’s en films. Misschien vang jij hierna dan
in het vervolg de meeste, de grootste of de
zwaarste vissen!
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cie zout

Uitslag wedstrijd

Grevelingen 29-11-2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A-klasse

cm

Pos, P.
Hoenselaar, P.
Jong, T.de
Wolde, Thijs ten
Hartog, M
Fruijtier, J.
Heijnen, N
Liauw, S.
Withaar Rob
Heijnen, W
Lutterlof, A.sr
Achterberg, A.
Does, H.vd
Commandeur, R
Kok, M.
Kuijken, Z.
Dienaar, P
Horst. A.v.d.

420
254
242
210
189
168
159
159
147
146
138
133
122
120
114
80
74
48

B-klasse

cm

Goudriaan, W.
Dijkstra,A.
Assema, B.v.
Cloots, P.
Pie, Ton
Berg, Kl.vd.sr
Harmelwaard, J
Pie, Herman
Schneider, D.
Valentijn, Jeffrey

219
196
171
154
142
132
86
64
24
21

commissie zoet

Wintercompetitie 2009
De wintercompetitie is weer ten einde na veel slecht tot
zeer slecht weer.
Veel regen en harde wind en soms storm.
En hoewel de vangsten ook niet goed waren, zijn we toch
weer tot een eindresultaat gekomen.
Zaterdag 5 december had zwarte piet de startnummers op
chocoladeletters gezet en in de zak gedaan. Daaruit moesten de deelnemers hun plaatsnummers trekken.
De laatste wedstrijd van 19 december kon helaas niet doorgaan in
verband met sneeuw en ijsvorming.  
Daar zat een te groot risico aan omdat we allemaal geen jonkies
meer zijn.
En omdat de vorst zou aanhouden, werd deze voor allen een afschrijver.
De prijsuitreiking van de zomer- en wintercompetitie ging wel door in
het Wapen van Assendelft.
Daar werden de deelnemers ‘s middags om 3 uur verwacht.
Ondanks de sneeuw die was voorspeld, konden de meesten gelukkig
aanwezig zijn.

Er werd deze winter met 24 deelnemers gevist.
Nadat Joop en Carl de prijzen hadden uitgereikt, was er voor iedereen een kerstbrood omdat de laatste wedstrijd niet door kon gaan.
Joop bedankte de mensen en wenste iedereen fijne feestdagen en
een visrijk 2010.
Als het mogelijk is, hoop ik volgend jaar weer aan de winterwedstrijden mee te doen.
Vis joop

Erwtensoep met roggebrood
Onder het genot van een drankje en erwtensoep met roggebrood,
die ze speciaal voor de HVZ hadden gemaakt, werd het gezellig onder elkaar.
Ook onze voorzitter Thijs ten Wolde kwam een kijkje nemen.
De winnaars van de zomer (zoals eerder vermeld) kregen hun prijzen.

administratie
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam

Eindwinaars wintercompetitie:
nr. naam
1e
2e
3e
4e
5e

Kees van den Berg
Joop Lotten
Willem Westra
Piet Plekker
Ruud Swart

aantal
punten
19
26
29
32
33

totaal
gewicht
35.150 kg
29.280 kg
24.150 kg
17.480 kg
16.160 kg

woonplaats

B.de Vries
E. Domingues de Sousa
Dani Peeters
D. Talamanja
M. Polling
S.M. Blei
G. Talamanja
T.v.d. Meijden
K.J.van der Spek
R. Soeters
H. Ehringfeld-van der Ster
R.de Boer
J.de Boer
M.J. Smit
Matthew van der Veen
Rick Koster
P. Sommeling
C. Kuiper
J.van Dijk
T.G. Jaszczak
R.de Jong
J. Cramer
J. Wijngaarden

Amsterdam
Amsterdam
Assendelft
Essen - Duitsland
Koog a/d Zaan
Lelystad
Oberkirch - Duitsland
Purmerend
Purmerend
Uithoorn
Wieringerwerf
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

Nieuws - februari/ maart 2010
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algemeen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterschapsbestuur
Korte indruk vergaderingen 2009

Na de eerste twee vergaderingen was
me duidelijk geworden hoe het in het
bestuur van een Waterschap werkt.
Men krijgt maandelijks een heel pak
papier thuisgestuurd, bestaande uit
vergaderstukken, beleidsnota’s, toelichtingen, vergaderingverslagen van
het Dagelijks Bestuur en niet te vergeten allerlei informatief materiaal dat
door vele instanties ter attentie van de
bestuurders wordt toegestuurd. Daar
bovenop nog eens informatie over en
van de Unie van Waterschappen, de
Stowa en nog veel meer.
Het is onmogelijk om dat allemaal goed te
bestuderen, dus maak je een keuze. Wat de
agenda betreft, zorg je dat je weet waar het
over gaat. En in de punten die je aanspreken en je interesse hebben, ga je jezelf verdiepen zodat je er eventueel zinnige dingen
over kunt zeggen of de zaak kunt proberen
te veranderen of bij te sturen als dat nodig
mocht zijn. Dat is natuurlijk kort door de
bocht, want ook samen met de andere leden
van de fractie van ‘Water Natuurlijk’ worden
er onderwerpen uitgehaald en standpunten
bepaald.

Zomerschouw
Zo kwamen voor de zomer onder andere het
collegeprogramma en meerjarenplan aan de
orde, net als de beleidsnota op milieugebied
en het financieel Verslag 2008. Maar ook
aparte agendapunten, zoals een voorstel van
enkele partijen om de Zomerschouw weer in
te voeren in de polder Waarland, Woudmeer
en Speketer. Veel inwoners van deze polders
waren naar Edam gekomen om dit te steunen vanwege de smalle sloten en duikers
hier. Maar wij konden daar niet voor zijn en
vonden dat een knelpuntenschouw wat later
in juli voldoende moest zijn, zodat nest- en
paaigelegenheden beter zijn beschermd. Het
voorstel is afgewezen.
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Natuurbelang
Dan was er een voorstel om bij de verbetering van de waddenzeedijk een fietspad aan
te leggen op de Balgzanddijk, een afgelegen
stuk dijk bij Den Helder (Oostoever bij ‘t Kuitje), wat nu door ontelbare trek- en wadvogels
wordt gebruikt als vluchtplaats bij Hoog Water en storm, als de slikken op het wad onder water staan. Het stuk dijk van 6 km is nu
eigenlijk nauwelijks bereikbaar, afgesloten
door hekken en er komen alleen schapen.
Het wordt beheerd door Landschap NoordHolland dat ook fel tegen een fietspad hier
was. Wij zijn in principe eigenlijk voor meer
recreatieve voorzieningen maar moesten hier
toch een goede afweging maken. Aangezien
wij ook een fietser van Den Helder naar Wieringen niet voor zijn plezier 2x 6 km om zien
rijden terwijl hij verderop wel langs de dijk
kan fietsen, was onze keus voor de vogels
logisch, maar het voorstel werd maar net
afgestemd, dus niet iedereen stelde hier het
natuurbelang voorop.
Een volgend voorstel was om 5,5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het baggeren
dit jaar. Aangezien er nu eindelijk gebaggerd
kan worden (Alkmaar, Wormer- en Jisperveld, Waard-Groetkanaal), waren wij (en de
meeste andere bestuursleden) voor, al was
het alleen maar om de achterstand wat in
te halen.

Bagger achterstand
In september kwam het voorstel op tafel om
extra geld beschikbaar te stellen voor het
maaien van waterplanten. Daarbij hebben
wij vragen gesteld en voorstellen gedaan om
vissterfte en natuurvernietiging te voorkomen,
om dit zo mogelijk te beperken tot 1 keer per
jaar, en anders alleen in het midden van waterlopen te maaien (de doorstroming moet
verzekerd blijven want veiligheid heeft altijd
prioriteit nummer 1). Ook komen er steeds
meer planten, vaak monoculturen, omdat op
veel plaatsen een baggerachterstand is en
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het water steeds helderder wordt. Ook neemt
het Waterschap steeds meer stedelijk water
in onderhoud, wat extra kosten zal geven.
In oktober kwam het Waterplan (WBP4) aan
de orde, zeg maar de bijbel van het Hoogheemraadschap. Het geeft de voornemens,
het beleid en de te nemen maatregelen voor
de komende 5 jaar aan en is afgestemd op
de waterplannen van Rijk (RWS), provincie
en de KRW (Kaderrichtlijn Water van Europa). Hierbij kwam voor ons een belangrijke
zaak aan de orde, de minimumwaterdiepte
van watergangen en sloten. Men wilde die
terugbrengen naar 40 cm maar dankzij een
amendement van Water Natuurlijk en de
steun van andere partijen wisten we dit terug
te brengen naar 50 cm, zoals de oude waterschappen dat ook altijd hanteerden.
In november kwamen de begroting 2009 en
de nieuwe Keur aan de orde. Over de begroting was wel het een en ander te zeggen.
Ook wij ontkomen niet aan de kredietcrisis,
maar hebben wel de nodige verplichtingen
opgelegd gekregen door Den Haag en de
provincie. De voornaamste zijn de verhoging van de dijken (alle buitendijken zoals
de Hontsbosche Zeewering, de duinen en de
IJsselmeerdijken moeten versterkt worden).
Verder de binnendijken zoals ruim 400 km
boezemkades en binnendijken die volgens
nieuwe normen van de provincie te laag of
te zwak worden bevonden. Ook de aanleg
van waterbergingen in alle polders om de
verwachte toename van de neerslag door de
klimaatverandering te kunnen opvangen en
de maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit (de KRW). Al deze programma’s
moeten voor een groot gedeelte voor 2016
klaar zijn. Dat blijkt niet mogelijk zonder
verhoging van de waterschapslasten. In de
begroting is dan ook een verhoging van 5%
voor het volgend jaar opgenomen en zijn
verschillende maatregelen wat uitgesteld
omdat we anders nooit op tijd aan alle opgelegde verplichtingen kunnen voldoen.

commissie zout

Commandeur
wint
afsluitwedstrijd
Waterschapswet
Wel waren alle partijen het er over eens dat
het baggeren moet blijven doorgaan. Ook
de projecten voor de vismigratie blijven overeind staan, al zijn de eerste resultaten voor
ons nog erg teleurstellend. Dat moet veel beter. Overigens is er ook nogal wat ophef over
de nieuwe belastingtarieven. De nieuwe Waterschapswet die door de regering is opgesteld, veroorzaakt een andere verdeling van
de lasten en voor sommige mensen, vooral
boeren en bedrijven met veel grond pakt dat
in enkele gevallen erg onvoordelig uit. Natuurgebieden daarentegen worden ontzien
en gaan veel minder betalen. Voor de meeste
burgers scheelt het niet zoveel. Al is de verdeling wel anders en wordt er nu duidelijk
onderscheid gemaakt tussen belasting voor
de Waterkeringen en sloten en gemalen, de
‘Watersysteemheffing’ genoemd, en die voor
de Waterkwaliteit, de ‘Zuiveringsheffing’
genoemd, (o.a. rioolwaterzuivering). Bij de
behandeling van de Keur was er niet zoveel
te melden. Hierin staan de regels waaraan
ieder zich moet houden, bijvoorbeeld bij de
aanleg van een steigertje in de sloot achter
zijn huis, of bij graven in de buurt van dijken
en wateren. Maar ook over het plaatsen van
afrasteringen en het leggen van kabels in dijken en sloten. Wel staat er nu ook een verbod in om vis uit te zetten of vaste vistuigen
te plaatsen, zonder dat daar toestemming
voor is in de vorm van een door het Waterschap goedgekeurd Visserijplan. Feitelijk betekent dit, dat de VBC’s, de Visstandbeheer
commissies die overal opgericht worden,
een wettelijke status krijgen die ook door de
regering wordt ondersteund.
Sjaak van der Bliek, november 2009

Dat de HVZ’ ers en de weergoden in 2009 geen vrienden zijn geworden, bleek maar weer eens 20 december jl. Een naar een 7 aanwakkerde ZW, met sneeuw
en ijzel, was genoeg om even te overleggen. Gaan we
niet of wel. Toch maar vissen, was het besluit.
Op de Noordpier in Wijk aan Zee moest het dan maar gebeuren. Die zondagochtend was het weer nog slechter; van de 30 inschrijvingen meldden zich 20 vissers aan de voet van de Noordpier. Twee gingen er alsnog naar huis. Met 18 man gingen we de
pier op. De vangsten waren matig. Ook hier weer wijting, schar
en wat gul. Om ongeveer 10.00 uur ging de wind geheel volgens de voorspelling volledig draaien en nam sterk af. Dat was
goed te zien aan de windmolens bij de parkeerplaats.

Heerlijk afsluitdiner
Over de wedstrijd zelf is weinig te melden, alhoewel de duur
ervan - van 08.30 uur tot 12.30 uur - wel erg lang is onder deze
omstandigheden. Bij de meting op een sneeuwvrij plekje bleek
dat René Commandeur, u weet wel van de Wanhoop, eerste was
met 251 cm. Wim Heijnen werd 2e met 208 cm. en Maarten ‘toffee’ Forrer was een goede 3e met 193. Na de meting was het
snel naar ons thuishonk de ‘Zon’ in Wijk aan Zee, waar voor ons
een heerlijk afsluitdiner klaarstond.
Ik hoop dat deze traditie kan worden voortgezet en dat onze
kaspositie dit toelaat. Want het begint er bleekjes uit te zien. De
Tombola maakt het weer een beetje draaglijk, maar hier moet
Martin nog wat cijferen. Voor 2010 hoop ik dat we wat meer
vriendschap met de weergoden kunnen realiseren.
Thijs ten Wolde

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 20-12-2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

A-klasse

cm

Commandeur, R
Heijnen, W.
Forrer, M.
Liauw, S.
Vermeer, A.
Dudink, F
Pos, P.
Does, H.vd
Withaar Rob

251
208
193
188
177
171
168
137
24

B-klasse

cm

Grippeling, N.
Cloots, P.

27
24
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vis & vakantie
Diverse HVZ’ers gaan er jaarlijks op uit voor
een combinatie van vissen en vakantie. Bijzondere ervaringen, waar ze vaak niet over
uitgepraat raken. Dat blijkt wel uit het verslag
van Gertjan Knaap, Roy Noom en Patrick
Boon dat uit maar liefst 16 pagina’s bestaat.
Omdat onze ruimte beperkt is, volgt hierbij
deel 1 van de enigszins ingekorte versie.

De ultieme sessie voor
iedere sportvisser
Na maandenlange voorbereidingen en vele tips en trucs rijker, vertrokken we vrijdag 28 augustus met zijn drieën richting
de Saone in Frankrijk. Vroeg in de ochtend komen we aan en het zonnetje en de temperatuur stralen ons tegemoet. Die
900 km zuidelijker doet je bijna denken dat je al ergens langs de Middellandse Zee vertoeft. 28 graden op de boardcomputer van de auto.
Op de camping waar we al diverse keren
zijn geweest, brengen we snel ons kampement voor de kleding en overige visspullen
in stelling. Een uurtje verder ligt onze boot
ook te water die we keurig parkeren aan
prive steiger die pal aan ons plekje ligt. Een
bak koffie verder, komt onze Franse buurman Jean-Pierre ons begroeten. Deze man
wil elke dag op de hoogte gehouden worden van onze vangsten. Dit gaat al een paar
jaar zo. Ronduit geweldig zo`n Franse man
die vol lof en over gekte spreekt als hij ons
weer ziet aankomen zonder de vrouwen die
in het voorjaar overigens wel mee mogen.
Na nog een aantal begroetingen en gesprekken met onze andere bekende buurmannen
moeten we voor Patrick nog even een vergunning regelen. Wij hadden in het voorjaar
een jaarvergunning gekocht, dus dat scheelde nu weer in het budget. Ook haalden we
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nog even bij de plaatselijke Gamme-Vert wat
harde maïs die we op de camping gelijk in
de week zetten.

Strategieën
We hebben deze sessie onze gebruikelijke
strategieën min of meer wat aan de kant ge-
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schoven om iets passiever te vissen dan de
vorige sessies, waarbij we min of meer gehele dagen actief vanuit de boot visten en het
kwakhout en de dobbers goed nat hielden
om zo snorremans te vangen. Nu hadden
we onze zinnen op de onderwaterdobbers
gestort voor het meervallen en zo ook een
karpertje te vangen met een boillie.
Na een middagje varen en diverse locaties
bekeken te hebben voor onze overnachtingen,  vonden we een beschutte locatie in de
binnenbocht van de Saone, waar we zeker
een paar hengels uit konden gooien en varen. De karper kan soms massaal op je ballen duiken en er gaan soms meerdere lijnen
tegelijk aan de loop. Om zes uur hebben we
al het visgerei opgehaald vanaf de camping
en kan het installeren beginnen van ons onderkomen. Rond een uurtje of acht liggen er

welgeteld elf hengels uit met de verdeling
van 5 karperstokken en 6 meervalstokken.
Later deze week varieert deze verdeling in
verband met te onregelmatige nachten.
Op de Saone mag je met vier hengels per
persoon vissen, al konden we hier de 12e
hengel niet kwijt. Nog eventjes het water op
en de voerlocaties voor de karper in werking
stellen en toen het verdiende biertje. Na een
toch wel lange nacht rijden en het installeren
en zoeken naar een geschikte plek op de dag
liggen we rond tienen in ons slaapzakkie.

Kick
De vijf karperhengels zijn voorzien van Blackboillies 20mm van de boillie-Express zowel
enkele als dubbele knikkers op de hair. Vijf
meervalstokken met reel hadden we voorzien
met een onderwaterdobber en een levende
paling als aas. Deze hengels waren allen
voorzien van optonics, de een wat gevoeliger
dan de ander. De overgebleven meervalhengel met reel stond als een boog gespannen
op een omgewaaide boom en een breeklijn
met daaronder voorzien van levende paling
die ons `s nachts wel eens flink wakker kon
gaan houden.

aardig
gekromde
meervalstok. Nu is
het zaak om boven
de meerval te komen
en de lijn strak te
houden. Na een geweldige dril die ook
op videocamera door
Roy werd vastgelegd,
landt Gertjan een
hele knappe meerval
en Patrick staat nog met knikkende knieën
met de stok in zijn handen. Bij de kant aangekomen, stopt het meetlint op 1,78 m. Patrick zijn eerste meerval en wat voor één. Hij
heeft nu al een mooiere PB dan Roy, die met
1,57m nog even achter blijft.
Na wat mooie foto`s van een verkrampt gezicht, wordt de meerval weer in zijn element
terug gezet. Tsjonge wat een begin. De eerste
twee 20-ponds karpers al op de kant en een
hele mooie meerval. Overdag vangen we
nog een aantal mooie schubkarpers en één
spiegelkarper. De meerval houdt zich verder
rustig. De volgende nacht worden er diverse
karpers gevangen van 14 tot 33 pond.

Bizarre gebeurtenis
Om even voor twaalven loopt er optonic af
en krijsend hoor je een baitrunner zijn spoel
afwikkelen; wat geeft dat weer een kick. Zowel de eerste karper als meervalhengel die
een aanbeet zou registreren, zal worden
aangeslagen door onze nieuwkomer Patrick.
Hij was met een kort sprintje bij de karperhengel die al snel een twintig meter lijn kwijt
was en sloeg deze met een ferme zwaai aan.
De hengel boog zich als een hoepel en aan
de andere kant van de lijn vocht een karper,
maar verloor de strijd. Na een paar minuutjes strijden konden we onze eerste vis al
binnen een paar uur landen: een 21 pond
schub was Patrick zijn deel. Dat is niet mis
voor een eerste karper. Na een aantal foto`s
geschoten te hebben, wordt de vis weer in
zijn element terug gezet. Snel duiken we weer
onze zak in. Om even over zessen knalt er
opnieuw een optonic af. Gertjan pakt de karperhengel en na een korte maar hevige dril
wordt er een 23 ponds schub geland.

Het aantal karpers op de Saone is goed
te noemen en 30 procent van het bestand
bestaat uit spiegels in al zijn variëteiten.
De meerval houdt zich verder rustig deze
nacht.`s Ochtends worden we wakker in de
mist en windstilte wat een mooi plaatje oplevert voor de camera. Rustig weer betekent
weinig meerval activiteit, is onze ervaring.
Overdag is het weer boven de 30 graden en
vangen we onze karpertjes op de perfecte
Black-knikkers. De voerstek wordt weer onderhouden met de geweekte maïs, wat op de
Saone geen verschil maakt tussen grote en
kleine karpers. Soms krijg je een complete
in groep twintigers of dertigers over je stek
heen en vang je zo meerdere vissen in een

uur van dezelfde gewichtsklasse. `s Avonds
besluiten we een karperhengel naast de rodpod te leggen om zo iets meer nachtrust te
krijgen. Na een klein half uurtje gilt er een
optonic over de Saone waarvan we weten dat
het een van de meervalstokken is. Roy slaat
de hengel krom en voelt hevige weerstand
aan de andere kant van de lijn.
Snel de boot in. Gertjan dirigeert ons boven
de meerval en na een minuut of vijf zit de lijn
zo vast als een huis op 9 meter water. We
keken elkaar vertwijfelend aan. Wat is dit nu
weer. Nooit eerder hebben we op open water
zo vast gezeten. Na een minuut of vijf elkaar
vertwijfeld aangekeken te hebben en diverse
trucjes geprobeerd te hebben, schoot de lijn
als een gitaarsnaar los. Aan de andere kant
van de lijn is het alsof er een boomstam omhoog getrokken wordt. Na een aantal keren
pompen en binnendraaien begint met een
ferme dreun de hengel gevaarlijk door te
buigen. Dus toch meerval aan de andere
kant aan de lijn. Na een paar minuten laat
de meerval zich alsnog in het licht van onze
hoofdlampen vangen. Dit moet zo te zien
een PB voor Roy zijn. Gertjan landt de meerval in de boot en Roy brult er een vreugde
kreet uit, voor zijn aanstaande PB. Wat een
bizarre gebeurtenis was dit.
Gertjan Knaap, Patrick Boon en Roy Noom
In één van de volgende edities leest u deel 2.

Na onze redelijke nachtrust besluiten we nog
eventjes in de zak te kruipen en uurtje later
aan overheerlijk bakkie koffie de nieuwe dag
te beginnen. Na ons tweede bakkie gilt er
weer een optonic. Het is een van de meervalstokken met een onderwaterdobber die
ook voor Patrick is. Gertjan duwt de boot te
water en Patrick stapt in met een inmiddels
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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

HVZ zoekt een

communicatie-medewerker
Werkzaamheden bestaan oa uit het schrijven van
artikelen voor HVZ Nieuws.
Meer info: Thijs ten Wolde (075) 642 56 20

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
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STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK

