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Jeugdcursus 2010

Vissen is leuk!

Frans Hagens HVZ-er van het jaar!

Hebben wij niet allemaal wel eens een keertje een hengeltje uitgegooid? Vast wel, maar waarom vinden we het dan
niet allemaal hartstikke leuk? Meestal komt dit doordat het
lang duurde voordat we een vis konden vangen. Als we er
dan eentje hadden gevangen, dan zaten we te knoeien om
onze gevangen vis van het haakje te verlossen. Dat is eng
en zielig voor de vissen. En het kan ook anders! Je leert er
alles over op de HVZ jeugdcursus. Deze gaat op 25 januari
2010 weer van start in het kantoor van de HVZ op sportpark ‘De Kalverhoek’.
Met deze cursus leer je alles over de vissoorten die in onze Nederlandse zoete wateren zwemmen en hoe je die kunt vangen aan een
hengel. In negen avonden van 19.00 tot 21.00 uur leren we jullie
alles over de soorten hengels, hoe vissen zwemmen en leven in ons
water. Je leert netjes onthaken en hoe je een vis vastpakt nadat je
hem hebt gevangen. Ook leer je hoe je vissen het beste kunt bewaren
als je ze anderen wilt laten zien of wanneer je ze wil laten wegen na
een wedstrijdje.  Daarnaast gaan we dingen doen zoals het maken
van voer, tuigjes en vliegen binden. Verder zijn er speciale avonden
over het vissen met (zelfgemaakte) kunstvliegen of het vissen op karpers en baars.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2009 is
Frans Hagens benoemd tot HVZ-er van het jaar 2009!
Lees meer op pagina 11.

Dit alles wordt ondersteund met diapresentaties, filmpjes en nog eens
uitgelegd in een prachtige cursusmap met kleurenillustraties, foto’s
en voerrecepten. De cursus wordt afgesloten met een echt examen
jeugdsportvisser.
Zie voor meer informatie en de agenda pag. 6

verder in dit nummer: vliegviscommissie volop in beweging • verslag alv • winnaars
jeugd bekend • terugblik competitie 55+ • commissie zoet • programma jeugdcursus

van de voorzitter

colofon

Voorwoord

Het laatste HVZ nieuws 2009 ligt al weer
voor u. En als u dat heeft gelezen, is 2009 al
weer bijna verleden tijd. Het gaat snel.
Voor de HVZ is het een goed jaar geweest
met name omdat het ledenaantal stabiel is
gebleven en de commissies zich redelijk tot
goed ontwikkelen. Dat is in deze tijd al een
prestatie op zich.
Voor het bestuur was het prettig te constateren dat de najaarsvergadering uitstekend is
bezocht. Ruim 80 leden kwamen een kijkje
nemen en dat geeft veel voldoening.

HVZ NIEUWS wordt 6 keer per jaar
gratis verzonden aan de leden van de
vereniging.
Oplage: ca. 5000 per editie.
Dit jaar nog, in december, gaan we met
Zaanstad aan de slag om de visparagraaf
te herschrijven van de reeds aangenomen
Dierenwelzijnsnota!
Bijzonder dat wel, maar het was nodig.
Tot slot wil ik u namens het bestuur prettige
kerstdagen en een fijne jaarwisseling wensen. We zien elkaar weer in 2010.
Thijs ten Wolde

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

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

Advertenties

Een paar punten wil ik  onder de aandacht
brengen.
In het vorige HVZ nieuws heb ik beloofd om
precies de wateren van de Wijde Wormer te
omschrijven waar gevist mag worden.
Ik citeer: De wateren langs de Noorder- en
Zuiderweg en in de Westerdwars- en Oosterdwarsweg, voor zover dat openbare weg is.
Meer water binnen inhalen is niet mogelijk
omdat men volop in de polder met het fenomeen Waterberging bezig is.
Tevens zijn we druk met het waterschap in
gesprek voor onderhoud aan de Heerenhuissloot. Dat gaat wat moeizaam, maar kijken
of wij in 2010 resultaat kunnen boeken.

contributie

Redactie

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 het bestuur

Vispassen en
Contributies 2010

Ontvang een gratis DVD

Bij het verschijnen van dit nummer liggen de
vispassen inmiddels klaar voor verzending.
Tenminste voor degenen die de contributie
hebben voldaan. De vispassen kunnen dan
in bulk verspreid worden wat de kosten laag
houdt. In januari 2010 volgt een aanmaning
naar de leden waarvan de bijdrage nog niet
is ontvangen. Hierbij wordt €5,00 extra in
rekening gebracht voor hogere verzend- en
administratiekosten.

Op de najaarsvergadering van
27 oktober heeft Gerwin
Gerlach van Sportvisserij
Nederland een presentatie
gegeven over verantwoord
karpervissen.
Ook is er een DVD over dit onderwerp verschenen. De HVZ
heeft 20 exemplaren kunnen
bemachtigen.
Elk HVZ lid dat een nieuw lid
aanbrengt, krijgt als dank deze
DVD gratis toegezonden.
Voorwaarde is dat het nieuwe lid geen HVZ verenigingslid is geweest gedurende de afgelopen
3 jaar.
Henk op den Akker

De penningmeester
Henk op den Akker
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Verantwoord karpervissen
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administratie

van de redactie

Wij verwelkomen de volgende
nieuwe leden
naam

woonplaats

B. Kuijt
E Groot
F.R. Ponit
C.A. Staszewski
R.A. Jager
P. Vink
M. Roest
M. Gras
D. Stenzler
M.R. van Dijk
Robbie Hennuin
S. Korver

Assendelft
Zaandam
Koog a/d Zaan
Amsterdam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Wijdewormer
Zaandijk
Krommenie
Zaandam
Zaandam

Klokje rond
Een, twee, drie, vier, vijf…zes.
Alweer zes keer mochten we HVZ nieuws voor u samenstellen.
Het is het einde van het jaar en het klokje is bijna rond.
Vorig jaar, ergens in december, startten we namelijk met de eerste
voorbereidingen voor HVZ nieuws in vernieuwde vorm.
We hopen dat u de nieuwsbrief het afgelopen jaar met veel plezier
hebt gelezen.
Want uiteindelijk zijn wij slechts van de verpakking.
Met elkaar zorgt u ervoor dat er elke keer weer iets op de mat valt. En
daar mag u zelf best een beetje trots op zijn!
Leuk om te merken is dat onze ‘kopijleveranciers’ er ook steeds meer
aardigheid in beginnen te krijgen.
Was de kopij-oproep in eerste instantie bedoeld om mensen wat ‘in
beweging te krijgen’, nu komen de eerste artikelen vaak voor de oproep uit.

agenda
Zeecompetitie
20 december

Wintercompetitie 2009
19 december

Klaverjassen
18 december, 8, 22 en 29 januari, 12 en 19 februari,  5 en 19 maart,
2 en 23 april, 20.00 uur,
Kantine van de Scheidsrechters, naast het HVZ kantoor

Jeugdcursus
25 januari 19.00 – tot 21.00 uur, introductie en kennismaking, HVZ
kantoor. Zie voor de volledige agenda pagina 6

‘Kan je hier iets mee?’, wordt me dan wel eens gevraagd.
‘Maar natuurlijk,’ zeg ik dan.
Hoewel, niet altijd zijn de foto’s even geschikt.
Toch gaat ook dat steeds beter. Van het woord ‘resolutie’ schrikken de
meesten zelfs niet meer.
Iemand anders mailde me onlangs: ‘Ik begin er aardigheid in te krijgen’.
Ja, dat is natuurlijk erg leuk om te horen. Ga zo door zou ik zeggen!
Maar het is nu eerst december; de feestdagen staan voor de deur.
We wensen u een hele fijne tijd toe.
Ergens in januari melden we ons wel weer.
Op naar nummer zeven!
Annegreet van der Ros

Seniorencommissie
16 april 10.00 uur, vergadering voor geïnteresseerden, SVZ gebouw

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

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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senioren commissie
Senioren 55 plus

Terugblik competitie
Ondanks alle drukte mijnerzijds met het nieuwe seizoen,
het nog steeds vissen en wat randzaken, wil ik nog even de
afgelopen competitie 2009 voorbij laten flitsen.
Op 17 april jl. was er de bespreking om een ieder weer een beetje
op te warmen zoals al wat jaartjes gebeurt. De eerste mei werd een
arbeidzame dag voor de 24 deelnemers. Hierna volgden nog acht
competitiedagen, met een onderbreking van onze uitjes welteverstaan en de bootvisdagen waar velen altijd naar uitkijken.

Heerenhuissloot
Ook de Heerenhuissloot voor de 65 plussers onder de vijf- en vijftigers was een leuke onderbreking. Hoewel het dit jaar jammer genoeg iets minder was dan de 51 jaar hiervoor.
De regen viel met bakken uit de lucht en de omstandigheden
van de sloot en kanten waren slecht. Maar hier wordt aan gewerkt. Met de hoop dat er in 2010 toch weer gevist kan worden.
Maar daar komen we later op terug.

Koppelwedstrijd
Verder niet te vergeten de koppelwedstrijd die voor het eerst in
competitieverband werd gehouden. Dit is in goede aarde gevallen. Deze werd gewonnen door de oudste en (nee) niet de jongste.
De prijs uitreiking dit jaar was ook anders dan voorgaande jaren,
maar niet minder leuk. Uiteraard was er voor iedereen een prijs.

Vooruitblik
Voor het jaar 2010 staan er weer een heleboel visdagen op de
lijst, met verrassende visplekken in en om de Zaanstreek. Maar
hierover krijgt iedereen die in 2009 heeft meegedaan, bericht.
Iedereen die mee wil doen aan onze gezellige competitie, kan zich
opgeven bij een commissielid of op de bespreking van 16 april om
10.00 uur in het SVZ gebouw.
Rest mij een ieder een fijne kerst en een goed uiteinde te wensen.
Tot ziens aan de wallen kant.
Joop lotten
               

Seniorencommissie 55 plus is er weer klaar voor

Joop Lotten

Cornelis Beekman

Bob Mulder

Herman Veenstra

Piet Schaap                                         

Arie Kool

Voor iedereen die mee wil doen en praten is er op 16 April 2010 een bespreking in het SVZ gebouw, aanvang 10.00 uur.
Van harte welkom!
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jeugdcommissie

Winnaars jeugd bekend!
Zaterdag 7 november zijn tijdens de jaarlijkse feestavond
de prijzen uitgereikt aan de winnaars en winnaressen van
de zomeravondcompetitie 2009.
Na het welkomstwoord van jeugdvoorzitter Tom Moed volgen zoals gebruikelijk enkele rondes Bingo met gymnastiek
en met mooie prijzen die onze sponsors weer beschikbaar
hadden gesteld.
Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking van de zomeravondcompetitie van de jongste groep vissers. Een competitie die dit jaar weer
behoorlijk spannend was voordat de echte winnaars bekend waren.
En met de tien geviste wedstrijden ook best lang.
Degenen die vorig seizoen ook al aan de competitie hadden meegedaan, hadden als voordeel dat ze een beetje wisten hoe het ging.
Zeker als je ook nog de jeugdcursus hebt gevolgd.

Uitslag B categorie
De jeugdcommissie heeft onderling ook een wedstrijdje gevist. Maar
omdat daar geen duidelijke winnaar is uitgekomen, is unaniem besloten Theo Bieman de beker te geven als aanmoedigingsprijs. Theo
is met zijn nieuwe hengel duidelijk in aantocht! Na de pauze en nog
een ronde bingo was het tijd voor de prijsuitreiking van de B groep:
de jongeren van 14 t/m 18 jaar.
Hier was de competitie behoorlijk beïnvloed door school en topcompetitie waardoor een aantal cracks niet alle wedstrijden konden vissen en er maar zeven deelnemers waren. Dat was natuurlijk jammer.
De anderen moesten het toch ook maar waarmaken.
Dit deed Wesley Binsbergen. Hij won overtuigend de zomeravondcompetitie 2009 met 28.570 gr + 17 pnt.

A categorie
1
2
3

Wesley Binsbergen
Niels Swart
Michel Vet

17 pnt.
20 pnt.
23 pnt.

28.570 gr.
32.190 gr.
27.040 gr.

Niels Swart veroverde de tweede plaats met 32.190 gr. en 20 pnt. en
Michel Vet werd derde met 27.040 gr. en 23 pnt. Zij mochten allen
ook een keuze uit de prijzentafel maken.
Afsluitend was er zoals altijd een grote tombola met heel veel mooie
prijzen zoals radio’s, horloges, een sapcentrifuge, servies, pannen,
potten etc. Te veel om op te noemen. Bijna iedereen die lootjes had
gekocht, ging dan ook beladen met prijzen naar huis.
Rest ons iedereen maar vooral onze sponsors te bedanken voor de
gulle gaven en/of aanwezigheid op de feestavond en jullie te wijzen op de jeugdcursus die weer begint op 25 januari 2010 en de
competitie op woensdag 12 mei. Kijk voor alle data in 2010 op
www.hvznet.nl – jeugd.
De jeugdcommissie van de HVZ wenst u allen prettige kerstdagen,
een goede jaarwisseling en graag tot ziens in 2010.

Uitslag A categorie
Dat voordeel moesten ze echter wel waarmaken want de aankomende talenten Rick en Jasper Sassen deden al spoedig van zich spreken.
Maar het viel niet mee om de wat meer ervaren kinderen te verslaan.
De einduitslag van beide groepen vissertjes, namelijk van 7 t/m 13
jaar en 14 t/m 18 jaar, was dan ook wat minder verrassend.
Na tien wedstrijden (met 2 afschrijvers) is in de A categorie de einduitslag als volgt

A categorie
1
2
3

Kelly Swart
Lorenzo Goedhardt
Joep Oosthuizen

14 pnt.
21pnt.
24 pnt.

19.800 gr.
14760 gr.
13340 gr.

De grootste vis, een brasem van 48cm, werd gevangen door zowel
Rowan Haastrecht als Kelly Swart. En de grootste voorn van 18 cm
door zowel Quinten Ooms als Lorenzo Goedhardt.
De kleinste vis van 3,5 cm is door Joep Oosthuizen gevangen.
De prijswinnaars mochten allemaal een keuze maken uit de prachtige
prijzentafel.
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Programma jeugdcursus 2010
De cursusmap, maar ook de door jezelf gemaakte dingen mag je
na de cursus houden om later nog eens na te kijken of te gebruiken.
Na de cursus gaan we op een zaterdag werpen en vliegvissen in het
Twiske.
De hele cursus is gratis onder voorwaarde dat je HVZ lid bent of
wordt. Jeugdlid worden tijdens de cursus kan en kost maar een klein
bedrag voor een heel jaar. (Tussen de 5 en 22 euro, eenmalige in-

schrijfkosten 4 euro). Hierna kun je ook aan bijna alle jeugdwedstrijden gratis deelnemen waar prachtige hengelsportprijzen zijn te
winnen.
Kijk voor de lidmaatschapkosten en andere jeugdzaken op www.hvznet.nl.
Opgeven kan bij Frans Hagens, tel. 06-43095500 tot 21.00 uur, via
de website of per email op hvz.jeugd@tiscali.nl

JEUGDCURSUS 2010
1
2
3

Introductie en kennismaking
De Hengel / Visherkenning
Lijn, haken, dobbers en lood

(Na de pauze tuigen maken)

ma
ma
ma

19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00

Voorjaarsvakantie
4
5
6
7
8
9
10

Vliegbinden
Aas en Voer
Wet en regelgeving/ Snoekvissen
Karpervissen
Baarvissen / Snoekbaarsvissen
Examen en Visfilm
Vliegvissen in praktijk (Twiske)

25-jan
1-feb
8-feb

20 t/m 28 febr
ma
ma
ma
ma
ma
ma
za

19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
19.00 tot 21.00
9.00 tot 12.00
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15-feb
1-mrt
8-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt
24-apr
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commissie zout

Een stormachtig begin aan zee
De eerste wedstrijd van het tweede
deel van de competitie 2009 was 4 oktober jl. op de Noordpier bij Wijk aan
Zee. Althans, dat was de bedoeling.

Uitslag wedstrijd

Minimale vangsten

Een bijkomstig punt was wel, dat bij uitwijken
naar achter de sluizen, je zomaar in het binA-klasse
cm
nenwater staat te vissen met 27 man. Ik vermoed dat de meeste vispassen thuis lagen.
1
Pos, P.
128
Het weer zorgde ervoor dat het een matige
2
Vermeer, A.
102
Een stormachtige Westenwind pal en recht
visdag werd, met minimale vangsten.
3
Liauw, S.
56
op de kust gooide roet in het eten. Op de
Van de 27 vissers vingen er slechts 10 vis.
4
Forrer, M.
53
pier was het hek dicht en daardoor was deze
Pim Pos deed het goed en werd met 128
5
Achterberg, A.
32
afgesloten.
cm. eerste. Andre Vermeer volgde enigszins
6
Jong, T.de
29
Als alternatief bleef over de binnenkant bij
goed met 102 cm. Hij werd tot zijn schrik 2e.
7
Heijnen, W
28
de parkeerplaats, zowel naar links als naar
Bij Steve Liauw moet er voor de derde plek
8
Withaar Rob
26
rechts, maar helaas, daar stonden onze colwel bijna een halve meter af. Hij werd 3e
lega’s uit Beverwijk al. Zij waren een uur eerB-klasse
cm
met 56 cm.
der begonnen.
In de B had Klaas v/d Berg aan 30 cm ge1
Berg, Kl.vd.sr
30
noeg om 1e te worden en met 26 cm. kwam
2
Schneider, D.
26
Ganzeneiland
Dio Schneider zelfs voor in het klassement.
Dus overleg op de parkeerplaats wat te doen.
Zij waren de enige twee met vis in de B.
Naar huis, aflassen, of achter de sluizen naar
Gelukkig was het na afloop met de prijsuitreiking en de tombola in
het ganzeneiland, wat betekent vissen in het Noordzeekanaal.
Voor het laatste werd gekozen. Uiteraard logisch want de pieren wa- ons huisadres de Zon in Wijk aan Zee weer gezellig genoeg om naar
ren al gekocht en de wind zou in de loop van de dag afnemen, wat de volgende wedstrijd in Scheveningen uit te kijken.
Thijs ten Wolde
echter niet het geval was. Hij bleef strak op de kust staan en dat was
op het ganzeneiland best te merken.

Wijk aan Zee 4-10-2009

commissie zoet

Verslag 14 november 2009
Op zaterdag 14 november werd er met 20
leden gevist in het Noordhollands Kanaal bij
Akersloot.
Daar hadden Piet en Ton weer de baan uitgezet even voorbij de betoncentrale (dank hier

8

voor jongens!)
En zoals elk jaar weer als Sint Nicolaas in het
land komt, neemt hij altijd regen en harde
wind mee. Dus voor de vaste stok vissers viel
het niet mee dit keer. In het begin kwam de
regen met bakken naar beneden en viel de
wind wel mee, dwars over het kanaal. De
regen stopte en er verscheen een zonnetje.
Toen kwam de harde wind opzetten en werd
het voor velen moeilijk vissen. De pickers
moesten het toen doen, want de vaste hengel
was niet meer te hanteren. Alleen Kees v/d
Berg ging stug door.
Om 14.00 uur was het einde van de wedstrijd en kwam de weegploeg, Ron en Ruud,
de stand opnemen. Nadat ik thuis de stand
opmaakte, kwam het volgende resultaat eruit:
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A vak
1
2
3

Joop Gruijs
Willem Westra
Jan Derlage

15.060 Kg
8.330   ,,
7.970   ,,

B vak
1
2
3

Kees v/d Berg
Bertus Brouwer
Martin de Dijcker

11.260 Kg
8.140   ,,
6.030   ,,

In het totaal werd er die dag 78.780 Kg
gevangen.
Joop Gruys

Scheveningen

Harde wind
en veel vis

Foto: FaceMePLC

Alsof we in Wijk aan Zee niet genoeg wind hadden gehad; de voorspellingen
voor de bootwedstrijd in Scheveningen op 1 november jl. waren desastreus. Een
harde Zuid Wester die ging toenemen tot 6 en zelfs naar 7.

Dit was voor een aantal leden al genoeg om
zich niet op te geven. Voor de overige deelnemers was het eigenlijk zaterdag afwachten
bij de telefoon op het verlossende woord.
Helaas pindakaas dat telefoontje kwam niet.
Dus vissen, echter met gefronste wenkbrauwen.
Want een uurtje de haven uit en vervolgens
naar de kant vanwege het weer, betekent wel
dat je je geld kwijt bent. Dit hebben we al
eens eerder meegemaakt.
Tel daarbij op dat het aantal deelnemers
onze penningmeester ook al niet blij maakte.
Er moest geld bij. Financieel niet goed, maar
op sportief gebied had de schipper achteraf
het gelijk.
Na zo’n drie kwartier varen, niet bij de blokkendam maar wel in die richting, ging hij
voor anker. Flink in de wind maar met verrassend weinig golfslag!

Volle bak
Het werd en het was met de vangsten een
gekkenhuis. Zoveel vis, voornamelijk wijting
en schar, met een enkele bot en steenbolk.
Iedereen viste met 3 haken en het was constant volle bak. Het binnenhalen van slechts
1 of 2 visjes was teleurstellend.
Er was nauwelijks tijd voor de koffie en de

boterham, laat staan om naar beneden te
gaan voor een warme kop soep.
Vol in de wind, soms gepaard met wat regen,
kreeg de schipper van de kustwacht door dat
de wind ’s middags ging toenemen tot 7-8
en dat werd te gek.
We vissen normaal 3 x 100 min. Na twee
partjes, besloten we in plaats van 15.00 uur
om 13.00 uur te stoppen.
Iedereen kon zich hierin vinden. Zeker omdat
de regen steeds meer van zich deed gelden.
Veel vis en op tijd thuis, dat kwam wel heel
erg gelegen.
De vangsten, ik beperk mij tot hele meters.
In de A was Pim oppermachtig. Met 25 meter
vis werd hij met afstand winnaar.
Anton Achterberg, rustig als altijd, werd
tweede met 20 meter en Frits Dudink derde
met 12 meter. Respectabele meters na twee
derde wedstrijd tijd.
In de B was Jan Tapijt Harmelwaard winnaar
met 11 meter. Cees Klaverjas Opmeer werd
hier met ruim 10 meter tweede en Nico Grippeling, hoe is het mogelijk, werd derde met
9 meter.
U heeft het al gelezen; het was een fantastische visdag en op tijd thuis.
Thijs ten Wolde

Uitslag wedstrijd
Scheveningen 1-11-2009
A-klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pos, P.
Achterberg, A.
Dudink, F
Forrer, M.
Horst. A.v.d.
Liauw, S.
Kuijken, Z.
Lutterlof, A.sr
Fruijtier, J.
Kok, M.
Heijnen, W
Jong, T. de
Wolde, Thijs ten
Dienaar, P
Commandeur, R
Heijnen, N

B-klasse
1
2
3
4

Harmelwaard, J
Opmeer, Cees
Grippeling, N.
Schneider, D.

cm
2542
1994
1219
1191
1152
1130
1089
1068
1059
1054
1051
1020
998
936
810
*) 765

cm
1171
1068
928
446

*) bot 30
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vliegviscommissie

Volop in beweging
Alweer een vliegvis jaar achter ons.
Het was een jaar waar ik als commissievoorzitter met gemengde gevoelens
op terug kijk.
Vliegvissers vissen niet alleen, maar
zijn ook met heel veel andere facetten van het vliegvissen bezig. Zoals
vliegbinden op donderdagavond in
buurthuis de Doorbraak te Zaandam.
Daar komt om de veertien dagen een
hele ploeg enthousiaste vliegvissers
bij elkaar om vliegen te leren binden,
nieuwe patronen voor elkaar te binden, maar ook om gezellig andere informatie en stekken uit te wisselen. Of
dat nu voor het vangen is van vis in de
polder of op de rivier; alles wordt er
gebonden.
Ook werden er full dress zalmvliegen gebonden. Jammer dat we door meningverschillen
voorlopig genoodzaakt zijn om daarmee te
stoppen.
Dat is de reden dat ik persoonlijk en ook mijn
mede bestuursleden met gemende gevoelens
op dit jaar terugkijken.
We hebben goede hoop om op korte termijn
het full dress zalmbinden weer op te starten.
Wel worden er hairwing (vangende) zalmvliegen gebonden door een flink aantal mensen.

Werplessen
Ook het werpen is een belangrijk onderdeel
van het vliegvissen.
In het najaar worden er werplessen gegeven
door een aantal gecertificeerde werpinstructeurs zodat de vliegvissers hun vlieg nog beter kunnen laten presenteren.
Maar ook mensen die wel vliegvissen, maar
niet op vliegbinden zitten, zijn van harte welkom. Laat het ons weten, dan kunnen wij u er
meer over vertellen.
Dit jaar hadden we 1 gecertificeerde instructeur maar inmiddels hebben we er 3.
Deze mensen gaan 6 zondagen naar het
oosten van het land om les te krijgen en examen te doen.
Ook materialen, vliegbindmaterialen, vliegenlijnen, leaders en vlieghengels krijgen
heel veel aandacht.

10

Het komt vaak voor dat mensen voor veel
geld bindmaterialen kopen terwijl als je oplet (vooral voor de kerstdagen)je voor weinig
geld prima producten kunt kopen.
10 december is een thema-avond om leaders te bouwen of een nieuwe (andere manier) om een oogje aan je vliegenlijn te maken. Dit alles wordt verzorgd door leden.
Geen vliegvissen zonder een goede vlieghengel en dat hoeft helemaal niet zo duur
te zijn.
We zijn op dit moment met 15 man een
vlieghengel aan het bouwen onder leiding
van een lid die dit oppakt en er met heel veel
creativiteit een succes van maakt.
Met deze instructie kan iedereen een hengel
bouwen.

kunnen uitwisselen. Ook het viswater waar
wij gebruik van kunnen maken met de grote
vergunning breidt zich al meer uit. Heel veel
verenigingen brengen hun viswater in en ook
Amsterdam kan daar eigenlijk niet om heen.
Het hoofdbestuur van de HVZ is er heel druk
mee om dat voor elkaar te krijgen.
Hopelijk komt dat in 2010 of 2011 tot stand.
Aan de HVZ zal het niet liggen, daar ben ik
van overtuigd.
Heeft u ook een goed voornemen voor het
nieuwe jaar?
Wat denkt u van vangstregistratie? Ook als
vliegvissers moeten wij gaan registreren.
Laten we 2010 dus goed beginnen.
Velen van ons zijn het gewend. In vele Europese rivieren en wateren moet het al.

U ziet het, de Zaanse vliegvissers zijn volop in
beweging. We gaan ook vaak met elkaar op
pad; in Nederland maar ook naar het buitenland. (Zie het verslag van de twee vrouwelijke vliegvissers in het vorige nummer.)
En ook bij de jeugd is het vliegvissen populair. Bij de werpinstructeurs is het plan om
jeugd les te geven met werpen. U hoort daar
binnenkort meer over via de jeugdcommissie.

We houden u op de hoogte.
Zie ook onze website voor de activiteiten van
de komende tijd.
Rest mij nog om namens alle Zaanse Vliegvissers u en uw familie hele fijne feestdagen
toe te wensen  en een gezond 2010.
Maarten Kuiper
Voorzitter Zaanse Vliegvissers HVZ

Thema-avond
We nodigen u graag een keer uit op een thema-avond zodat we met elkaar ervaringen
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Meer informatie?
Bel dan Ron Boelens T 020 – 6312433 of
Maarten Kuiper T 0299 428700

kort verslag algemene ledenvergadering
De ledenvergadering van 27 oktober
2009 werd door maar liefst 80 leden
bezocht. Of deze grote opkomst komt
door de korte agenda of de aankondiging dat karperexpert Gerwin Gerlag
de fijne kneepjes van het karpervissen
zou gaan vertellen, blijft een onbeantwoorde vraag.

de federaties wordt dan belangrijk groter.
Nog steeds wordt aangedrongen bij verenigingen, om net als de HVZ heeft gedaan, alle
wateren in te brengen. Met name Amsterdam
is terughoudend met de inbreng van wateren.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Amsterdam een hoge contributie heeft. Brengen zij
al hun water in, dan zullen leden overlopen

Na het formele gedeelte krijgt Gerwin Gerlag de gelegenheid om de aanwezigen op
de hoogte te stellen van zijn ervaringen bij
het vissen op grote karper. In eenvoudige
bewoordingen en aan de hand van dia’s
brengt Erwin over hoe hij op grote karper vist en welke materialen hij gebruikt.
Tevens besteedt hij aandacht aan het wei-

naar goedkopere verenigingen in de buurt.
Een oplossing zou kunnen zijn de contributies
gelijk te stellen. De penningmeester merkt op
dat bij het vaststellen van de contributie het
huishoudboekje van de vereniging bepalend
is voor de hoogte. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het voor sommige verenigingen
onmogelijk is om al hun water in te brengen,
want dan houden dure verenigingen geen
leden meer over. Spreker wil hierover wel bij
het bestuur een voorstel indienen.

delijk vissen en hoe de gevangen karper te
behandelen. Ook laat hij een methode zien,
hoe kan worden voorkomen dat bij lijnbreuk
de karper dagen met een lange lijn blijft
rondzwemmen. Voor karpervissers zeer nuttige informatie.
Terecht krijgt Gerwin op het eind een welgemeend applaus.
Gilo

Voorzitter Thijs ten Wolde deelde mede dat
het goed gaat met de vereniging. Het ledental blijft stabiel, de commissies  functioneren
goed en ook financieel blijft het goed gaan.
Aan het begin van het nieuwe visseizoen zal
een grote ledenwerfactie worden gehouden
en zal worden geprobeerd het ledental op te
krikken naar 6.000.
Met genoegen werd aangekondigd dat per
1 januari 2010 alle wateren van de Wijde
Wormer aan de HVZ worden verhuurd.
Het bevissen mag echter voorlopig uitsluitend vanaf de verharde weg.   Het onderhoud door het waterschap aan de Heerenhuissloot is gepland in 2009/2010.
Gevraagd wordt of er ook wat aan de rietkragen langs de weg wordt gedaan. De voorzitter antwoordt dat we dat zullen vragen, maar
daar hebben we als huurder van het visrecht
geen zeggenschap over. Wel zijn de steigers
opgeknapt.

Fusie
Het zal niet lang meer duren of de sportvissers krijgen de verplichting hun vangsten te
registreren. Dit is de sportvisserij door Brussel opgelegd. Verder is een fusie met diverse
federaties al ver gevorderd. Het gebied van

HVZ’er van het jaar 2009
Dit jaar wordt Frans Hagens tot HVZ-er van
het jaar 2009 benoemd. Frans heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de activiteiten binnen de HVZ. Niet alleen verzorgt
hij op een goede manier de website van de
HVZ, maar is hij ook altijd ondersteunend bezig met activiteiten binnen de vereniging en
heeft het jeugdwerk bij hem een grote plaats.
De benoeming gaat gepaard met een oorkonde, bloemen voor zijn echtgenote en een
cadeaubon.
In de daarop volgende rondvraag worden
vragen gesteld van plaatselijk belang.

Grote karper
Nieuws - december/ januari 09/10
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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

