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Sportvissers willen
nettenvrije kustzone
Vertier op de Kalverhoek
16 mei open dag HVZ
Het is weer bijna zover; de jaarlijkse open dag van
de HVZ. Deze wordt gehouden op zaterdag 16 mei
aanstaande rondom het HVZ kantoor, gelegen op het
sportcomplex de Kalverhoek, Zuiderweg 72 in de Wijde
Wormer.
Er zal weer volop vertier zijn. Zo kunt u op diverse castingbanen
uw werpkunsten vertonen. Ook zal de zeeviscommissie aanwezig
zijn met een aantal leden die het werpen met zeepoken zal gaan
demonstreren. En de liefhebbers van gerookte vis zullen zeker
aan hun trekken komen want er zal ook een visroker aanwezig
zijn.
Natuurlijk is er ook weer een ruilbeurs. De inname dagen hiervoor zijn op donderdag 14 en vrijdag 15 mei van 19.00 tot
21.00 uur in het HVZ kantoor. Dus als u visspulletjes over heeft
en toch niet meer gebruikt, lever ze dan in. Wellicht kunt u er een
ander weer blij mee maken!
Graag tot ziens op zaterdag 16 mei!
De open dag commissie

Algemene Ledenvergadering HVZ!
26 mei 2009
Zie voor meer informatie pagina 3

De Nederlandse kust moet een nettenvrije zone krijgen tot
250 meter in zee. Zo kunnen mensen ongestoord sportvissen, zwemmen en surfen. Op 18 maart jl. was in de Tweede
Kamer hierover een hoorzitting. Beroeps- en sportvissers
staan tegenover elkaar.
Het krioelt in de kustzone. Beroepsvissers zetten er hun netten. ‘Staand
wand’, dat rechtop in het water wordt gezet. Steeds meer kleine bootjes vissen er. Op jacht naar harder of zeebaars waar geen visquotum
voor is. Ook zwemt een enkel tongetje of kabeljauw in de mazen van
het net. Mooie handel voor visboer en restaurants.
Sportvissers lopen te hoop tegen deze vorm van visserij.
Jaarlijks maken zo’n 650.000
sportvissers met elkaar zo’n
5,2 miljoen vistrips.
De staand wandvisserij botst
volgens de sportvissers steeds
meer met de recreatie.
Sportvisserij Nederland is met
beroepsvissers in gesprek gegaan om een regeling af te spreken. Omdat dat niet lukte, zijn ze
naar de Tweede Kamer gestapt.
Reddingsmaatschappij KNRM kent de problemen en pleit voor meer
toezicht op de illegale visserij. Uit hun jaarcijfers blijkt dat het aantal
reddingsacties voor vissers het afgelopen jaar flink is toegenomen.
Bron: Noord Hollands Dagblad
Zie ook pagina 5 (verslag hoorzitting)
Jaarverslag
HVZ 2008
Zie pagina 13

van de voorzitter

colofon

Het is ieder jaar een teleurstelling om te constateren dat er weer vele leden hun contributieverplichting niet zijn aangegaan.
Dit betekent voor hen hogere kosten zoals inschrijfgeld. Ook voor de administratie heeft
dit gevolgen. Er moeten herinneringen worden verstuurd en als dan vervolgens nog niet
betaald is, gaan we bellen om deze gelden
binnen te halen. Want ook de HVZ moet net
als iedere andere vereniging aan haar financiële verplichting voldoen.
Ik hoop dat ik volgend jaar dit stukje achterwege kan laten…
Via, via heb ik vernomen dat er in Rooswijk
Zaandijk met regelmaat rallyvissen of een afgeleide vorm daarvan plaatsvindt.
Deze verwerpelijke vorm van visserij is ten
strengste verboden.
Dit schijnt te worden gedaan door leden
uit een noordelijke provincie. Wij zullen
hier scherp op controleren met als sanctie
royement.
Inmiddels is de organisatie voor onze open
dag in volle gang. Deze wordt gehouden
op zaterdag 16 mei naast ons kantoor op
Sportpark Kalverhoek. Met diverse attracties

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

HVZ NIEUWS wordt 6 keer per jaar
gratis verzonden aan de leden van de
vereniging.
Oplage: ca. 5000 per editie.
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Van der Ros Tekst en Reclame
Annegreet van der Ros
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a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak
Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
075 6213050
r.pierik@tekstenreclame.nl
zal dit weer een leuk en gezellig evenement
worden.
Als u dan toch deze datum in uw agenda zet,
noteer dan gelijk even onze ledenvergadering van dinsdag 26 mei in de Lindenboomzaal te Koog a/d Zaan.

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Anton van Daal, commissieleden

Als laatste wens ik u een uitstekend visseizoen
toe. Want het begint alweer te kriebelen.
Ik hoop dat ik u kan begroeten op onze jaarvergadering.
Thijs ten Wolde

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

van het bestuur
Inmiddels zijn de leden die in maart nog niet hebben betaald telefonisch benaderd over de
vispas. De meeste reacties waren positief en met een excuus werd in veel gevallen met een
eenmalige machtiging ingestemd het contributiebedrag van de rekening af te schrijven. Op
deze manier kon terugzending van de vispas worden voorkomen. Bij het ter
perse gaan van dit HVZ nummer zijn de passen inmiddels retour gezonden.
Dit betekent dat leden die nog niet hebben betaald, zijn uitgeschreven en alleen weer door
herinschrijving lid kunnen worden.
Henk op den Akker/ penningmeester

agenda
Algemene Ledenvergadering HVZ
26 mei, 20.00 uur Lindeboomzaal
‘De Coogh’, Koog aan de Zaan

1 juli en 19 en 26 augustus vanaf 18.30
uur. Meer informatie: Frans Hagens,
T 06 43095500

10 en 24 juli koppelwedstrijd Zuidervaart, 31
juli bootvissen, 7 en 21 augustus Zuidervaart
Meer informatie: Joop Lotten, T 075 6158401

Open dag HVZ

Koppelwedstrijden jeugd

Senioren 65+ Heerenhuissloot

16 mei in en om het HVZ kantoor

13 juni en 5 september

9 juni

Vliegbinden

Jeugdzomerkamp 2009

Zeecompetitie

3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 20.00 uur Buurthuis De Doorbraak
Prinsenstraat 43, Zaandam

5 t/m 8 juli Nieuwkoopse Plassen. Zie voor
meer informatie pagina 10

3 mei, 4 oktober, 1 november, 29 november,
20 december. Zie programma op pagina 7

Zomeravondcompetitie
13, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni,

2

Nieuws - mei 2009

Seniorencompetitie 55+
1, 15 en 29 mei Zuidervaart, 5 juni bootvissen, 12 juni NH Kanaal, 26 juni Zuidervaart,

actueel

van de redactie

Algemene Ledenvergadering

Dubbeldik

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering te houden op dinsdag 26 mei 2009 in de Lindeboomzaal van de basisschool ”De Coogh”, Raadhuisstraat 57 te
Koog aan de Zaan. Aanvang 20.00 uur.

Dit is alweer het tweede nummer van HVZ nieuws dat wij voor u
hebben mogen samenstellen. Wij vinden het erg leuk om te zien dat
steeds meer mensen hun bijdrage leveren. Zo kregen we voor dit
nummer ook ongevraagd diverse artikelen toegestuurd.
Om kopij zaten we dus zeker niet verlegen.

Opening
1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 oktober
2008
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen bestuur
4. Jaarverslag 2008
5. Financieel verslag 2008, met het verslag van de financiële commissie
6. Begroting 2009 en definitief contributievoorstel 2010. Het bestuur stelt voor de contributie voor 2010 niet te wijzigen t.o.v.
2009 en het inschrijfgeld te verhogen naar een bedrag van
€10,00 voor senioren en €4,00 voor de jeugd.
7. Bestuurswijzigingen. Volgens rooster treden af: H. op den Akker (penningmeester), Thijs ten Wolde (voorzitter), J. de Jong (vz.
VBC), J. Lotten (seniorencommissie) en T. Moed (vz. jeugd). Allen stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie
jaar. A. de Geus (eindredacteur HVZ nieuws) neemt tijdens deze
vergadering formeel afscheid als eindredacteur en bestuurslid.
Zijn functie als bestuurslid voor de PR-commissie is vacant. Het
bestuur stelt voor de heer K. Mandjes, als opvolger van de heer
W.K. Pilkes, te benoemen tot lid van de financiële commissie.
8. Rondvraag en sluiting
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid het
recht voorstellen op de agenda van de ledenvergadering te laten
plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris
zijn ingediend.
Indien de tijd het toelaat, zal een film worden vertoond.
Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.

Want in dit nummer treft u ook het (financiële) jaarverslag over 2008
aan. Zodoende bestaat HVZ nieuws deze keer uit maar liefst 20 pagina’s. Een dubbeldikke nieuwsbrief dus, waar u rustig voor kunt gaan
zitten. En u kunt er gelijk uw agenda bijpakken, want zoals u aan de
eveneens goedgevulde agenda zult zien, er is weer genoeg te beleven de komende tijd.
Wij wensen u veel lees- en visplezier toe!
Annegreet van der Ros
Ps. 20 pagina’s, maar toch nog niet genoeg ruimte. Zodoende moesten we nog wat kopij in de portefeuille houden. Dus mist u uw bijdrage? De volgende keer komt u zeker aan de beurt!

In Memoriam Joop Hesterman
Enige tijd geleden bereikte ons het bericht dat op 10 februari
jl. ons lid Joop Hesterman is overleden. Geheel onverwacht
kwam dit bericht niet, want Joop was samen met Thea een niet
te winnen strijd aangegaan.
Joop was een echte verenigingsman zeker voor de HVZ. Hij
was lid van de controle commissie, assisteerde op drukke
tijden op ons kantoor, bezorgde in de Zaanstreek de vispassen,
was lid van de plakploeg, maar was ook actief bij zijn Klaverjasclub in Amsterdam en verzorgde samen met Thea logistieke
werkzaamheden voor Sportvisserij Nederland in Bilthoven.
Hieruit blijkt dat Joop een topvrijwilliger was.
Wij zullen Joop gaan missen. Zeker op kantoor waar hij met
zijn markante persoonlijkheid en luide stem altijd nadrukkelijk
aanwezig was. Hij zal bij ons een leegte achter laten.
Wij zullen Joop als een echte HVZ’er in onze herinnering
houden en wensen Thea heel veel sterkte met het verwerken
van dit verlies.
Het bestuur

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.
Van april t/m sept: maandag t/m
woensdag.

Rekeningnummer
Postgiro: 407968
Bank: 84.45.22.775

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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Met Faunaland
zit u ook goed
aan de waterkant
Faunaland Zaandam
Lobeliusstraat 34, 1504 EM Zaandam
Tel/ fax: 075-6170600

www.faunaland.nl

HVZ zoekt een

2e secretaris
(m/v)

Zijn of haar taak zal voornamelijk
bestaan uit het notuleren van de bestuursvergaderingen (8) en de twee
Algemene Ledenvergaderingen.
Deze activiteit betekent dus zeker
geen beslag op uw vrije(vis)tijd!
Voelt u iets voor deze functie binnen
het gezelligste bestuur van de hele
Zaanstreek?
Neem dan snel contact op met vz.
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

actueel

Nettenvrije zone
Op uitnodiging van het POS vertrokken we met ruim 30 zeesportvissers woensdagochtend 28 januari om 7.30 uur van het POS kantoor
met de bus naar de tweede kamer om de hoorzitting over de 250
meter nettenvrije zone luister bij te zetten.
Op verzoek waren we enigszins gekleed in visoutfit en Sportvisserij
Nederland deelde royaal caps uit om zodoende aan de kamerleden
te laten zien dat het ons serieus was.
Maar niets daarvan, hoe we ons ook manifesteerden na een zeer
strenge scancontrole bij binnenkomst moesten daarna alle visjacks
in de garderobe kluisjes, caps mochten niet gedragen worden. Ook
werd een klein spandoekje geweigerd. Ik was allang blij dat ik mijn
visvestje aan mocht houden. Eenmaal gecontroleerd, kregen wij een
sticker opgeplakt en waren we welkom in de Torbeckezaal.
De zitting was van 10.00 uur tot 12.00 uur inclusief permanente
bewaking.
Namens Sportvisserij Nederland voerden Fred Boot en Jan Willem
Wijnstroom het woord. Met goede argumenten brachten ze duidelijk
de belangen van de Nederlandse sportvissers naar voren.
Vertegenwoordigers van de Beroepsvisserij kwamen ook aan het
woord en verder de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij,
Stichting Noordzee en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie
(mede namens de RECRON).
De vijf aanwezige kamerleden van CDA,VVD, PvdA, SP en PvdD
zochten naar oplossingen in de vorm van regulering, te beginnen
met de probleemgebieden.
De Tweede Kamer gaat de zaken bespreken. Het is nu afwachten wat
daaruit voortkomt.
Thijs ten Wolde

klaverjassen
Nieuwe deelnemer!?
Na de oproep in het eerste vernieuwde HVZ nummer, heeft toch snel
weer een nieuwe deelnemer zich aangemeld. Er is in de afgelopen
maanden weer gezellig gekaart met een redelijke opkomst.
Eén avond was er wat verwarring omdat ook de scheidsrechters een
kaartavond gelijk aan de onze hadden ingepland. Maar zoals gezegd wordt; er gaan veel makke schapen in een klein hok en dit
betekende dat met wat opschuiven beide clubs konden spelen.
Het kaarten vindt plaats in de scheidsrechterskantine naast het HVZ
kantoor en begint om 20.00 uur. Natuurlijk rookvrij!
Kosten per avond €1,50 en de consumpties zijn slechts €1,- per stuk.
Voor informatie belt u Trudy van Daal, tel. 075-6228520 of kom
gewoon langs en speel deze avond nog gezellig mee.

controle commissie
De controle commissie is weer bijeengeweest om de strategie voor
het komende jaar te bepalen. Gekozen is om naast de individuele
controles ook in april grote groepscontroles te gaan houden.
Zie het maar als een grote visserijcontrole waarbij alle controleurs
tegelijk één bepaald water langsgaan. Hierbij zal gevraagd worden
naar de vispas en de lijst van bijbehorende viswateren.
Een geldige vispas en jaarlidmaatschap kost ongeveer de helft
van een bekeuring. De controleurs hopen u binnenkort te kunnen
begroeten aan de waterkant, uiteraard in het bezit van de juiste
vergunningen.
Peter Glas

Wij verwelkomen de onderstaande nieuwe leden:
naam

woonplaats

naam

woonplaats

naam

woonplaats

B. Hartog
Mevr. C.M. CoersDe Jong
T. Ham
E. Buissink
P. Belema
D. Belema
Mevin de Vries
Tobias Hilfer
Rudolf Weinmaier
J. Henriet
J.M. Steijger
C. ter Mate
J. Blank
J.de Bree
E Allegaert
H. Remie
R.P.de Valk
M. Vet
R. Slot
E.F.J.van Ingen
Mevr. J. Damveld
A.van Deijzen

Voorthuizen-Gld.
Zaandam

K. Urban
M. Moczynski
J. Mik
J. Besselink
T. Al
P.N.de Leeuw
P.E. Vermaat
C. Meijer
M. Lesage
R.van Soelen
J. Besselink
J. Kowalski
R. Broek
J.A.
Teotoni Dos
Anjos
A. Drzala
K. Sofiadis
A.J.van der Horst
Renzo van
Oudenaren
B.H. Mobron
B. Orlicka
J.M. Krol

Billerbeck - D
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Wormer
Wormerveer
Oostzaan
Zaandijk
Zaandam
Wormer
Oostzaan
Westzaan
Assendelft
Zaandam

W. Visser
M. Ebbers
N. Stam
J.W. Slotboom
J.v.d. Kwaak
Mevr. J.M.
Meijaard-Hetebrij
Th. Burghouts
R.de Wildt
J. Pisczor
P. Knikker
G. Sadzinski
J.de Vries
Mevr. I.C.van Dijk
C. Geenjaar
A. Delforge
H. Regniez
M. Baars
A. Pie
J.L.E. Valentijn
E. Bergevoet
R.P. Im
P. Geenen

Zaandam
Zaandijk
Wormerveer
Assendelft
Zaandam
Amsterdam

Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Oostzaan
Zaandam
Munchen - D
Notzing - D
Amsterdam
Zaandijk
Assendelft
Budel
Amsterdam
Ledegem - B
Zaandam
Zaandam
Purmerend
Middenbeemster
Purmerend
Assendelft
Zaandam

Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandijk
Westzaan
Ijmuiden
Zaandam
Assendelft

Westzaan
West Graftdijk
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Purmerend
Zaandam
Zaandam
Erin - F
Roellecourt - F
Westknollendam
Uitgeest
Beverwijk
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
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wedstrijdcommissie zout

Zeevisavond met zeesterren

Op 20 februari jl. organiseerde de zeecommissie weer de jaarlijkse zeevisavond, een avond voor alleen maar zilte onderwerpen. Het zaaltje van de SVZ was tot aan de laatste stoel bezet mede daardoor een garantie voor een plezierige
zeevisavond. In mijn openingswoord moest ik natuurlijk stilstaan, bij de hoorzitting in de 2e kamer over de 250 meter nettenvrije zone, langs de gehele Noordzeekust incl. de pieren van IJmuiden en Scheveningen, maar ook over de afsluiting
van de Noord-en Zuidpier in 2010 als gevolg van een totale renovatie. Dit gaan belangrijke items voor de kustvisserij in
de nabije toekomst worden.
Daarna kon ik het woord geven aan Jaap Putzes, de man van P en S
visreizen, die een goed verhaal heeft gehouden over visreizen naar
Ierland en met name Noorwegen. Het ging niet alleen maar over
hele mooie en grote vangsten maar ook over de organisatie van de
reizen. Het was interessant en boeiend.
Na de pauze liet penningmeester Martin Kok het licht schijnen over
de gevolgen van het deelname aantal van de wedstrijden en de kaspositie. Daarna presenteerde wedstrijd baas Wim Heijnen, na een
heel gepuzzel het programma 2009 inclusief een wedstrijd op de
Grevelingen.
En natuurlijk werd het toen tijd dat de zeesterren 2008 in beeld kwamen. Het zal u niet verbazen dat na het lezen van het HVZ
nieuws in 2008 Pim Pos hoge ogen zou gaan gooien.
Hij won niet alleen het klassement van de A 8 punten, maar
ook de Simon List trofee voor overal de meeste vis 59,65
meter. Daarnaast won hij ook de Mijndert Musk
trofee voor de grootste paling 62 cm. Een mooie
prestatie. Op de plaatsen 2 tot en met 5 eindigden; Wim Heijnen, Anton Achterberg, Frits Dudink en
Henk v/d Does.

Zeesterren 2008
A-klasse
1e
2e
3e
4e
5e

Pim Pos
Wim Heijnen
Anton Achterberg
Frits Dudink
Henk v/d Does

punten

lengte (m)

8
14
33
35
37

59,65
41,59
25,79
22,39
27,78

28
42
51
61
95

10,12
7,56
9,92
7,91
4,72

B-klasse
1e
2e
3e
4e
5e

Alex v/d Horst
Dirk v/d Bos
Jan Fruytier
Ed Bergers
Willem v/d Veen

In de B klasse waren de winnaars: Alex v/d Horst, Dirk v/d Bos,
Jan Fruytier, Ed Bergers en Willem
v/d Veen. Zij promoveren naar
de A klasse proficiat!
Extra prijzen gingen naar Anton Achterberg voor het vangen van een
Doornhaai van 60 cm.
De prijs gesponsord door de Wanhoop Nabij
voor de beste Kantvisser B ging naar Klaas
v/d Berg sr. En de Ermo trofee voor de grootste gul ging naar Jan Fruytier hij ving er een
van 48 cm.
Een echte vis tombola was het besluit van een
heerlijke zeevis avond.
En wat de voortreffelijke bediening betreft;
Jannie, Tonnie en Han bedankt!
Thijs ten Wolde
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Zeevissers sloten 2008 goed af
Onder redelijke omstandigheden werd
21 december de laatste wedstrijd van
de competitie 2008 gevist. De stevige
ZW wind stond die dag garant voor
verre worpen, windje mee.

meesten toch het liefst mee vissen, komt niet
meer uit Hypolitushoef. Dit keer moesten we
ze de zaterdag ervoor uit Scheveningen halen. Voor de commissie wel bewerkelijk maar
dat hebben we er wel voor over.

Dit is op de pier zeker geen garantie voor
goede vangsten. Met regelmaat moet de vis
vaak aan de voet van de pier soms bijna tussen de basalt blokken gezocht worden.
Maar door te vissen met twee hengels is daar
meestal snel achter te komen.

De vangsten deze laatste competitiedag waren goed te noemen, bijna iedereen had vis.
Maar de uitschieter van Pim Pos met 18 meter
was zeker op de pier opmerkelijk te noemen.
De commissieleden hadden er ook zin in,
met een eerste plaats en twee tweede plaatsen konden zij voor de dag komen.

In totaal 31 vissers wisten de weg naar de
Noord Pier in Wijk aan Zee te vinden.
Het aantal deelnemers viel een beetje tegen
zeker voor de laatste wedstrijd. Dat aantal
zal hopelijk in 2009 wat beter gaan worden.
Wat ook enigszins tegenzit, is de verkrijgbaarheid van zeepieren. Het aas waar de

Na 4 uur te hebben gevist, van 8.30 uur tot
12.30 uur, was het weer gezellig in De Zon
voor het afscheidsdiner, zoals de traditie dit
voorschrijft. Met daarna de Tombola kon de
dag weer niet stuk. En zoals altijd hadden de
thuisblijvers weer het nakijken.

Programma zeevissen 2009
Als u dit leest, zijn er al drie wedstrijden van het zeevisprogramma afgewerkt. De wedstrijd vanaf de Noordpier bij Wijk aan Zee op 1 maart, de bootwedstrijd vanaf Scheveningen van 29 maart en de wedstrijd van 19 april jl. vanaf de Noordpier in Wijk aan Zee.
Maar er komen nog meer wedstrijden aan! Hierbij het programma:
4e wedstrijd:
3 mei
bootwedstrijd vanuit Den Oever
5e wedstrijd:
4 oktober
de Noordpier, Wijk aan Zee
6e wedstrijd:
1 november
bootwedstrijd vanuit Scheveningen
7e wedstrijd:
29 november Grevelingen
8e wedstrijd:
20 december de Noordpier, Wijk aan Zee
Interesse? Neem dan contact op met de commissie Zout, M.Kok (075)6179486 of
Th. ten Wolde (075)6425620.

Pim Pos start met winst
Dat de sluitingswedstrijd en de openingswedstrijd traditioneel op de pier van Wijk aan Zee
worden gehouden, is nu wel bekend. Voor
de openingswedstrijd competitie 2009 was
deze pier dan ook weer het wedstrijdtoneel.
Goed visweer en slechts een paar spatjes die
op een hand waren te tellen.
Met 40 deelnemers beleefden we een fantastische start van de nieuwe competitie, met
de aantekening dat helaas 18 vissers geen
schub wisten te vangen. Het mooie hiervan
is dat vissen en vangen onvoorspelbaar is.
Over het geheel waren de vangsten beduidend minder dan tijdens de afsluitwedstrijd,
maar dat kan gebeuren weten alle vissers, of
dat nu in zout of zoet is.

In de A won Pim Pos afgetekend met 401
cm waaronder een gul van 52 cm apart genoteerd voor eventueel de grootste vis deze
competitie. Frits Dudink volgde met 136 cm,
en Wim Heijnen met slechts 2 cm minder
werd derde.
In de B werd Ruud Rulke met 83 cm eerste en
had heel wat praatjes. Nieuwkomer Hennie
Remie meldde zich meteen al in de top met
66 cm maar dit moet beter en Nico Grippeling ook met twee gelijke cijfers [55] pakte
het brons. Ook hier moet verbetering mogelijk zijn. De afloop is bekend naar de zon en
met een spetterende Tombola.
Thijs ten Wolde

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 21-12-2008
A-klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pos, P.
Heijnen, W
Achterberg, A.
Hartog, M
Does, H.vd
Forrer, M.
Liauw, S.
Heijnen, N
Kwaak, J.vd
Commandeur, R

cm
1798
558
535
497
432
407
387
279
267
234

B-klasse

cm

Fruijtier, J
Horst, A. vd
Bergers,E
Assema, B.v.
Horn, K.v.
Kollner, L.
Grippeling, N.
Wienhoven, T.
Bosch,D.vd
Schneider, Dio

221
210
123
119
83
79
78
78
72
55

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

Pos, P.
Dudink, F
Heijnen, W
Withaar Rob
Fruijtier, J.
Does, H.vd
Liauw, S.
Kok, M.
Veen, W. v.d.

B-klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rulke, Ruud
Remie, H.
Grippeling, N.
Berg, Kl.vd.sr
Oudekerk, A.
Kwaak, J. v.d.
Schneider, D.
Dijkstra,A.
Horn, K.v.

cm
401 *)
136
134
127
111
79
47
42
41

cm
83
66
55
43
34
28
22
20
20

*) gul 52
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visstandbeheercie
Visstand in Westerwatering
In 1998 heeft de toenmalige OVB in opdracht van de HVZ
een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in Westerwatering.
De reden was dat er voornamelijk veel maar vooral magere
brasem werd gevangen. Uit de resultaten van de visstandbemonstering is gebleken dat de visstand in de Watering
voornamelijk bestond uit brasem. De karper, kolblei en
blankvoorn werden als belangrijke begeleidende vissoorten genoemd. De groei van de brasem was overwegend
zeer langzaam, de groei van de kolblei en de blankvoorn
was langzaam tot gemiddeld.
De karper verkeerde in een matige tot onvoldoende conditie en een
langzame groei. Het was duidelijk dat er voor de (wit)vis niet voldoende voedsel beschikbaar was om naast een voldoende conditie
een gemiddelde groei te bereiken het gevolg van de vrij hoge visbezetting. Hierdoor was de onderlinge voedselconcurrentie te hoog.
Als gevolg van het nagenoeg ontbreken van waterplanten en het geringe doorzicht van het water was de snoekbaars de belangrijkste
roofvissoort. Een snoekstand is gebaat bij een redelijk waterplantenbestand, belangrijk als paaigebied, als opgroeigebied voor jonge
snoekjes en als beschutting tijdens de jacht. Gesteld kan worden (in
1998) dat de in de Watering heersende, voor het brasem-snoekbaars
viswatertype kenmerkende milieuomstandigheden duidelijk worden
weerspiegeld in de samenstelling van de visstand. Ondanks de regelmatige uitdunning van de witvisstand is de witvis over het algemeen niet in staat om een gemiddelde groei te bewerkstelligen. De
uitzettingen van pootsnoekjes in de jaren 1992 t/m 1994 heeft niet
geresulteerd in een verbetering van de snoekstand.

Waterplanten
Het advies dat bij het rapport gegeven werd is onder andere brasem
tot 30 cm. verwijderen. De kans dat daardoor het water wat helderder wordt, is aanwezig. Het hangt van wat meer factoren af, denk
hierbij aan gebied vreemd water. Hiermee wordt het water bedoeld
dat uit de polder wordt ingelaten om door te spoelen of in de zomer,
als de waterstand te laag wordt, aan te vullen. Ook de overstorten
hebben een nadelige invloed op de waterkwaliteit. Als het water inderdaad helderder wordt, hebben de waterplanten meer kans zich
te ontwikkelen en dat is weer gunstig voor de snoekstand. Door de
bestandopnamen, die we jaarlijks in de watering doen, blijkt dat de
brasem beter groeit. Het zijn duidelijk geen ‘scheermesjes’ meer. Tot
en met 2006 hebben we brasem hoofdzakelijk verwijderd uit de watering en niet uit de zijsloten zodat de leeftijdsopbouw niet te ernstig
werd verstoord. Ook de karper vertoont een betere groei. In 1998
werd zeelt alleen in het water langs de Abbenbroekstraat gevangen.
De laatste twee jaar vangen we ze ook in de watering. Ook de snoek
komt meer en groter voor. Dit wijst op de invloed van meer waterplanten. Wat we ook kunnen constateren is een beter doorzicht van
het water, hoewel de snoekbaars er nog steeds mag wezen. In 1998
werd ook de Riviergrondel boven water gehaald. Dat is ons daarna
één keer gelukt. We blijven de visstand in westerwatering monitoren.
Tijdens de bestandopnamen is de rotzooi die in de zegen terechtkomt
een probleem. Dit varieert van (brom)fietsen en winkelwagentjes tot
kerstbomen. We moeten dan de zegen lichten waardoor de, in het net
aanwezige vis ontsnapt. Dit komt een goed inzicht in de visstand niet
ten goede. Gelukkig schoont de gemeente de sloten wel eens want
anders was het onmogelijk om te zegenen.
Jan de Jong VBC
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vliegviscommissie
Als ik dit schrijf, is het vliegbindseizoen achter de rug. We
zijn begonnen met vijf nieuwe vliegbinders maar twee halen
de finish. Dat hebben we wel eens anders mee gemaakt,
maar deze twee mensen hopen we lang bij ons te houden.
Niet alleen het binden, maar ook het werpen, maakt een belangrijk
onderdeel uit van onze club om onze mensen op een hoger plan te
brengen. We hebben daar een aantal jaren geleden een aanvang
mee gemaakt door mensen op werpcursus te sturen om een werpcertificaat te halen. Dit alles moet dan bijdragen tot nog betere vangsten
en nog meer plezier in het vliegvissen. Dat dit niet kan, zonder een
stel enthousiaste mensen spreekt voor zich.
Het afgelopen jaar zijn we actief geweest met thema avonden. Op
bezoek waren Nico de Boer en Paul Blokdijk. Dat waren druk bezochte avonden die ook volgend jaar terugkeren. Deze avonden kunnen
door iedereen die lid is van de HVZ worden bezocht. Hou dus volgend seizoen het HVZ Nieuws in de gaten of kijk op de HVZ website.
Dat we het allemaal doen om te vissen, spreekt voor zich. Daarom
vissen we regelmatig in de Polder. Ook in maart waren we in Assen,
Baggelhuizen om achter de forel aan te zitten. De laatste trip is naar
Duitsland om daar vier dagen met 13 man te vissen.
Komende september gaan we weer met een nieuw bindseizoen van
start. Zie voor data de agenda. Mensen die zich voor het nieuwe seizoen op willen geven, kunnen dat doen bij:
Ron Boelens T 020 6312433 E ronald.boelens@planet.nl of bij
Maarten Kuiper T 06 57140037, E maarten.kuiper@noknok.nl
Verder hoop ik dat de open dag van de HVZ een succes wordt! De
vliegvissers zijn er uiteraard ook om demonstratie en alle informatie
te geven. Rest mij nog om u een prettige zomer cq vakantie toe te
wensen met goede vangsten!
Maarten Kuiper

baarscommissie

Drijvertjes maken
Wij hebben de vorige keer verteld dat er bij het baarsvissen met
drijvertjes wordt gevist. Deze drijvertjes maken wij zelf. Hiervoor
gebruiken wij de schacht van een duivenveer.
Allereerst knippen wij de veren van de schacht. Het onderste gedeelte is hol dus dat kunnen we niet gebruiken en is trouwens ook
te dik. Aangezien het bovenste gedeelte te dun is, gebruiken we
dus alleen het middelste gedeelte van de pen. Dit gedeelte knippen
wij in stukjes van ongeveer drie mm. De circa zes stuks rijgen wij
met een zeer dunne naald op het snoer. Als je dit gedaan hebt en
je houdt het snoer omhoog, zullen alle drijvertjes weer van de lijn
schuiven. Om dit te voorkomen, kunnen we twee manieren hanteren:
Je legt de lijn circa vijf minuten in een bakje water waardoor de
drijvertjes krimpen en vast komen te zitten op de lijn. Nadeel is dat
bij meerdere keren gebruik de drijvertjes wat los komen te zitten en
uit zichzelf gaan verschuiven. Een andere manier is de drijvertjes
met een flinterdun stukje lucifers vast te zetten, gewoon inklemmen
naast de lijn in de drijver. Eventueel de uitstekende eindjes hout
wegknippen. Dit kan gedaan worden met een nagelknipper. Doe je

seniorencommissie

Senioren 55 plus

Heerenhuissloot

Het is alweer heel lang geleden dat de laatste visdag voor de
senioren 55 plussers is geweest, maar gelukkig voor hen die er ook
zo over denken, is de tijd die nog moet komen veel korter. Als dit gelezen wordt, is onze jaarlijkse bespreking over het komende seizoen
al geweest. Een nieuwe competitie met enkele veranderingen gezien
de andere jaren.
Voor hen die er niet zijn geweest en dus ook niet hebben opgegeven,
bestaat de mogelijkheid dit als nog te doen. Graag daarvoor zo snel
mogelijk contact opnemen met Joop of een van de commissieleden.
Ook staan de twee bootvisdagen weer op de lijst voor de competitie
vissers. Hier wordt altijd naar uitgekeken. Als die dag eenmaal is
aangebroken, staat niets deze deelnemers in de weg. Regen, wind,
veel vis, weinig vis; het hindert ze niet. Als ze maar water zien en na
afloop het gevoel van een dronken vent in hun benen hebben zitten,
dan is de dag weer geslaagd.
Heb je na dit te hebben gelezen zin in deze dagen? Geef je dan snel
op! Dan kun je, je in mei meten met de anderen. Wil je dat niet,
maar wel gewoon vissen? Ook dan is dit het clubje waar je moet zijn!
Ook tijdens een van de wedstrijden wordt er een koppelwedstrijd gehouden in combinatie van een A en een B visser.
De competitie is gratis en het bootvissen kost maar €17,50 voor twee
keer p/boot.
Opgeven bij Joop Lotten T 075-6158401. Denk ook even aan de 65
plus dag in de Heerenhuissloot.

Viswedstrijd senioren 65+
Alsof het gisteren was, zijn wij alweer bezig met de
voorbereiding van ons jaarlijks gebeuren. De visdag
van HVZ oud gedienden, ook wel 65 plussers genoemd,
is op 9 juni 2009.
Wil iedereen die hieraan mee wil doen zich zo spoedig mogelijk opgeven? Als je iets anders wil betekenen voor deze dag, dan kan dat natuurlijk ook!
We kunnen onder andere hulp in de kantine gebruiken of bij het
loten. Ook hebben we drie meters nodig.
Heb je moeite met de verre plaatsen? Geef dat dan
op. Hier wordt rekening mee gehouden (wie het
eerst komt die lacht) op volgorde van aanmelden.
De dag begint met loten vanaf 06.00 uur. Er wordt gevist van
07.00 uur tot 10.00 uur waarna we alle deelnemers verwachten
in de kantine voor een gezellige prijsuitreiking met koffie koek
en nog wat.
Opgeven kan bij Joop Lotten T 075-6158401, bij het HVZ
kantoor of via het invulformulier.
Joop Lotten

Tot ziens in mei!
Joop Lotten

✃
Deelnamebon Viswedstrijd 65+
9 juni 2009 Heerenhuissloot

dit niet voorzichtig dan kan het gebeuren – dat komt bij ons ook wel
eens voor – dat je de lijn ook doorknipt. Als dat gedaan is, wordt
het snoertje afgemaakt door eerst één of twee kleine loodkorrels op
de lijn te zetten zodat het tuigje op zink staat. Daarna een haakje,
natuurlijk met het snoer aan de binnenkant van het bledje, en klaar
is Kees.

Tip
In een van de vorige edities hebben wij verteld welke haken wij
gebruiken. Zeker in het najaar adviseren we u om kleine haakjes te gaan gebruiken want dan zijn de hele kleine
baarsjes en torren actief, ook al zijn ze maar vier cm groot.
Nu we het toch over haken hebben, kunnen we niet onvermeld
laten dat we een goede onthakingstang nodig hebben. Wij vinden
dit een morele verplichting. Bij alle hengelsportzaken zijn goede
artexietangen te koop. Een hakensteker zoals gebruikt bij de witvisserij achten wij minder geschikt. Dit omdat de bek van een baars
harder is dan van een witvis. Zeker als de baars op ‘oorlogspad’
is, willen ze de haak nog wel eens slikken en dan is de tang beter
dan de hakensteker.
Willem & Kees

Naam:

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

Geboortedatum:

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

Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoon:

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

Wil gehaald worden*

ja/ nee

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

ja/ nee

alleen binnen de Zaanstreek

Opgeven voor 1 juni 2009
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jeugdcommissie

Cool! We gaan
weer op zomerkamp
Wij waren weer blij toen wij van de gemeente Nieuwkoop een berichtje kregen dat wij dit jaar ons eiland weer konden
huren voor het zomerkamp. Dus gaan we naar Nieuwkoop. Naar het zomerkamp waarin we ruim drie dagen gaan varen, vissen, kamperen, barbecueën, zwemmen en keten. Dat dit eiland en deze locatie uniek zijn daar kom je pas achter
als je eens bent mee geweest. Dan blijken er toch weinig eilanden (voor een betaalbare prijs) te huur in ons waterland
en op redelijke afstand. Maar goed, dat hoeft dit jaar ook
niet en dus kunnen we gewoon weer naar ons vertrouwde
stekkie in de Nieuwkoopse plassen. Slapen en eten in grote
legertenten, vissen met z’n tweeën vanuit bootjes en als het
5 t/m 8 juli Nieuwkoopse plassen
meezit, zwemmen in het buitenbad en een gezellig kampVoor slechts €45,- incl. eten, drinken en de bootjes
vuur. Jullie gaan toch wel weer allemaal mee hè?

Viskampavontuur 2009

Naam:
_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adres:
_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Postcode en woonplaats: _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Telefoon: _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Leeftijd: _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Zwemdiploma: _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
vegetarisch/medicijngebruik:_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

We gaan dit jaar op zomerkamp van 5 t/m 8 juli. De eerste week van
de zomervakantie van de basisschool dus. Geef je dus snel op en
bezorg je ouders een rustige eerste vakantie week!
Het kamp kost €45,- en ter plekke hoef je alleen nog wat aas en voer
te kopen voor ongeveer €1,50 per dag. Stuur snel het inschrijfformulier op, want vol is vol!

Handtekening Ouders/Voogd:_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Inleveren en contante betaling voor 18 juni 2009 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

Gezellig koppelen
Het is inmiddels een goede vaste gewoonte geworden dat we tijdens en aan
het eind van het wedstrijd- seizoen twee
keer gezellig koppelen. Dit jaar op zaterdag 13 juni en zaterdag 5 september.

Lange avonden,
lekker vissen
De avonden worden alweer langer en dat betekent ook dat de jeugd zomeravond competitie weer in zicht is. Wedstrijd vissen en mooie prijzen winnen van
19.00 uur tot 21.00 uur (voor de oudere groep tot 21.30 uur) in verschillende
wateren in onze streek. Deelname is meestal gratis en altijd zijn er mooie prijzen
te winnen.

Tijdens deze wedstrijden is het de bedoeling dat een HVZ jeugdlid gaat vissen met een familielid. Dus met je vader,
moeder, oma, opa, broer, zus, oom, tante, het maakt niet uit als het maar familie
is. Jullie kunnen dan samen laten zien
wie de beste visfamilie is. Mede dankzij
onze sponsors maakt ieder koppel weer
kans op een mooie prijs. En het allermooiste is: de deelname is gratis! Alle
HVZ jeugdleden mogen meedoen. Kun
je niet aan beide wedstrijden meedoen?

Wil het een beetje lukken dan vis je al snel
een schepnet, een hengel of wat tuigjes bij
elkaar en lukt het niet dan is er toch voor
iedereen een prijs. Je hoeft dus nog niet echt
goed te kunnen vissen en jeugdleden van 7
t/m 18 jaar kunnen gratis meedoen aan de
zomeravond competitie die uit 10 wedstrijdjes bestaat.
Bij de jongste groep van 7 tot 14 jaar mag
vader of moeder zelfs een beetje helpen met
onthaken of scheppen van de gevangen vis
en dus moet het niet moeilijk zijn een prijsje
in de wacht te slepen. Na afloop van elke
wedstrijd is er ook nog een verloting zodat
als je niets hebt gevangen je ook met een
prijsje naar huis gaat. Dat is dus de moeite
waard en we kijken dan ook uit naar je komst

aan de waterkant.
Wat moet je meenemen naast natuurlijk een
goed humeur in ieder geval: Een emmer of
leefnet om de gevangen vis in te bewaren
tot de meting of weging. Een schepnet om je
grote vissen te scheppen. Een viskrukje, een
stoeltje of viskanis. Hengel, snoertje met dobber en haakje, voer en aas. En verder natuurlijk wat je denkt nodig te hebben.
De jeugdcommissie leden (zeer ervaren wedstrijd vissers) zijn natuurlijk aanwezig om jullie beginnende wedstrijdvissers te ondersteunen met goede raad en daad om vissen te
vangen. Je tvist voor het totaal gevangen gewicht van de vissen die avond en het meeste
gewicht wint dus.

Zomeravondcompetitie jeugd
Geen probleem! Iedere wedstrijd staat
op zichzelf en heeft na afloop een eigen
prijsuitreiking.
De wedstrijden worden in principe in de
Zuidervaart in Zaandam gevist. Kunnen
we daar door omstandigheden niet terecht, dan wijken we uit naar de Watering. We vissen van 9.00 uur tot 13.00
uur. Inschrijven vanaf 8.00 uur aan de
waterkant. Kom allemaal want zoals alle
jaren worden dit weer topdagen!

plaats
Gouw / Zuidervaart Zaandam - Zuid
Watering bij de Brandaris Poelenburg
Zaandam
Zaandijk ROOSWIJK Simon Gammerkade, Triangelhof
Watering wijk Westerwatering Zaandam
Noordsterpark Wormerveer
Gouw Kogerveld Zaandam
Nauernaschevaart Krommenie bij de
Forbo
Zaandijk ROOSWIJK Simon Gammerkade, Triangelhof
Zomervakantie en HVZ Zomerkamp
5t/m 8 juli
Verrassingslocatie
Gouw / Zuidervaart Zaandam - Zuid

dag

tijd

datum

woe

18.30 tot 20.30/21.00

13-mei

woe

18.30 tot 20.30/21.00

20-mei

woe

19.00 tot 21.00/21.30

27-mei

woe
woe
woe

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

3-jun
10-jun
17-jun

woe

19.00 tot 21.00/21.30

24-jun

woe

19.00 tot 21.00/21.30

1-jul

woe
woe

18.30 tot 20.30/21.00
18.30 tot 20.30/21.00

19-aug
26-aug

Aanmelden aan de waterkant! Voor vragen bel 06-43095500 (Frans) of mail naar
hvz.jeugd@tiscali.nl
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dagje uit

100 jaar Sportvissen in Nederland
Op weg in de trein naar de persdag van de vakantiebeurs in
Utrecht dit jaar vertelde Bert Schouten van Handy Fish over
de vorderingen betreffende de inrichting van de tentoonstelling “100 jaar Sportvissen in Nederland”. Er was hard
aan gewerkt en volgens Bert zag het er allemaal prachtig
uit. Ik had een uitnodiging op zak voor de opening en was
benieuwd wat ik er allemaal te zien zou krijgen.
Vrijdagmiddag 16 januari was het zover. Met behulp van meneer
TOMTOM was het IJmuider Zee-en Havenmuseum snel gevonden,
de reistijd vanuit mijn woonplaats viel erg mee.
Het was er gezellig druk. Veel coryfeeën uit de huidige hengelsportwereld waren aanwezig. Jammer dat de mannen van Vis-tv voor de
opening alweer verdwenen waren. Ze werden
nog bedankt voor hun
aanwezigheid door de directeur van het museum,
mevrouw Zwart-Van de
Gaag, maar waarschijnlijk reden ze al ergens in
Noord Holland op weg
naar een andere klus.

Spinhengeltje
Nadat Bert Schouten gesproken had, werd de
officiële opening verricht
door Nico de Boer, hengelsportjournalist van het
eerste uur. In zijn toespraak vertelde hij over
zijn eerste hengelavonturen als klein jongetje in Amsterdam en later (wat groter) in Den
Helder. Hij deed dat met als leidraad een splitcane spinhengeltje.
Een leuk verhaal waarin de ontwikkeling van de sportvisserij goed uit
de verf kwam.

Bert Schouten
De tentoonstelling is echt de moeite van een bezoekje waard. Ze is
volledig ingericht met de materialen en spullen uit de collectie van
Bert Schouten. Dat hij veel van vissen afweet, is mij al lang bekend,
maar dat hij een kenner is van alles op sportvisgebied door de jaren
heen, is een openbaring! De ontwikkeling van het sportvissen wordt
fantastisch weergegeven. Lopend langs de vitrines kom je alle facetten van de hengelsport tegen. Van de eerste werpmolens tot de modernste, van bamboestok tot lichtgewicht vaste hengel, van de eerste
vlieghengels tot de carbonexemplaren: alle soorten aas zijn aanwezig. Er is zelfs een vliegbindhoek en een echte moderne karperstek
nagebouwd. Ook het spinhengeltje van Nico de Boer is tentoongesteld in een van de vitrines.
Kom je in de buurt van IJmuiden, misschien om een visje te eten of te
vangen, duik het havenmuseum even in en loop dan ook even naar
de ansichtkaartenverzameling van de heer Schouten Sr. Hij heeft door
de jaren heen een geweldige verzameling opgebouwd bestaande uit
kaarten die betrekking hebben op de door ons zo geliefde hobby:
sportvissen. In de vitrine ernaast heeft hij ook een verzameling badges tentoongesteld, die er mag zijn.
Tot slot: ik ben ervan overtuigd, dat er leden zijn, die misschien nog
wel wat oude hengelspullen thuis hebben staan, gooi ze niet weg
maar schenk ze aan Bert Schouten. Tijdens de opening sprak hij de
wens uit, dat er binnen niet al te lange tijd eens een museum voor
de sportvisserij geopend kon worden. Er zijn al zoveel musea gespecialiseerd op een onderwerp, dat een museum voor de door ons zo
geliefde hengelsport volgens hem ook haalbaar is. Wat zou het leuk
zijn, lopend door dat museum, je eigen geschonken hengeltje te zien
staan of je eerste werpmolen te zien liggen!
Het IJmuider Zee-en Havenmuseum “De Visserijschool” is gevestigd
op de Havenkade 55, 1973AK, IJmuiden. De expositie loopt tot en
met 17 mei. De tentoonstelling is geopend op woensdag, zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Kosten €4,- per persoon en €2,voor kinderen t/m 12 jaar, houders van CJP en personen vanaf 65
jaar. Je kan voor dat geld ook de rest van het museum bekijken en
dat is best leuk.
Gerard van Parreren
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verslag van het bestuur over 2008
Het jaar 2008 is voor de HVZ prima verlopen met een kleine toename van het
aantal leden. Na de invoering in 2007 kreeg de vispas, in samenwerking met de
overige verenigingen en Sportvisserij Nederland, steeds meer gestalte. Ook was
er in 2008, weer in samenspraak met Sportvisserij Nederland, een ledenwerfactie. Financieel is 2008 met een batig saldo afgesloten, zie ook het financieel
verslag elders in dit HVZ Nieuws.
Bestuursvergaderingen
Het Algemeen bestuur vergaderde acht maal
en het Dagelijks Bestuur kwam negen maal bij
elkaar. De verschillende vergaderingen van
de federatie werden als bestuur bijgewoond.
Ook was er weer een informeel overleg met
hsv Haarlem.
Het jaar werd begonnen met de traditionele communicatie-avond, waarbij het
bestuur, commissieleden en de administratie bij elkaar komen. De thema’s van
deze avond waren: de rapportage van
het gehouden karperproject in de Westzanerpolder en de hengelvangstregistratie.
Zoals gebruikelijk werd de voorjaarsvergadering in mei gehouden en volgde in oktober
de najaarsvergadering.
De meivergadering stond in het teken van
Cor Breuker, die voor zijn verdienste voor de hengelsport, ’s
middags op het gemeentehuis
geridderd werd tot lid in de
orde van Oranje Nassau. Een
prima ambassadeur voor de
ons zo geliefde hengelsport.

In 2008 werden
voorbereidingen getroffen om het uitgeven van het HVZ
Nieuws in 2009 te
continueren. Dit alles
vanwege het door
Alan de Geus, reeds
gedurende een aantal jaren, aangekondigde stoppen als
hoofdredacteur.
In juni werd, onder goede weersomstandigheden, de open dag in een nieuw jasje
gestoken. Dit keer werd deze dag buiten
gehouden op het terrein gelegen naast het
kantoor van de HVZ. Ook nu was er weer
een tombola, een eigen terras en horecavoorziening, een werpdemonstratie met een
castingbaan, een zeer goed verkopende
ruilbeurs, de zeer smakelijke gerookte vis,
kramen van de commissies en winkeliers/
organisaties, een springkussen en een zeer
spectaculaire roofvogelshow. Hoewel de dag
geslaagd was hopen bestuur en commissies
dat in 2009 het aantal bezoekers, bij een
vergelijkbare opzet, zal toenemen.

Ledenaantal schema

voor het eerst een zeer succesvolle avond ingevuld bij de jeugdcursus voor de HVZ jeugd.
Een prima ervaring voor zowel de commissieleden als voor de kinderen.
In augustus werd het Baarskampioenschap
van de HVZ georganiseerd. De 39 deelnemers behaalden een zeer goede vangst en
daarmee was het een geslaagde wedstrijd.
In oktober werd het Nederlands kampioenschap baarsvissen zeer succesvol in
Wormerveer georganiseerd. De 47 deelnemers dienden voorafgaand, aan de hand
van selectiewedstrijden, zich te plaatsen.
De deelnemers en Sportvisserij Nederland waren zeer content met de organisatie, waar een pittig draaiboek aan ten
grondslag lag, en een gedegen voorbereiding vergde. Zelfs het Wilhelmus en
een ereschavot mochten niet ontbreken.
Kortom 2008 was een prima jaar voor de
baarscommissie.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie kwam zes keer bij elkaar
om te vergaderen. Alle geplande activiteiten
zijn doorgegaan.
Het jaar werd begonnen met een zeer geslaagde jeugdcursus, maar liefst 25 kinderen hebben de cursus gevolgd, waarvan 22 kinderen het fel begeerde diploma
mochten ontvangen. De meegekomen vaders waren vaak op de achtergrond aanwezig als een aandachtig toeschouwer.
Aansluitend werd in het Twiske het vliegvissen
geoefend, onder leiding van de vliegviscommissieleden. De zelfgebonden vliegen werden uitgeprobeerd.

In 2008 zijn 520 vispassen retour gezonden
aan Sportvisserij Nederland als gevolg van
opzeggingen, overlijden (22 x), dubbele lidmaatschappen en wanbetalingen.
Gelukkig hebben zich ruim 550 nieuwe leden aangemeld zodat wij toch het
totaal ledenaantal met een lichte plus kunnen afsluiten.

De Najaarsvergadering stond in het teken van
de aalproblematiek en het aangekondigde
meeneemverbod voor de paling. De adjunctdirecteur van Sportvisserij Nederland, de heer
F. Bloot, hield een vurig betoog. Vanzelfsprekend volgde een pittige discussie met de zeer
betrokken leden. De heer Piet Schaap werk
benoemd tot lid van verdienste.

Ledenaantal per eind 2008
Senioren		 3983
65+leden		 322
Partnerleden		 127
Junioren		 201
Aspiranten
307
totaal 		 4940
Het is duidelijk dat de aantallen bij aspiranten, junioren en senioren worden beïnvloed
door verschuivingen i.v.m. leeftijden.  

Baarscommissie
De leden van de baarscommissie hebben

De zomeravondcompetitie werd, ondanks
de hoge opkomst bij de cursus, minder
goed bezocht en twintig jeugdleden hebben
in twee klassen (A en B) gestreden voor de
beste vangsten. Goed is te bemerken dat ook
meisjes vissen leuk vinden want er waren vier
deelneemsters in 2008.
De open jeugdwedstrijd werd niet goed bezocht. Een aantal vissers van omliggende
verenigingen kwamen in 2008 niet en ook
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verslag van het bestuur over 2008 (vervolg)
onze eigen leden lieten het afweten omdat
er een ingelaste federatiewedstrijd werd gehouden.
De federatiewedstrijden leverden drie HVZ
jeugdleden een deelnamebewijs aan het NK
op. Het NK zelf was weer de bekende loterij toch haalde Kelly Swart een mooie elfde
plaats.
Het zomerkamp verliep weer prima en bijna twintig jeugdleden hadden een gezellig,
tussen de regenbuien door, mooi kamp.
De jaarlijkse koppelwedstrijden waren ook
al een succes met twaalf en achttien deelnemende koppels. Ook hier deden de dames
het erg goed en vielen in de prijzen.
Als afsluiting van het seizoen is op de
eerste zaterdag in november een feestelijke prijsuitreiking, met bingo en tombola, gehouden. Kortom het was een
prima jaar voor de jeugdafdeling.

Commissie zout
In 2008 kwam de zeecommissie negenmaal
voltallig in vergadering bijeen. Het programma werd als vanouds samengesteld met vier
kantwedstrijden en vier bootwedstrijden.
Het jaar werd begonnen met de traditionele
zeevisavond, met o.a. een goede gastspreker, het presenteren van het wedstrijdprogramma, de prijsuitreiking van 2007 en
afsluitend de zeevistombola. Het SVZ zaaltje was geheel gevuld hetgeen betekent dat
deze avond goed werd gewaardeerd.
De kantwedstrijden werden gevist vanaf de
Noordpier bij Wijk aan Zee, twee keer in Petten en bij de Europoort, namelijk in de Amazone haven.
De bootwedstrijden vonden plaats vanuit
twee keer Scheveningen, het Grevelingenmeer en Den Helder. De laatste kon door
omstandigheden, net als in 2007, wederom
niet door gaan.
Er was geen alternatief beschikbaar.
In totaliteit waren de vangsten goed te noemen en deze positieve ontwikkeling lijkt aan
te houden, zowel vanaf de kant als vanaf de
boot.
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Het is jammer dat de deelname iets terugloopt, de reden is nog niet helemaal duidelijk. Maar het heeft de aandacht. Overigens
was de afsluitende wedstrijd op de Noordpier
weer uitstekend bezet, misschien was dit wel
te danken aan het geplande afsluitdiner.
Met zorg kijkt de zeecommissie uit naar de
ontwikkeling van de nettenvisserij rond de
Noord-en Zuidpier. Men lijkt er financieel
niet uit te komen, als commissie kan hier
niets aan gedaan worden. Sportvisserij Nederland kijkt wat zij hier in kan betekenen, ze
zijn er in ieder geval druk mee bezig.
Ook kijkt de commissie met zorg naar de verkrijgbaarheid van zeeaas en dan met name
de zeepieren. De leverancier aan de HVZ is
zijn licentie kwijt, dus wordt uitgekeken naar
een andere leverancier. Desnoods moet er
vanuit Zeeland worden geïmporteerd.
De commissie zal deze ontwikkelingen beslist
weten te overleven en kijkt terug op een goed
2008.

VBC commissie
De VBC is in personele bezetting niet veranderd.
De nieuwe wet grote vistuigen is per 1 mei
2008 ingegaan. De sportvisserijverenigingen
mochten als gevolg van deze wet geen bestandsopnamen meer uitvoeren. Eigenlijk te
gek voor woorden. Pure kapitaalvernietiging.
De sportvisserijverenigingen hebben vrijwilligers opgeleid door cursussen te laten volgen,
gericht om op een verantwoorde manier bestandsopnamen uit te voeren. Met het doel
een inzicht te krijgen in de visstand in het
betreffende water. Er is geïnvesteerd in het
materieel dat daarvoor nodig is. Denk hierbij
aan de aanschaf van een boot, trailer, zegen,
sluitnetten, schepnetten, enz. voor al deze
materialen moeten er opslagmogelijkheden
zijn. De HVZ heeft er een berging voor laten
bouwen. Uiteraard wordt de berging voor
meer doeleinden gebruikt maar is voor een
belangrijk gedeelte voor de opslag voor deze
materialen. Sportvisserij Nederland heeft,
namens de sportvisserij, naar mogelijkheden
gezocht om onderzoek toch mogelijk te maken. Het is nu zover dat er onder de paraplu
van Sportvisserij Nederland, onder bepaalde
voorwaarden, doorgegaan kan worden met
bestandsopnamen.
Afgelopen jaar hebben we weer te maken
gehad met vis in nood. In mei tijdens de Pinksterdagen was het in Westerkoog in de sloten
voor het gemaal raak. De oorzaak was hier
niet direct te achterhalen. Wat we wel weten,
is dat er niet doorgespoeld kon worden omdat de inlaten aan de kant van de snelweg
verstopt zaten. Het Kalf werd in augustus op-

geschrikt door vele naar zuurstof happende
vissen en veel vissen die daar al niet meer
toe instaat waren en dood verwijderd moesten worden. Oorzaak een overstort. In november was er weer een melding. Als gevolg
van werkzaamheden door een maaiboot, in
Wormer en ook in Wormerveer, legden veel
vissen het loodje. Dit omdat de maaiboot
veel bagger opwoelde en er daardoor zuurstofgebrek voor het leven in dat water ontstond. Als er een melding vis in nood komt,
willen we als HVZ ook daadwerkelijk in actie
komen om zoveel mogelijk vissen te redden.
De leden van de VBC werken bijna allemaal
nog en daardoor kunnen we, voornamelijk
alleen in de avonduren, nog proberen te redden wat er te redden valt. Daarom worden er
nog vrijwilligers gezocht. Geef u op om ons
daarin te ondersteunen, al is het maar voor
een bepaald gebied. Denk b.v. aan het gebied Westerwatering, Westerkoog, het Kalf,
Wormer, Wormerveer enz. We hopen dat het
niet noodzakelijk is, maar indien nodig dan
kan u in uw buurt een bijdrage leveren.
De aanbevelingen/maatregelen die genomen moeten worden om de “Westzaankarper” in stand te houden zijn (nog) niet gerealiseerd. We zijn afhankelijk van anderen.
Denk hierbij aan de het aanleggen van paaioevers en het baggeren. We zullen blijven
praten met de anderen partijen om tot realisatie te komen.
We krijgen meer te maken met “Natura
2000”. De gebieden die voor ons van belang en aangewezen zijn, betreffen de polders Westzaan, Wormer en Jisperveld en het
Oostzanerveld.
De ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de
natuurgebieden geven aan waarom ze zijn
geselecteerd en welke kwetsbare natuur er
precies beschermd moet worden. Ook staat
in de besluiten wat de begrenzing van de
betreffende gebieden is. Voor ons is het van
belang dat we er kunnen blijven vissen en
dat er een gezonde gevarieerde visstand in
stand blijft.
Aan de Gouw in Zaandam wil de gemeente
natuurvriendelijke oevers maken. De HVZ
organiseert daar met, vooral de jeugd en
de ouderen onder ons, regelmatig viswedstrijden en willen daar een gedeelte van de
oever vrijhouden van beplanting om dit mogelijk te blijven houden. Aan de jeugd worden cursussen gegeven in het vangen van de
vis, maar vooral het omgaan met de vis en
zijn natuurlijke omgeving. Het praktische gedeelte wordt aan het water gegeven en dat is
al jaren ook aan de Gouw. Ook hier blijven
we ons inzetten om die mogelijkheid te behouden.

Vliegviscommissie
2008 was wederom een goed jaar voor de
vliegvissers.
Het is altijd een beetje moeilijk omdat het
jaar van september tot april loopt.
Er waren weer een aantal startende leden
erbij gekomen en zij hebben de vliegbindcursus met een goed eindresultaat gevolgd.
Op de donderdagavond (één keer in de
veertien dagen) wordt onze bindavond druk
bezocht door gemiddeld 45 leden. Het aantal leden ligt rond de 60 personen.
Er wordt geprobeerd om elke maand een
keer met elkaar te vissen.
Eind maart werd met een groep van twintig
personen een weekend in Assen gevist.
Verder werd er weer werples gegeven door
een gecertificeerde werpinstructeur.
Deze werpinstructeur kreeg ondersteuning
om een cursus te volgen.
De open dag voor vliegvissers in mei werd
niet druk bezocht, maar wel meldden vijf
cursisten zich aan.
De open dag
van
de
HVZ
gaf,

petitie 2007 bij de eerste 12 behoorden en is een zomeravond competitie voor senioren
de rest in groep b. Eventuele nieuwe deelne- die lid van de HVZ zijn. Ook doet er al wat
mers worden ingedeeld in groep b, uitzon- oudere jeugd mee om het wedstrijdgebeuren
deringen daar gelaten. Vanaf begin mei tot beter te leren kennen. Zij doen ook al mee
en met eind augustus werd op vrijdag om de bij de topcompetitie van de federatie. We be14 dagen negen wedstrijden gehouden. He- gonnen met een wedstrijdveld van 25 deellaas moesten wegens werkzaamheden aan nemers en er was slechts één afvaller.
de Zuidervaart en De Gouw alle wedstrijden Door het grote aantal deelnemers was alleen
in het Noordhollandskanaal en De Nauerna- ons eigen water, de Nauernaschevaart, beschikbaar. De Zuidervaart en de Gouw waren
schevaart worden gehouden.
Aangezien een aantal deelnemers moeite niet bereikbaar als gevolg van werkzaamheheeft om in redelijk diep water te vissen is, den aan een persleiding. Dus er werd veel
op voorstel van de commissie, een expert op in het Noord Hollands kanaal gevist wat een
deze wateren bereid gevonden de nodige prachtig wedstrijdparcours vormt.
voorlichting te geven. Dat zal gebeuren op Na de tien wedstrijden was de kampioen van
dit jaar Joop Gruijs.
de inspraakbijeenkomst van april 2009.
In groep a. werd J. Derlage kampioen en in Er werd in totaal 496.830 kg gevangen.
groep b. G. Deelen.
2008 wedstrijd senioren zoet
Het aantal deelnemers bleef constant
plaats
naam
punten
gewicht
op 24. Naast afvallers kwamen er nieu1e
Joop Gruijs
21
47.600 kg
we deelnemers bij.
2e
Chris Hagens
21
38.100 kg
Binnen de commissie
3e
Cor Martens
21
34.520 kg
zijn er ook afvallers
en wordt er naarstig
gezocht naar nieuwe mensen.

De wintercompetitie 2008
Bootjeswedstrijden

waarschijnlijk als gevolg van de verkeerde
situering, helaas nog minder aanloop. In
2009 zal met een betere plek er hopelijk
meer aanloop zijn. Als gevolg van het organiseren in mei van de HVZ open dag houdt
de vliegviscommisie geen eigen open dag in
deze periode. Misschien in het najaar?
Verder worden er plannen gemaakt om naar
Duitsland te gaan.

Seniorencommissie
Traditiegetrouw belast de commissie 55+
zich met drie evenementen: de competitie
55+, de twee bootjeswedstrijden en de 65+
wedstrijd in de Heerenhuissloot.

Competitie 55+
In april werd ter voorbereiding op de competitie 2008 de inspraakbijeenkomst gehouden, waarin de 24 deelnemers hun mening
mochten geven over de voorstellen van de
commissie.
Om de competitie spannender te maken,
ook voor hen die nog niet zo bedreven zijn
in het wedstrijdvissen, werd voor het eerst in
twee groepen gevist.
Groep a. de wedstrijdvissers die in de com-

Op zes juni en één augustus werden in Jisp
de twee bootjeswedstrijden gehouden. Aangezien de belangstelling groot was en het
aantal bootjes beperkt, moesten enkele deelnemers met twee man in een boot zitten. Dat
werd heel soepel opgelost. Winnaar werd A.
Kool die 32 kg wist te vangen.

65+ wedstrijd

Deze begon op zaterdag vier oktober. Dit is
een zaterdag competitie over acht wedstrijden, met ook hier 25 deelnemers. Ze werden
allen vervist in het Noordhollands kanaal zowel nabij Purmerend en Akersloot. Er werd
verzameld onder het viaduct bij Purmerend.
Vandaar op weg naar het parcours wat weer
uitgezet was door de kanjers (Jan Bijlsma en
Carl Jongewaard) Na acht wedstrijden werd,
onder het genot van de erwtensoep met spek,
de kampioen bekend gemaakt in het Wapen
van Assendelft. Tevens werd hier ook de prijsuitreiking van de zomeravond gehouden.
Nadat alles geteld was, kwam de winter
kampioen er uit:

Op drie juni werd voor de 51e keer de 65
+ wedstrijd in de Heerenhuissloot gevist. De
25 deelnemers trotseerden de moeilijk bereikbare visstek. Bovendien ging de karper
dermate te keer in het water dat de witvis
het liet afweten. Dat de winnaar Arie Kool
toch nog 182 cm.vis
2008 wintercompetitie
wist te vangen, is een
wonder. Ton Zeegers
plaats
naam
punten
gewicht
ving, net als vorig
jaar, weer de groot1e
Bertus Brouwer
26
46.660 kg
ste vis van zestig cm.
2e
Jan Derlage
33
43.380 kg
Zeven
hengelaars
3e
Joop Gruijs
41
38.280 kg
wisten geen vis te
vangen. Toch was de
prijsuitreiking in de
kantine weer een feestelijke aangelegenheid Er werd in totaal 528.935 kg vis gevangen.
met voor elke deelnemer een prijs.
Dus een goed jaar is afgesloten met goede
vangsten en een prettige sfeer. Reikhalzend
Afdeling wedstrijd senioren zoet
Op zes mei 2008 begon de wedstrijdreeks wordt uitgezien naar weer zo’n jaar in 2009.
van de senioren in de Nauernaschevaart. Dit
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(vervolg)

ledenvergadering

Controlecommissie

1) Opening

De commissie heeft in het jaar 2008 afscheid
moeten nemen van twee controleurs. De heer
Henk Oostenbrugge en de heer Joop Hesterman moesten om gezondheidsredenen afhaken en hebben hun pas en controleurkleding
ingeleverd. Twee nieuwe controleurs zijn nog
in opleiding maar hebben helaas het eerste
examen (nog) niet gehaald.

Om 20.11 uur opent voorzitter Ten Wolde
de vergadering met een speciaal woord van
welkom aan Fred Bloot, adjunct-directeur van
Sportvisserij Nederland, de beroepsvissers in
de wateren van de polder Assendelft, Oostzanerveld en Westzanerveld, de ere-voorzitter
W. Metselaar en de ereleden C. Breuker, L. Overdijkink, J. Gruijs en E. Jonker.
Totaal zijn er 66 leden aanwezig.

Er is goed gecontroleerd in het jaar 2008,
dat ook weer de nodige nieuwe leden heeft
opgeleverd. Er werden veel vissers aangetroffen in de binnenwateren met de kleine
vispas. Door niet goed te lezen, was men zich
niet bewust dat een andere vispas gekoppeld
aan een lidmaatschap nodig is.
Er zijn behalve aan de waterkant ook intensief controles per boot uitgeoefend op het
water. Met name zijn snoekbaarsvissers op
de Zaan gecontroleerd en hier zijn door onze
BOA controleur fikse bekeuringen uitgedeeld
voor het vissen zonder de benodigde papieren en zelfs voor het vissen met levend aas.
In het jaar 2009 zullen grootscheepse controles langs de waterkant uitgevoerd worden.
Vergelijk het maar met een grote verkeerscontrole, maar dan op vispassen en vistuigen.
Deze controles zullen niet van te voren
worden aangekondigd maar in het HVZ
Nieuws zullen de resultaten achteraf worden
gepubliceerd.
Wim de Vries
Secretaris

In Memoriam

Henny Beenders
Onverwacht bereikte ons het overlijdensbericht van Henny Beenders.
Henny was vanaf de beginjaren actief
lid en instructeur van de Zaanse Vliegvissers/HVZ. Hij deelde zijn grote kennis
van het vissen in het algemeen en van
het zalmvissen en het binden van zalmvliegen in het bijzonder, met iedereen
die hierover wat wilde weten. Wij zullen
Henny missen.
Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon
een bijzondere man.
De Zaanse Vliegvissers/HVZ.
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De voorzitter meldt dat in de krant werd
aangekondigd dat deze vergadering ingelast, of speciaal uitgeschreven, zou zijn
door de problematiek van de visserij op paling. Maar natuurlijk betreft het de jaarlijks
in oktober te houden ledenvergadering.
Ten Wolde roept op deel te nemen aan de schriftelijk te houden Waterschapsverkiezingen.
Er wordt, zonder een stemadvies te geven,
verwezen naar het artikel in het HVZ Nieuws
en de flyers die op de tafels waren neergelegd.
Het is van belang dat de sportvisserij bij het Waterschap goed is vertegenwoordigd, waarbij zaken als visrechten, baggeren, toegankelijkheid en
inrichting van oevers, worden behartigd.
Vroeger was men individueel vertegenwoordiger en nu als milieugroepering of politieke partij.

2) Notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 27 mei
2008
De notulen worden akkoord bevonden.

3) Ingekomen stukken
Er zijn buiten de berichten van verhindering, van B. van Vuure, K. Mandjes, M. Bronger, L. Plekker, T. en J. Hesterman,
geen
ingekomen
stukken.

4) Mededelingen bestuur
De eindredacteur Alan de Geus is
met zijn laatste HVZ Nieuws bezig.
Voor een digitale versie is het nog te vroeg,
een ander alternatief vormt een inlegblad bij
het, onder auspiciën van Sportvisserij Neder-

land, landelijk verspreide Visblad. Voorlopig
kiest het HVZ bestuur voor een stukje eigen
identiteit en wordt er gekeken om, met inzet
van professionele ondersteuning, het HVZ
Nieuws te blijven uitgeven.
Hoewel er een eerste aanzet is gegeven, is er helaas nog niet een echte zelfstandig opererend
pr-commissie. Maar dit heeft alle aandacht.
Het ledenaantal is stabiel ondanks een verloop van ca. 300 leden per jaar.
In samenspraak met Sportvisserij Nederland is er weer een ledenwerfactie gehouden onder de houders van de kleine
vispas in het werkgebied van de HVZ.
Nadat de niet betalende leden eerst een
herinnering hebben ontvangen, is er
daarna een succesvolle belronde gehouden. Jammer dat er steeds maar weer extra kosten moeten worden gemaakt om
de jaarlijkse contributie te kunnen innen.
In december worden de acceptgiro en factuur verzonden. Bij een correcte betaling
kunnen de nieuwe vispassen tijdig worden
verzonden. Eind januari volgt een aanmaning, met de aankondiging dat de vispassen,
bij niet betalen, worden geretourneerd naar
Sportvisserij Nederland. Een automatische
incasso staat op het verlanglijstje.
Het onderhoud van het HVZ-kantoor en de
botenberging gebeurt in eigen beheer. Het is
triest dat, naast de entree van het kantoor, de
letters HVZ met viltstift zijn beklad.
Hoewel in 2008 de opzet prima was, viel de
belangstelling van leden en andere belangstellenden toch wel tegen. De open dag wordt
in 2009 op zaterdag 16 mei georganiseerd.
Het is niet echt duidelijk of er op de Zaan
nu wel of niet grote snoekbaars wordt gevangen, of dat deze inmiddels is weggevangen. Er is een bestandsopname gemaakt,
de rapportage volgt. Daarnaast wordt, om
meer inzicht te krijgen in het aantal vissers,
regelmatig gecontroleerd, hierbij zijn door
onze boacontroleur reeds bekeuringen uitgeschreven.

5) Verkiezing HVZetter van het
jaar 2008
In afwijking tot wat staat geagendeerd wordt
niet een HVZetter van het jaar benoemd, maar
een lid van verdienste van de HVZ. Deze eer
valt te beurt aan Piet Schaap. Jarenlang kan
en wordt een beroep op hem gedaan. Zoals
bij het organiseren van de open dag, lid van
de plakploeg van het HVZ Nieuws, als controleur en overige hand- en spandiensten.
De verraste Piet krijgt van voorzitter Ten
Wolde een bos bloemen, gerookte vis
en een cadeaubon. De aanwezigen geven hem een welverdiend applaus.

terugzetplicht van aal, en wat zijn de sancties? Indien gevangen aal niet wordt teruggezet, dan wordt je geacht dat je je niet houdt
aan het gestelde in de vergunning en dat je
dus zonder een vergunning vist. De boete bedraagt in dat geval negentig euro.
Jan aan ’t Goor vraagt hoe het Europees
is geregeld. Hoe zit het bijvoorbeeld in
Spanje, Portugal en Frankrijk? Het is overigens een Europees besluit. Per land worden er verschillende maatregelen getroffen.
En het beroep dan? Wordt of is men over
vier jaar uitgesaneerd? “We vangen nog
volop paling” Hierbij vindt natuurlijk in de
VBC’s (visstandbeheercommisies), waarin de hengelsportverenigingen, het beroep en de beheerder zijn vertegenwoordigd, een onderlinge afstemming plaats.
Jeroen Gruijs meldt dat tevens de wedstrijdvisserij
aandacht
verdient,
ook
bij wedstrijden wordt er soms beduidend
minder
witvis
gevangen.

6) Rondvraag
Jan aan ’t Goor meldt dat de trailerhelling bij
molen de Schoolmeester in Westzaan dichtgroeit en het water erg ondiep is. De vraag is
wie is de eigenaar en moet zorgdragen voor
het onderhoud. De gemeente of het Waterschap zegt je moet bij de gemeente zijn. Polder
Westzaan meent dat het voor de gemeente is.
In ieder geval heeft de gemeente toegezegd
dat het spoedig wordt opgelost. Daarnaast
vormt ook het parkeren daar een probleem.
De heer Van de Steen vraagt als je rechtheb-

bende bent, mag je dan ook elektrisch vissen?
In ieder geval dien je, per 1 mei 2008,
op specifieke voorwaarden, in het bezit
te zijn van een vergunning groot vistuigen. Sportvisserij Nederland is hiermee
bezig, ook om voor verenigingen in het
bezit van de speciale apparatuur, voor bestandsopnamen, een regeling te treffen.
Na de pauze houdt Fred Bloot, adjunctdirecteur van Sportvisserij Nederland, een
presentatie over het afgekondigde meeneemverbod van de met de hengel gevangen aal.
Hij meldt dat de organisatie Imares heeft
vastgesteld dat er beduidend minder intrek is
van glasaal. Niet geheel duidelijk is hoe dit
komt, klimaatsinvloed-opwarming zeewater,
wegvangen in Zuid-Europa, minder uittrek
van schieraal? Daarnaast is er invloed op de
aalstand door aanwezigheid van gemalen,
waterkrachtcentrales, de pcb’s, de aalscholver, de vangsten van zowel het beroep als de
sportvisserij. Kortom het is slecht gesteld met
de aal, het uitsterven is niet uit te sluiten. Een
mogelijk herstel van de aalstand duurt misschien wel zestig tot tweehonderd jaar. Vanzelfsprekend wordt het onderzoek voortgezet
en vindt er na vijf jaar een evaluatie plaats.

Hoewel wel duidelijk is dat de aalstand een
groot probleem vormt, blijken de belangen
hierbij erg verschillend en soms zeer tegenstrijdig te zijn. Een oplossing van het probleem
lijkt erg ver weg, zeker om alle belanghebbenden op een goede manier tegemoet te komen.
De heer Bloot krijgt een pakje gerookte vis
en wordt bedankt voor zijn presentatie.
Hierna vindt de traditionele verloting plaats
van de hengelsportartikelen en van gerookte
makreel en komt een einde aan een prima
najaarsvergadering.
Wim de Vries

Vanzelfsprekend roept het betoog van de
heer Bloot op tot discussie en vanuit de
zaal volgen een aantal (heftige) reacties:
De heer Van Unen vraag naar het verschil
tussen een meeneemverbod van aal en een
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Financieel verslag 2008
De financiële crisis die losbarstte in 2008 en waar menigeen spaargeld of beleggingen heeft zien verdampen, is gelukkig tot op heden aan de HVZ voorbij gegaan.
Er zijn van de financiële reserves geen gelden belegd en ook niet
gedeponeerd op een IJslandse bank. Ook zijn tijdig de banksaldi
gespreid om risico’s te voorkomen.
Door de Federatie zijn in 2008 mogelijkheden geboden om subsidies
aan te vragen voor activiteiten die door verenigingen zijn gedaan ter
promotie van de hengelsport.

Toelichting op de Balans van
31-12-2008
Vaste Activa
Kantoorinventaris €1.342,12. In 2008 zijn
geen nieuwe investeringen gedaan. Er zijn
volgens schema de gebruikelijke afschrijvingen gedaan.

Door de HVZ is zo een subsidieaanvraag ingediend m.b.t. de open
dag en wij verwachten hierop binnenkort een positief bericht.
De contributie-inkomsten in 2008 zijn nagenoeg gelijk aan die van
2007. Het was wederom een hele kluif om de late betalers over de
streep te krijgen. Vrijwilligers hebben deze mensen als laatste nog
gebeld met verzoek om betaling. Helaas zijn er toch weer leden uitgeschreven, die zich later in het jaar weer aanmelden.
Om dit zgn. zaagtandeffect te elimineren stelt het bestuur voor het
inschrijfgeld voor (her)aanmelding te verhogen naar €10,00.
De eigen HVZ- mensen die door hun inzet een groot deel van de
vispassen bezorgd hebben zijn wij zeer erkentelijk. Het is zwaar werk,
zeker in de afgelopen winterse periode. Ook probeert het bestuur
door verdere automatisering kosten te reduceren.
Het bestuur streeft er naar de beschikbare middelen zoveel mogelijk
te besteden aan visactiviteiten en viswateren voor sportvissers in onze
Zaanstreek. Verder heeft het HVZ-verenigingsblad hoge prioriteit, al
zullen hiervoor de kosten stijgen.
De commissies hebben de aan hun toebedeelde gelden goed besteed. De jeugdcommissie heeft inmiddels van de extra gelden enkele
belangrijke zaken voor het zomerkamp aangeschaft.

Balans per 31 december 2008
Activa

Passiva

Gebouwen
Visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart

€
€
€
€

1
1
1
1

Inventaris
Boot/Trailer
Debiteuren
Depot TNT post
Vooruitbetaalde kosten

€
€
€
€
€

1.342
1
2.199
1.095
849

Kas
Bank
Postgiro
Deposito (Fortis Bank
Nederland)
Deposito (Postbank)
subtotaal

€
€
€
€

1.417
17.422
61.222
108.906

€
€

50.000
244.456

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

3.480
831
635
103
3.745
5.345
258.594

Algemene Reserve
Saldo 31-12-2007
Resultaat 2008

€
€
€

70.309
4.709
75.018

Fonds onderhoud viswater

€

57.796

Crediteuren
Te bet. Loonbelasting

€
€

5.825
269

Contributies 2009
Abonn.gelden visblad 2009

€
€

105.290
258

€

244.456

€
€
€
€
€
€
€

3.480
831
635
103
3.745
5.345
258.594

Vlottende activa
Kas, Bank, Giro en Deposito totaal
€238.966,79 Deze gelden zijn inclusief een
groot deel van de reeds ontvangen contributies voor 2009. In 2008 is een extra depositorekening geopend. Een vast termijn
deposito van €50.000,- is afgesloten bij de
Postbank (nu ING) met een rente van 5% (op
jaarbasis) deze deposito loopt af in maart
2009.

Debiteuren
Het totaalbedrag van €2199,25 Betreft enkele openstaande rekeningen open voor advertenties in ons HVZ- blad en rekeningen
van verkochte vispassen door wederverkopers.

Vooruitbetaalde kosten
Is de rekening van de Esox vergunning 2009
voor de Kalverpolder minus de inmiddels verkochte en in 2008 betaalde vergunningen.

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

Passiva
Fonds onderhoud viswater is ongewijzigd
€57.795,67

aan nieuwe leden. Af te dragen Loonbelasting bedraagt €269,-

Deze staan daarom op de eindbalans 2008
als schuld aan het volgende boekjaar.

Crediteuren

Contributies 2009

Wij verwachten nog €4675 ,- te moeten afrekenen met SVN voor verstrekte vispassen

Een bedrag van €105.289,80 is reeds binnengekomen aan contributies voor 2009.

Het positieve resultaat van €4708,84 wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
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Begroting 2009

Verlies en Winst rekening 2008 en begroting 2009
2008

Begroting
2008

Begroting
2009

147.563
4.200
1.034
4.155
156.953

145.000
4.200
1.150
4.500
154.850

148.000
4.200
1.150
4.500
157.850

Ontvangsten
Contributies
Distributievergoeding Vispassen
Diverse vergunningen
Rentebaten
Totaal

€
€
€
€
€

Groot onderhoud gebouwen
€3.750,- Hierin is een overlopende post opgenomen voor het hekwerk raampartijen en
nieuwe bestrating.

HVZ nieuws

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

Voor porti en distributiekosten €13.000,Hier is een wat hoger bedrag begroot omdat
het niet zeker is of de vispassen in dezelfde
mate in eigen beheer kunnen worden bezorgd als het voorgaande jaar.

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

Toelichting op de Verlies en Winst
rekening 2008
Contributie-inkomsten
Waren zoals begroot met een lichte stijging.

Rentebaten
Door de schommelende rente percentages is
de rente iets lager uitgevallen.
De rente van de vaste termijndeposito (half
jaar) bij de Postbank wordt in maart 2009
uitgekeerd en in het boekjaar 2009 opgenomen.

88.719
499
780
13.150
1.754
12.089
6.762
1.009
687
2.089
1.245
1.371
557
1.207
1.093
1.562
1.516
1.276
990
1.533
653
401
1.200
500
2.200
600
400
700
€ 3.226
1.323
998
154
4.709
156.953

80.000
3.000
750
14.000
3.000
11.000
6.500
1.500
1.200
1.800
1.500
5.000
800
1.400
1.000
1.700
1.700
1.250
1.750
1.500
1.750
1.000
1.200
500
2.050
600
800
700
4.000
3.000
1.000
450
8.450
154.850

80.700
1.000
750
16.000
2.500
13.000
7.000
1.200
800
2.200
1.500
3.750
800
1.400
1.200
1.700
1.700
1.250
1.750
1.500
1.000
1.000
1.200
500
2.050
600
800
1.200
3.500
3.000
1.000
300
0
157.850

De nieuwe opzet van het blad in kleurendruk
en het inhuren van professionele redactiemensen doet deze post het meeste stijgen.
Toch vindt het bestuur dit een verantwoorde
uitgave. Het is een kleurrijk blad geworden
voor en door leden.

PR Commissie en Open Dag
€3.500,- De opzet voor de open dag is inmiddels bekend en er wordt gehoopt op een
grotere belangstelling. De kosten zullen hierdoor niet hoger uitvallen.

Water en Visstandbeheerscommissie
€3000,- . De nieuwe opzet onder auspiciën
van SVN vereist meer kennis en opleiding
voor de deelnemers.
Door de kostenstijgingen, met name door het
HVZ nieuws, zullen de inkomsten en uitgaven
in evenwicht zijn met een marginaal eindresultaat. Dit is gezien de financiële positie en
reserves niet bezwaarlijk.
De financiële positie van de HVZ is dusdanig dat het bestuur de ledenvergadering wil
voorstellen de contributie ook voor het jaar
2010 nog ongewijzigd te laten. Wel verzoekt
het bestuur de ledenvergadering met het hogere inschrijfgeld van €10,- in te stemmen.
Het inschrijfgeld voor de jeugd kan beperkt
blijven tot €4,De financiële commissie heeft de boeken en
de aanwezige middelen op 11 februari 2009
ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal
op de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het boekjaar 2008
decharge te verlenen.

Onderhoud viswater

Porti en distributiekosten

Onderhoud en Huur viswater zijn thans in
één rekening samengevoegd. Er zijn in 2008
geen speciale projecten geweest. De huurgelden wordengrotendeels weer door de Federatie gecompenseerd.

€1.258,- hoger dan begroot. Met name de
late betalers zorgen voor extra hoge kosten.
Ook nieuwe inschrijvingen waren m.b.t. verzending niet kostendekkend.

Groot onderhoud gebouwen/inv
€3.630,- lager dan begroot. Enkele werkzaamheden zijn uitgesteld zoals hekwerk
raampartijen en reparaties aan bestrating.
Wel zijn regelmatige programmeerkosten
hier opgevoerd voor verdere automatisering.

Diverse kosten
€1.100,- lager dan begroot. Veel zaken worden door vrijwilligers gerealiseerd wat op
vele fronten kostenbesparend heeft gewerkt.
Henk op den Akker
Penningmeester
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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

U de plannen

8/6/08 12:44:18 PM

Wij de oplossingen

Dromen, ambities koesteren,
plannen maken... wie kent dat niet?
Met een bank die achter u staat,
wanneer het nodig is. Of het nu
gaat om bankieren, beleggen of
verzekeren.

Kom langs bij Fortis Bank,
Westzijde 25-27, 1506 EA Zaandam
of bel (075) 631
23 20.
12.
655 40
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