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Open Dag HVZ
Op 16 mei is opnieuw de HVZ Open
Dag gehouden. Dit werd voor de
tweede keer georganiseerd rondom
onze thuisbasis, het HVZ kantoor.
De middag en avond voor dit grote HVZ gebeuren zijn er twee grote party tenten opgezet om plaats te bieden aan de ruilbeurs en
de vliegbindcommissie.
In de berging werd een complete horecafaciliteit met koelkasten, koffie apparaat, een
biertap en warmhoudapparatuur geplaatst.
Op zaterdag, de open dag zelf, werden er
voor het kantoor een twaalftal marktkramen

opgesteld.
Aan de achterzijde van het kantoor had de
zeeviscommissie een stand ingericht en een
werpbaan gemaakt waar de werpkunsten
geoefend konden worden.
In de grote partytent voor het kantoor stonden de tweedehands hengelsport materialen
van de ruilbeurs uitgestald. De Vliegviscommissie zat gebroederlijk in de andere partytent vliegen te binden en gaf informatie aan
wie het maar wilde weten. Hengelsportwinkeliers met nieuwe en antieke visspullen,
botenverkopers, Sportvisserij Nederland en
de Federatie, de muskusrattenbestrijding en

natuurlijk de andere commissies van onze
HVZ hadden allen een kraam op het grasveld voor het kantoor.

Gerookte vis
De visroker had zijn plek gekozen op het stenen entreepad voor het gazon en de heerlijke geur van vers gerookte vis trok de hele
ochtend over het terrein met de kramen. Bij
de berging was een gezellig terras ingericht
met een rad van fortuin. En Kees Ouwejan en
makker verzorgden live muziek.
(lees verder op pagina 3)

van de voorzitter
U heeft ongetwijfeld 11 april in het Noordhollands Dagblad gelezen dat Zaanstad bezig is met een Beleidsnota Dierenwelzijn inclusief een hoofdstuk over
vissen. Daar is helemaal niets mis mee,
prima zelfs. Maar tot mijn verbijstering las
ik hierin zoveel onwaarheden en onjuistheden gewoon door gebrek aan kennis.
Ik citeer: ‘Veel vissers zijn ondeskundig, onwetend, onverschillig.’
Hiermee worden duizenden vissers geschoffeerd. Je moet maar durven!
Maar ook onjuistheden over vissenleed zoals het weerhaakje, leefnet of levend aas. Dit
zijn zaken die allang zijn afgeserveerd in de
tweede kamer.
En dit is in het verkeerde keelgat geschoten.
Blijft over de vraag of de sportvisserij (HVZ)
niet is gehoord bij het ontwikkelen van het
hoofdstuk vissen in de Dierenwelzijnnota.
Wij hebben hierover met de betreffende
wethouder van Zaanstad een fors en goed
gesprek gehad waarin hij toegaf dat dit niet
juist is geweest en de sportvisserij gehoord
had moeten worden.
Onze inzet was het herschrijven van deze paragraaf. Dat was technisch niet mogelijk. Wel
stelde hij voor een erratum (blad met wijzi-
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Ontwerp en opmaak
gingen) aan de nota toe te voegen, maar dit
was lang niet toereikend voor de sport.
Inmiddels is de nota behandeld (nog niet
vastgesteld) in de gemeenteraad. Ook daar
waren wij bij. Ze hebben daar geen idee van
wat wij aan educatie doen. Zelfs voorstellen
als eerst op cursus en daarna de vispas gingen over tafel; wat binnen de visserijwet al
niet mogelijk is.
Een wetswijziging zou nodig zijn en dat ligt
in den Haag en dan ook bij Sportvisserij Nederland. Wethouder Linnenkamp is niet van
plan de paragraaf over vissen te herschrijven. Maar de nota is ook nog niet vastgesteld. U hoort hier ongetwijfeld meer over.
Thijs ten Wolde

van de redactie

Waardering

Weet u wat ons opvalt? Dat veel HVZ’ers elkaar zo waarderen. We krijgen met enige regelmaat mailtjes en artikeltjes van personen die daarmee iets positiefs willen zeggen over de
HVZ in het algemeen of specifieke leden.
De brief van Rob Veenstra bijvoorbeeld, die het vorige nummer door ruimtegebrek helaas niet
geplaatst kon worden. Daarin schrijft hij dat hij het fantastisch vindt dat er zoveel HVZ’ers zijn
die graag en met grote passie anderen helpen met vissen. ‘Deze mensen verdienen wat mij
betreft een lintje,’ aldus Veenstra. Lees zijn persoonlijke verhaal op pagina 7.
Joop Gruys mailde onlangs of we een foto willen plaatsen van een hardwerkende Bram Kooiman. Hij heeft in zijn avonduren de straat bij het HVZ kantoor opgeknapt.
Helaas konden we de foto niet gebruiken,
maar bij deze willen we Bram dus toch een
beetje in het zonnetje zetten.
Let op:
Andere openingstijden HVZ-kantoor
Over waardering gesproken…
We vinden het erg leuk om te vernemen dat
Met ingang van 1 april heeft het HVZHVZ nieuws wordt gewaardeerd door de lekantoor weer een zomerrooster. Dit
zers.
houdt in dat de openingstijden tot en
Het motiveert ons in ons enthousiasme om
met 30 september gewijzigd zijn.
een mooi blad voor u samen te stellen!
In deze periode is het kantoor geopend
op maandag-, dinsdag- en woensdagAnnegreet van der Ros
middag van 13.30 t/m 17.00 uur.
De administratie
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Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
075 6213050
r.pierik@tekstenreclame.nl

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

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

agenda
Seniorencompetitie 55+
26 juni Zuidervaart, 10 en 24 juli koppelwedstrijd Zuidervaart, 31 juli bootvissen, 7
en 21 augustus Zuidervaart.

Zomeravondcompetitie
1 juli (19.00 uur) 19 en 26 augustus 18.30
uur. (loten om 17.30 en 18.00 uur)

Jeugdzomerkamp 2009
5 t/m 8 juli Nieuwkoopse Plassen

Baarskampioenschap
22 augustus

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

Koppelwedstrijd jeugd
5 september Zuidervaart van 9.00 tot 13.00
uur (inschrijven vanaf 8.00 uur)

Zeecompetitie
4 oktober, 1 november, 29 november, 20
december

actueel
(vervolg van pagina 1)
Na een werkelijk prachtige morgen met veel
zon en bezoekers, betrok rond twaalf uur de
lucht. Tegen 1 uur werd het weer dreigend en
stak er wind op. Binnen luttele minuten werd
het stil op het terrein. Het bleef droog maar
de bezoekers waren goeddeels verdwenen
zodat enkele standhouders rond twee uur
begonnen met opruimen. De visroker was al
eerder gestopt omdat hij uitverkocht was.
De winkeliers en de visroker waren tevreden
over de belangstelling en verkopen en dat
geldt ook voor HVZ. Voor de medewerkende
leden had organisator Bram Kooiman na afloop nog een gezellige barbecue geregeld.
De HVZ wil nog even alle vrijwilligers bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Bij dit
evenement, waar maanden voorbereiding
aan vooraf gaan, zijn veel HVZ’ers betrokken. Onder de bezielende leiding van Bram
Kooiman is er weer iets moois neergezet.
Hartstikke bedankt allemaal en volgend jaar
gaan we er weer voor.
Frans Hagens

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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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
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controle commissie

Visserijcontrole
Hengelsportvereniging Zaanstreek heeft op zaterdag 25 april jl. de
eerste grote groepscontrole gehouden. Deze grote visserijcontrole op
de juiste visdocumenten past in de strategie om naast de individuele
controles bliksemacties uit te voeren waarbij het hele team van controleurs tegelijk op pad gaat en bijna alle wateren in de Zaanstreek
controleert.
Er werd gecontroleerd van 10 uur in de ochtend tot 15.00 uur ’s
middags. Gelukkig waren de meeste vissers in het bezit van de juiste

vispas en lijst van bijbehorende viswateren.
Niet iedereen was op de hoogte van het feit dat er momenteel niet
met wormen gevist mag worden in verband met de gesloten tijd voor
snoek en snoekbaars. Deze gesloten tijd is tot de laatste zaterdag in
mei.
Tijdens deze eerste grote visserijcontrole kon men nog een bekeuring
ontlopen door ter plaatse de benodigde vispas aan te schaffen middels lidmaatschap bij onze vereniging.
De komende maanden zal regelmatig een grote bliksemcontrole
worden uitgevoerd. Dus zwartvissers zullen achter het net vissen!
Henk op den Akker

senioren commissie

Grote betrokkenheid
Op 17 april jl. vond de inspraakbijeenkomst voor de competitie 55+ voor dit
jaar plaats. De betrokkenheid van de
deelnemers werd tot uitdrukking gebracht doordat bijna iedereen aanwezig was. De voorzitter deelde mede
dat twee commissieleden helaas wegens omstandigheden zijn afgetreden.
Het kostte geen moeite om nieuwe leden te vinden want de heren A. Kool,
H. Veenstra en B. Mulder meldden zich
spontaan aan om de competitie goed
te laten verlopen.

Onder de nieuw aangemelde deelnemers
bevinden zich twee gerenommeerde wedstrijdvissers. Ondanks dat zij hun sporen in
de wedstrijdvisserij al hebben verdiend, werd
besloten dat zij toch bij de B. vissers worden
ingedeeld. Niemand had daar bezwaar tegen. Een nieuw element in deze competitie is
dat er een koppel tevens competitie wedstrijd
wordt gevist met een A. en B. visser op een
plaats. Met genoegen werd kennisgenomen
dat bijna alle wedstrijden in de Zuidervaart
worden gehouden en slechts één wedstrijd in
het Noordhollandskanaal. Dit jaar degrade-

ren er drie A.vissers en promoveren er 3 uit
B. naar de A. groep.
Na afloop van de bespreking vertelde Frans
Hagens hoe er het beste in diep water kan
worden gevist. Hij gaf de deelnemers een
kijkje op de te gebruiken materialen maar
waarschuwde dat als de vis niet op de visstek ligt er ook niet kan worden gevangen.
De kunst is om de vis op de voerplek te krijgen. Vanaf 2 mei wordt er elke vrijdag om de
veertien dagen gevist.
Joop Lotten
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wedstrijdcommissie zout

Paaswedstrijd

Op 19 april jl. werd onze traditionele Paaswedstrijd gehouden op de Noordpier
in Wijk aan Zee. Het gaat in deze wedstrijd niet alleen om de eieren maar ook
om de Metalo trofee, zowel in de A als in de B klasse. Voor 34 personen waren
dit voldoende redenen om zich in te schrijven.
Het was een wonderlijke wedstrijd. Nog nooit was het verschil met de winnaar en de rest
van het deelnemersveld zo groot en zeker niet op een pierwedstrijd. Ooit gebeurde dit op
de legendarische wedstrijd op Texel en nog niet zo lang geleden vanuit Scheveningen, maar
nog nooit op de pier. Kennelijk was het weer gunstig, het getij en al het andere. Zeker voor
de winnaar, want de rest van het deelnameveld dacht hier anders over. Zij vingen slecht. Zelf
stond ik nog op een dikke nul toen ik halverwege het strijdtoneel moest verlaten omdat ik ’s
middags met de kleinkinderen en moeders in het dorpstheater van Wormer werd verwacht.

Uitslag wedstrijd
Wijk aan Zee 19-4-2009
A-klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pim Pos dik in de eieren
Winnaar Pim Pos ving ongelofelijk goed; steeds twee of drie tegelijk. Met verre worpen wist
hij 15.15 meter te realiseren. Mart Hartog werd met 1.56 ver in zijn schaduw tweede. De
vangsten van de rest ziet u hierbij. Voor de winnaar was er natuurlijk de Metalo beker + 30
eieren uitgereikt door de sponsor Jan Fuijter.
In de B klasse ging de Metalo beker + 30 eieren naar Klaas v/d Berg met 1.35 cm. Volgens
mij zal het verschil volgend jaar zeker beperkt zijn, want dan zal ik een volle wedstrijd vissen.
En natuurlijk ging iedereen weer met een doos eieren naar huis.
Thijs ten Wolde

Pos, P.
Hartog, M
Heijnen, N
Dudink, F
Kuijken, Z.
Achterberg, A.
Commandeur, R
Liauw, S.
Forrer, M.
Hoenselaar, P.
Withaar Rob
Heijnen, W

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

Berg, Kl.vd.sr
Assema, B.v.
Tolstra, B
Rulke, Ruud
Pie, Ton
Bres, A. de
Schneider, D.
Wienhoven, T.
Goudriaan, W.

cm
1515
156
105
103
96
95
83
83
56
56
50
41

cm
135
131
114
*) 69
65
61
54
27
27

*) gul 43

Achterberg vangt bot

Uitslag wedstrijd
Wadden 3-5-2009
A-klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Achterberg, A.
Liauw, S.
Kuijken, Z.
Pos, P.
Forrer, M.
Wolde, Thijs ten
Fruijtier, J.
Hartog, M
Heijnen, W
Lutterlof, A.sr
Lutterlof jr, Andy
Hoenselaar, P.

B-klasse
1
2
3
4
5

Berg, Kl.vd.sr
Opmeer, Cees
Dijkstra,A.
Valentijn, Jeffrey
Goudriaan, W.

cm
159
142
112
*) 110
90
90
89
89
83
73
46
42

cm
49
22
21
21
20

*) bot 27
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Het was 5 mei alweer de laatste wedstrijd van
de eerste helft van de zeeviscompetitie.
Op het menu stond een bootviswedstrijd vanuit den Oever op het wad. Na de ervaring
van enkele jaren geleden – Pim en Wim vingen toen als enige één visje en dat was alles – hebben we het toch aangedurfd om het
maar weer eens te proberen.
Het was met 30 man op één boot wel wat
krap, maar het ging net.
Voor de penningmeester was het in ieder geval een goede dag.
Er stond een stevig windje dat met wat regen gepaard ging. Maar in de loop van de
ochtend werd het goed droog vis weer. De
vangsten waren redelijk, maar in vergelijking
met de laatste keer op het wad was dit zeker goed te noemen. 23 HVZ’ers vingen vis:
schar, bot en wat wijting.
In de A was Anton Achterberg dit keer de
beste met liefst 159 cm. Steve Liauw werd
tweede met 142 cm, Zegert Kuijken derde
en Pim Pos vierde met 110 cm. Zelf mocht

ik met Maarten Forrer de vijfde plek delen
met 90 cm.
In de B was Klaas v/d Berg de beste met 49
cm, Cees v. Opmeer pakte nipt met 22 cm de
tweede plek en bleef met 1 cm Arjan Dijkstra
en Jeffreij Valentijn net voor. Vijfde werd Wim
Goudriaan met 20 hele centimeters.
Om 15.45 uur stapten we toch tevreden van
boord. En vanuit den Oever betekent dit dat
we op tijd thuis waren.
Thijs ten Wolde

Programma zeevissen 2009
4 oktober

de Noordpier, Wijk aan
Zee
1 november bootwedstrijd vanuit 		
Scheveningen
29 november Grevelingen
20 december de Noordpier, Wijk aan
Zee

jeugdcommissie
Persoonlijke herinneringen
Graag wil ik alle HVZ vrienden en vriendinnen iets heel belangrijks toewensen. Voor ik u dat vertel, wil ik iets meer over mezelf
vertellen.
Ik kom samen met mijn broer en zus uit een bijzonder sportief
gezin. Tot mijn 20e jaar was ik eigenlijk dagelijks met sport bezig.
Mijn moeder had hierdoor dagelijks een flinke was en verzorgde
soms 3 warme maaltijden op een avond vanwege trainingen en
wedstrijden. En dat was in een tijd zonder magnetron! Niet alleen
om deze redenen kan ik spreken over een ‘supermoeder’. Mijn
vader werkte meer dan 40 uur in de week maar bij wedstrijden
van zijn kinderen was hij zoveel als mogelijk aanwezig. Meerdere
kampioenschappen en bekers zijn er in ons gezin gewonnen.
Hieraan zitten voor mij hele mooie persoonlijke herinneringen.
Maar er zijn ook herinneringen die mij dierbaarder zijn. Schaatsen met mijn ouders, broer, zus, tantes en ooms als er eens natuurijs lag. Klaverjassen met mijn oma. Hartenjagen met mijn
opa. Vissen met mijn oom op de pier. Dat ik samen met mijn
broer en vader heb mogen en kunnen zaalvoetballen is voor mij
iets heel dierbaars en niet voor iedereen weggelegd.
Mijn dierbaarste herinneringen zijn voor mij dus met familieleden. Naar mijn mening zijn er weinig sporten die je kan doen
met meerdere generaties, samen met man en vrouw en op iedere leeftijd.

Zomeravond competitie jeugd is
begonnen
De zomeravond competitie voor de jeugd is op 13 mei begonnen.
Sommige wedstrijden zijn al gevist maar met een aantal kun je nog
meedoen. Natuurlijk telt het totaal van de wedstrijden voor de eindprijzen en de prijsuitreiking van 7 november, maar iedere zomeravondwedstrijd zijn er ook mooie prijzen te winnen. En er is een prijs
voor iedereen: vis of geen vis! Er zijn nog wedstrijden in juni, juli en
augustus dus kom meevissen!
24 juni Nauernaschevaart Krommenie nabij de Forbo fabrieken.
1 juli Simon Gammerkade en Triangelhof in wijk Rooswijk te
Zaandijk
19 aug. Verrassingslocatie
26 aug. Zuidervaart en Gouw Zaandam
De aanvang is om 19.00 uur en de twee laatste wedstrijden om
18.30 uur. Kom tijdig (loten om 18.00 en 17.30 uur) en schrijf je in
aan de waterkant. Deelname is gratis voor HVZ leden.
Tot ziens!
De Jeugdcommissie

In Memoriam

Tim Weerstand

27. 04. 1993 - 17. 04. 2009
We leven nu in een tijd waarin tijdsbesteding met (klein)kinderen
terecht hoog in het vaandel staat. Om bij hun aan de zijlijn te
staan bij sporten zoals voetval, tennis, korfbal en paardrijden is
leuk. Maar iets samen doen is veel leuker. Groot(ouders), tantes,
ooms, neven, nichten, broers en zusters; er is een sport die op
iedere leeftijd mogelijk is en de meest dierbare herinneringen
oplevert en bovendien ontzettend leuk is om te doen. Vissen!
We wonen in een regio die hiervoor tot een van de meest ideale
omgevingen ter wereld behoort: de Zaanstreek. Voor de jeugd
heeft de hengelsportvereniging HVZ een grote groep ‘goede en
ervaren groep vissers’ die graag en met grote passie een ieder
helpen een visje te vangen. Zonder een naam te noemen, maar
deze mensen verdienen wat mij betreft een lintje.
Dit zijn mensen die anderen helpen meer vis te vangen en tijd investeren in uw kinderen en u helpen aan dierbare herinneringen
waar je altijd op kan terugkijken. Deze mensen wens ik dit jaar
een gigantische opkomst van jeugdige vissers. Zelf hoop ik dat er
veel jongens bij zitten, want momenteel zitten er heel veel goede
meiden tussen die misschien wel een gooi gaan doen naar het
clubkampioenschap en die willen graag wat competitie. Ik hoop
dit jaar veel nieuwe gezichten aan de waterkant te zien. Ik wens
u allen veel dierbare momenten!
Rob Veenstra

Er zijn geen woorden voor zo’n groot verlies, maar toch een
klein gebaar om te laten weten dat we hem niet zullen vergeten.
Tim, die zo gevochten heeft, maar uiteindelijk de strijd heeft
moeten verliezen.
Een talent dat, hoe jong ook, liet zien wat hij waard was. De
jongen waarvan we in het begin dachten dat hij stil en verlegen
was, maar bijvoorbeeld op het viskamp een echte gangmaker
was.
Degene die we ons zullen herinneren als degene die drie
felicitatie-kussen na een overwinning aan de waterkant niet zo
kon waarderen, maar toch waren dat leuke momenten waar we
met plezier aan terug zullen denken.
Hij zal gemist worden bij alle activiteiten waar hij zo bij hoort.
Heel veel sterkte gewenst aan de ouders, zijn broertje Rens,
en natuurlijk alle andere familie en vrienden van Tim.
Linda & Erik Westra
HVZ-Jeugd
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jeugdcommissie

De laatste plaatsen!
5 t/m 8 juli zomerkamp

Wil je nog mee op ons zomerkamp waarin we met onze jeugdleden
ruim drie dagen gaan varen, vissen, kamperen, barbecueën, zwemmen en keten? Bel dan even met 06-43095500 of er nog plaats is!
We gaan dit jaar op zomerkamp van 5 t/m 8 juli. De eerste week
van de zomervakantie van de basisschool dus. Geef je nu alsnog op
en bezorg je ouders een rustige eerste vakantieweek! Het kamp kost
€45,- en op locatie zelf 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!

Viskampavontuur
2009
5 t/m 8 juli Nieuwkoopse plassen

Koppelwedstrijd
Na de geslaagde koppelwedstrijd van 13 juni wordt op 5 september nog een gezellige koppelwedstrijd in de Zuidervaart in
Zaandam gehouden.

Voor slechts €45,- incl. eten, drinken en de bootjes

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

Een koppel moet bestaan uit een HVZ jeugdlid en een familielid.
Dus je mag vissen met je vader, moeder, broer, zus, oom, tante,
neef of nicht etc.
Het gezamenlijk gevangen resultaat telt. Vraag dus de beste visser in je familie om met jou te gaan meevissen en win een van
onze prachtige prijzen. Er is een prijs voor ieder vissend koppel.
Deelname is alleen voor HVZ leden en is gratis! Kom allemaal
want dit is echt een gezellige dag met mooie prijzen. Inschrijven
vanaf 8.00 uur aan de Zuidervaart en vissen vanaf 9.00 uur tot
13.00 uur.

Tot ziens!
Inleveren en contante betaling voor 3 juli 2009 bij: Meindert
Bronger, Pieter Latensteinstraat 62, 1501 VH ZAANDAM.
Tel. 075-6176857.
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De Jeugdcommissie

vis en vakantie

Vliegvissen in de ‘Hohe Tauern’
Als vliegvissen, van de natuur genieten
en ontspanning je aanspreken, is een
vakantie in de unieke bergwereld van
de Hohe Tauern de uitgelezen vakantiebestemming.
Wij komen al jaren in het plaatsje
Mallnitz, een klein dorpje net na de
Tauerntunnel. Deze tunnel kan alleen
per trein genomen worden, dus de
auto op de trein.
Mallnitz is een dorp zonder doorgaand wegverkeer, want de dalen lopen aan alle kanten
dood. Het is er dus heerlijk rustig. Je kunt er
van alles doen. Lekker vissen in verschillende
wateren of een dagtocht maken in de bergen.
En het is er niet al te druk. Het bergtoerisme
is het aan ‘t verliezen van de ‘all inclusive’
aanbiedingen. Maar mensen, die van de
natuur en de rust houden, weten dit plaatsje
nog steeds te vinden. Je kunt je als visser in
twee rivieren uitleven. De Mallnitzbach en de

Tauernbach, die van rustig tot redelijk wild in
elkaar uitmonden en die een gezamenlijke
lengte hebben van zo’n 14 km. Dan is er nog
de Stappitzersee, een leuk meer van ca. 4 ha.
groot, waarin het ook goed vissen is. Op dit
meertje, met zijn kraakheldere water, is een
botenhuisje met balkon aanwezig, waarop
degenen die niet vissen houden heerlijk kunnen vertoeven. Tevens zijn er twee bootjes
voor de vissers beschikbaar. Maar met de
bellyboat is het ook een waar genoegen om
ermee rond te flipperen.

Saibling
De eigenaar van het botenhuis is een natuurman in hart en nieren en kweekt zelf de vissen
in zijn kwekerij op. Er zijn niet alleen beek-,
meer- en bronforellen te vangen, maar ook
saibling. Saibling is een vis, die menigeen
doet denken dat hij of zij een kanjer aan de
lijn heeft. Zo sterk is deze vis. Regenboogforellen zijn daar niet meer te vangen, omdat

deze vissen daar niet van oorsprong voorkomen.
Als je er een keer heen wil, besef dan wel dat
het bijna 1100 km rijden is. In plaats van met
de auto kan dat ook heerlijk met de trein. Je
kunt van Amsterdam tot Mallnitz met de trein
gaan en daar word je op het station opgehaald en naar het appartement gebracht.
Er zit echter wel een ‘maar’ aan. Wil je daar
namelijk gaan vissen, dan kan dat alleen als
je een appartement huurt in ‘Appartementen
Drei Gemsen’, bij Peter & Nettie Sterz. Voor
degene, die het Duits niet goed machtig is,
is dat geen beletsel, want Nettie komt uit
Wormerveer. Dus wat wil je nog meer? Wil
je meer informatie hebben over dit unieke
vliegviswater? Dan kun je bij mij terecht of
ga naar de website www.peak.at/3gemsen/
fliegenfischen.php.
Tot op de bindavonden.
Kees Mandjes

vliegviscommissie
HYDRACARINA, PLECOPTERN, ODONATA…
Bovenstaande titel heeft betrekking
op een thema-avond van de Zaanse
Vliegvissers. Vliegvissers gebruiken
‘kunstvliegen’ als aas en dit zijn vaak
imitaties van echte vliegen en insecten.
De woorden in de kop zijn de Latijnse
namen van de watermijt, steenvlieg en
de libel.
Er zijn ontelbare wetenschappelijke boeken en artikelen over het insectenleven geschreven. Entomologie is de naam van deze
wetenschap die deze mensen, waaronder
veel amateurs, beoefenen. Een van hen,
Paul Blokdijk, was de spreker op de themaavond van de Zaanse Vliegvissers/HVZ.
Paul heeft de gave heeft om, het voor veel
mensen toch wat ‘stoffige’ onderwerp, op
een duidelijke en vooral onderhoudende
manier over te brengen. Ook is hij een ervaren vliegvisser en vliegbinder. Dus iemand
van wie je wat kan leren.

Kunstvliegen
Net zoals bij alle andere vissers raken wij als
vliegvissers nooit uitgepraat over het aas (dus
in ons geval kunstvliegen). Er zijn vele duizenden soorten kunstvliegen die vliegvissers
gebruiken en vaak zelf binden. De kunst is

om met de juiste soort vlieg te vissen en dan
vis te vangen. In of boven elk viswater kunnen allerlei verschillende vliegen of insecten
leven en dus aas zijn voor de vissen die er
(hopelijk) rondzwemmen. Paul heeft in de
inleiding van zijn boek ‘Vliegen, Vissen en
Kunstvliegen’, een in mijn ogen juiste opvatting over een kunstvlieg: ‘Een vlieg moet op
voedsel of op een indringer lijken, omdat een
kunstvlieg geen smaak heeft en geen geluid
kan maken.’

Imitatie
Natuurlijk zijn er nog een heel aantal andere
dingen van belang bij het binden en vissen
met een vlieg. Een vliegvisser, moet dus voordat er een vlieg aan de lijn geknoopt wordt,
proberen uit te vinden, welke vlieg. Daarom
wordt er gekeken welke vliegen of andere insecten er rond vliegen of zwemmen. Nu is
het maar te hopen dat je de juiste imitatie
van de vlieg of insect in je vliegendoos hebt
meegenomen. Deze vliegen worden ‘thuis’
gebonden of op de bindavonden van de
Zaanse Vliegvissers/HVZ. En nu komt de entomologie in beeld, want er is in grote lijnen
bekend waar en wanneer bepaalde vliegen
en of insecten leven of tijdelijk voorkomen.
Er zijn vele ‘bindpatronen’, voor de kunstvlie-

gen, met als doel een zo goed mogelijke imitatie van de echte vlieg of insect te ‘binden’
en vooral een ‘vangende’ imitatie.
Er zijn diverse soorten vliegen, maar de onderstaande worden het meest gebruikt:
• Droge vliegen, drijven op het water.
• Natte vliegen, zinken in het water.
• Nimfen, zinken in het water.
• Streamers, kunnen drijven op en zinken
in het water.
Paul Blokdijk heeft de toehoorders onder
andere duidelijk gemaakt dat er een bepaalde indeling van de verblijfplaatsen van
het insectenleven is. Ook vindt er in het leven
van insecten een gedeeltelijke of een gehele
metamorfose plaats. Bij deze ‘gedaante verwisseling’ kan de kleur, vorm of grootte van
zwemmend in vliegend insect veranderen.
Zoals ik al eerder schreef, er zijn vele misschien wat stoffige wetenschappelijke boeken
over entomologie geschreven. Paul is er echter in geslaagd om een link te leggen tussen het ‘stoffige’ onderwerp en de ‘kennis’
die vliegvissers kunnen of moeten gebruiken.
Dit bracht hij tenslotte in de praktijk met het
binden van een paar ‘vangende’ vliegen.
Kortom een leerzame avond.
Hans Beintema
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visstandbeheercommissie

Hengelvangstregistratie (HVR)
Het wordt steeds belangrijker om over gegevens te beschikken van de visstand
in de wateren die de HVZ huurt. De sportvisser kan op een eenvoudige manier
de vereniging helpen om aan die gegevens te komen. Hiervoor hoef je slechts
een computer met internet te hebben.
Je kunt dan met twee verschillende logboeken je vangsten registreren en snel en eenvoudig je gegevens aan je vereniging rapporteren via HVR Online. Dit is geschikt voor
wie vooral aan hengelvangstregistratie meedoet voor zijn vereniging.
Registreren met HVR Online kost weinig tijd.

Hoe registreren?
Ga naar www.vangstregistratie.nl en
klik in de blauwe balk HVR Online aan.
Klik op de gele tekst start HVR Online. Daar zie je: Nog niet ingeschreven? Schrijf je nu in als nieuwe gebruiker.
Klik die aan. Nu kom je op de pagina Stap 1
van 2. Lees die en vul daarna de gevraagde
gegevens in. Vink vervolgens ‘Ik ga akkoord
met de Algemene Voorwaarden en de Privacy-verklaring’ aan en klik op ‘Inschrijven’.
Zoals je hebt kunnen lezen, wordt een wachtwoord teruggemaild. Als je die hebt, kun je
aan de slag door weer naar www.vangstre-

gistratie.nl te gaan. Klik in de blauwe balk
HVR Online aan dan op de gele tekst start
HVR Online. Op deze pagina je e-mailadres en je ontvangen wachtwoord invullen.
De gegevens je opgeeft, zijn niet inzichtelijk
voor anderen. Je stek is ook niet te zien door
anderen. De HVZ heeft verschillende wateren
al ingevoerd. Een voorbeeld is ‘Westerkoog’.
Als je daar je vangsten invult, is de stek niet
zichtbaar voor anderen. Kijk maar eens, ik
heb daar al wat ingevoerd.

Persoonlijk logboek
Wil je het maximale plezier uit je vangstenregistratie halen? Bouw dan een uitgebreid persoonlijk logboek op met SVR.
Hiermee kan je aanvullende vangstgegevens
zoals de aassoort, locatiegegevens en ook
foto’s en filmpjes opslaan. Verder kan je met
SVR vangstgegevens van anderen bekijken
en op de hoogte blijven van de vangsten van
je vismaten.

Hoe registeren?
Ga naar www.vangstregistratie.nl. Op
de site die je nu voor je hebt, klik je in de
blauwe balk SVR aan dan op de gele
tekst Start SVR nu. Hierna de zelfde stappen zoals in HVR Online is beschreven.
Ook hier geldt dat de opgegeven vangsten
niet inzichtelijk zijn voor anderen of je moet
er toestemming voor hebben gegeven op je
Hyves-profiel. Wel zie je wat er zoal is gevangen. Kijk ook hier eens of mijn stek is te
vinden.
Kan ik ook op jou/u rekenen? Je helpt dan
HVZ aan gegevens/inzichten die in de toekomst steeds belangrijker worden. Alvast bedankt en goede vangsten.
Jan de Jong

Kredietcrisis in de sportviswereld?
Wat de kredietcrisis teweeg bracht, weten we inmiddels. En
wat deze nog gaat brengen, moeten we afwachten. Het
gaat voornamelijk om geld en dat is bij de visserij natuurlijk ook een onderdeel omdat we het nodig hebben voor
de aanschaf van onze visuitrusting of bijvoorbeeld vergunningen. Waar het in de sportvisserij en natuurlijk ook in de
beroepsvisserij uiteindelijk om gaat, is het vangen van vis.
Nu een wat uitgebreide vergelijking tussen beide werelden.
Misschien ga ik wat te ver in mijn gedachtegang, maar ik
zie toch wel veel overeenkomsten.
In de financiële wereld, misschien wel de grootste ‘veroorzaker’ van
de kredietcrisis, bestaat er een uitgebreid controlesysteem. En dan is
er, als kers op de taart, De Nederlandse Bank als ‘grote’ bewaker en
controleur van ‘ons’ geldstelsel.
Ook in de visserijwereld zijn allerlei instanties die toezicht en controle
uitoefenen. Natuurlijk is het ook hier zo, dat deze regels en wetten, al
dan niet terecht, door nationale en internationale Regeringen en Parlementen bedacht en opgelegd worden en dus de politiek een aardig
woordje meespreekt/beslist.
Maar ik vind dat de sportvisserij met een totale omzet van ongeveer
700 miljoen euro per jaar zeker een ‘eigen’ stem heeft in de Nederlandse economie. Maar wie een stem heeft, moet die niet alleen laten
horen maar er ook naar handelen. Of dit altijd het geval is? Er gaat
toch wel wat mis met onze hobby.
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Sportvisserij Nederland
Op de laatste jaarvergadering van de HVZ was er een spreker van
Sportvisserij Nederland die kwam vertellen dat we de aalvisserij voorlopig wel kunnen vergeten en dat er een voorstel van deze strekking
naar de overheidsinstanties zal gaan. Punt. Natuurlijk had hij nog
een uitleg en konden er ook nog vragen gesteld worden. Maar de antwoorden op de vragen waren op z’n minst gezegd onbevredigend.
Nu wil ik de goede bedoelingen niet in twijfel trekken, maar ik vond
het bijna hysterisch overkomen. Wat veel erger is, als vertegenwoordiger van ‘onze’ belangenvereniging, loopt hij achter de muziek aan
en dus ook Sportvisserij Nederland.
Ik ben geen aalvisser, maar wel vliegvisser. Misschien mag ik over
een poosje niet meer op forel, zalm of vlagzalm vissen als deze vissen er ook te weinig gaan rondzwemmen. Wat ik bedoel te zeggen,
wij denken en natuurlijk generaliseer ik, onze belangenverenigingen
houden onze belangen wel in de gaten en sturen op tijd bij. Maar
waar het uiteindelijk om gaat, is een goede visstand. Dit zijn ‘onze’
toezichthouders/belangenbehartigers even vergeten of ze hebben te
laat de juiste actie ondernomen. Dit alles lijkt erg veel op wat er bij de
‘echte kredietcrisis’ is gebeurd. Laten we hopen niet met als uitkomst:
‘Als de visvijver leeg is, dempen wij de vijver.’
Hans Beintema
(zie ook de website van Sportvisserij Nederland)

administratie
Nieuwe leden
naam
F. Trakzel
P.van Gelderen
V. Jiri
M. Mulder
M.J. Verwijk
Mevr. H.van Oort
J.R.M. Broer
M. van Houten
K. Seymen
R.S. Flens
L Goedhardt
S.W. Rijneveen
H.G. Rijgersberg
L. de Lat
S. Klassen

woonplaats

naam
R.P.van Dongen
J Peereboom
S. Schroder
….. Schreuder
R. Buis
D. Zebygk
R. Koek
J. Waal
Bryan de Ruiter
M.B. van Diepen
F.C. Veenstra
V.A. Noomen
L. Boven
G.J. Quivooy
S. Quivooy

woonplaats

T. Flossdorf
J. Klein
D. Edward
M.van den Beemd
S.van Maanen
C.J. Snaijer
J.D. Gerdes
J.B. Tellekamp
L. Wiechmann
T. Kramer

Almere
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Assendelft
Assendelft
Assendelft
Assendelft
Assendelft
Beinsdorp
Buitenkaag
Diest- Molenstede
Dorentrup - Duitsland
Koln - Duitsland
Koln - Duitsland
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan

Westbeemster
Westzaan
Westzaan
Westzaan
Westzaan
Wijdewormer
Wormer
Wormer
Wormer
Wormer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer

C.R. Mol
N.I. Pool
M. Skotarczak
S.C.D. Veldhuijs
P.H.G. Wetzels
T.P. Jasinki
J.van Egmond
J.T. Droog
W.B. Wijdoogen
G.J. Adelink

Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer

D. Wiechmann
D.P. Hoek
K. Niemeijer
M. Kordes
T. Czyzak
L. Siemons
R. Stefanowicz
G. Toporynski
R. Brzeznski
J.E. Tilleman
W.G. Post
N. Schaap
K. Carli
Mevr. M. Heijne
M. Riegler
T. Schilling
V. Bazer
J. Spengder
Mevr. L. de Laat
S. Boskma
J.P. Termeulen
R. Mons
S. Boer
A. Seymen
L. Schwarzwalder
G. Crestez
R. Houwing

Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Lemgo - Duitsland
Lemgo - Duitsland
Lemgo - Duitsland
Lemgo- Duitsland
Oosthuizen
Oostzaan
Oostzaan
Oostzaan
Oostzaan
Purmerend
Purmerend
Sint Odilienberg
West Graftdijk

H. Russchen
N.A. Marinus
E. Josso
S. Oosterbaan
T. Braat
M. Huizing
R.J. van Dijk
L. Kaersenhout
L.R. Kaersenhout
G. Mozes
W.van Aken
G.J. Mozes
M. Laarhuis
A. Schepers
R. Krzysztof
A. Sari
Menno Hosper
Steven Hosper
B. Ijff
Djordi Visser
N.van Ooijen
S. Ijff
F.M. Luiken
V. Kagak
N. Kalter
J. Kalter
T. Soy

Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

naam

woonplaats

P.J. Berends
J. Berends
G. Wrvccinski
R.A. Jong
L.J. Berkhout
R. Aartsen
A.van Kuilenburg
P. Wellner
E. van Geffer
R. Hooijschuur
E.N. Pijl
D. Gebben
M. van Ingen
Kuipers
J. Steding

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

W.P. Bergsma
J. Dijkstra
E. Rijks
R. Oosterveld
R. Anthonio
J. Otten
Sem Duijs
R. Behouden
R. Homan
C.J.M.
Kemperman
K. Roos
Mevr. Roos-Schenk
M. Slinger
J.J. Nierop
P.J.H. Smeels
M. Heringa
S.B. van de Ruit
N.C.F. Nugter
L. Wozny
A.C. Freriks
M. Goedhart
R. Braad
… Kruk
J. Peleja Joadas
J. Krukowski
R. Feenstra
A.J. Goedhart
R.G. Dekker
U Gulal
J. Tuin
R.A. Toffoli
B.M. Corona
L.A. Horst
B.J. van der Horst
T.van Tiel

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zwanenburg
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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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