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Drukte op de jeugdcursus
Open dag HVZ groot succes

Woensdag 23 mei Algemene Ledenvergadering.

Jaarverslag
HVZ 2011
Vanaf pagina 12

van de voorzitter

colofon

Groot succes

HVZ NIEUWS wordt 5 keer per jaar gratis
verzonden aan de leden van de vereniging.
Oplage: ca. 5.000 per editie.

Laat ik eens beginnen waar ik doorgaans
mee eindig. Door omstandigheden zijn
wij namelijk genoodzaakt om onze ledenvergadering niet zoals gewoonlijk
op de dinsdag maar op woensdag 23
mei te houden in de Lindenboomzaal. U
bent van harte welkom.
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Rick Pierik
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De Open Dag 25 van februari is een succes
geweest. Dit in tegenstelling tot verleden jaar.
Hieruit blijkt dat publiciteit een belangrijk
item is. Voor ons een signaal om er mee door
te gaan.
Opmerkelijk is het grote succes van onze
jeugd cursus. Maar liefst 27 cursisten meldden zich aan. Iets teveel van het goede maar
we zijn toch gestart want terugsturen kan
natuurlijk niet. Vermoedelijk zal de jeugdcommissie zich hierover gaan buigen en zal
er een limiet gesteld worden. Een luxe probleem dus.

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Wij gaan dit jaar in samenwerking met
Sportvisserij Nederland weer een ledenwerf
actie houden onder de kleine vispas houders.
Wij zullen het financieel aantrekkelijk maken
om lid te worden van de HVZ.
Tot ziens op de jaarvergadering.

Het gewicht voor de volwassenen was slechts
6757 gram (6,7kg) en voor de jeugdige 2723
gram (2,7 kg). De meesten zaten ruim boven
de 20 kg. Ook bij de jeugd. Er waren zelfs
schattingen boven de 80 kg. Het probleem
is dat hoe verder het zwaartepunt van het gewicht (tonnetje) van je af is, hoe moeilijker

het wordt. De hengel was 2.20 meter lang.
Stel dat hij nog eens een halve meter langer
zou zijn geweest, dan waren deze twee gewichten (tonnetjes) niet of nauwelijks meer
te tillen. Bij het heffen van gewichten dient
het zwaartepuntafstand zo klein mogelijk te
zijn. Bijzonder knap was het dan ook dat de
twee winnaars nagenoeg foutloos waren.
Dhr. Wijchelsma uit Heiloo schatte 6830
gram en de jeugdige Conner Voss uit Wormerveer ging voor 2800 gram. Zij zijn reeds
in het bezit van hun prijsje.
De zeecommissie

agenda
Senioren 55 plus
20 april 2012 Instuif, 10.00 uur SVZ gebouw
Zomeravondcompetitie
Start dinsdag 1 mei. Zie voor het volledige
overzicht p. 8 HVZ nieuws nr. 1
Senioren 65 plus
5 juni bootjeswedstrijd
2

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

Thijs ten Wolde

nog even dit
Tijdens onze Open Dag was het bij de
zeecommissie gezellig druk. Daar moest
via een Big-Game hengel het gewicht in
het zuurkooltonnetje geraden worden.
Dat was voor de meeste deelnemers te
moeilijk.

Fotografie

Jeugd
Jeugdcursus 2 en 16 april. 28 april vissen in de
praktijk
Jeugdkoppel viswedstrijd 9 juni en
18 september
Baarscompetitie
Start 18 maart.
Zie voor het volledige schema p.8
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Let op:
Andere openingstijden
HVZ-kantoor
Met ingang van 1 april heeft het HVZ-kantoor 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

Woensdag 23 mei
Algemene Ledenvergadering.

Zomerkamp
22 t/m 25 juli
9 mei start zomeravondcompetitie
Zie voor het schema p.7
Klaverjassen
20 en 27 april

van het bestuur

zoet/zout/zeelt

Algemene Ledenvergadering
te houden op woensdag 23 mei 2012 in de Lindeboomzaal van de basisschool ”De Coogh”, Raadhuisstraat 57 te Koog aan de Zaan.
Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 1 november
2011
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2011
6. Financieel verslag 2011, met het verslag van de financiële
commissie
7. Begroting 2012 en definitief contributievoorstel 2013
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2013 niet te wijzigen t.o.v.
2012, wel stelt het bestuur voor een toeslag van 2,00 euro door te
berekenen aan de leden die per acceptgiro betalen. Voor de leden die
de HVZ machtigen, of reeds hebben gemachtigd, blijft de contributie
gelijk.
8. Bestuurswijzigingen
Volgens rooster treden af:
Thijs ten Wolde voorzitter, Henk op den Akker penningmeester, Jan
de Jong commissievoorzitter visstandbeheercommissie, Joop Lotten
commissievoorzitter senioren, Ton Moed, voorzitter jeugdcommissie.
Allen stellen zich herkiesbaar. Tussentijds is Peter Glas als voorzitter
van de controlecommissie gestopt, de functie is vacant.
9. 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.

van de redactie
Geduld

Ik kwam laatst een site tegen waarop jongeren en ouderen reageerden
op de vraag waarom vissen zo leuk is. Grappig vond ik het dat juist
de jongeren het hadden over de kick van de aanbeet en dat de - zeg
wat oudere visser - het in eerste instantie had over het aspect van de
natuur. Hoe heerlijk het vertoeven is aan de waterkant en te genieten
van alles om je heen. Toen dacht ik heel even, zou dat misschien een
verschil zijn? Gaan jongeren voor het (snelle) resultaat en genieten de
‘ouderen’ meer van het moment zelf? Het zal de combinatie zijn. Want
iedereen wil natuurlijk graag dat zijn of haar geduld wordt beloond.
Nu het voorjaar wordt, is het in ieder geval geen straf om lekker in het
zonnetje op die ene aanbeet te wachten. Want ja, dan kan die zonnige
dag natuurlijk sowieso niet meer stuk. Ik wens iedereen op zijn of haar
manier weer een heerlijk visseizoen toe!

Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van
hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.

Namens de redactie,
Annegreet van der Ros

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
J. Gruijs, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
P. Glas, controlecommissie
T. Moed, jeugdafdeling

Zuiderweg 72g Wijdewormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl

Rekeningnummer
ING Bank: 407968
IBAN: NL45 INGB 0000407968
ABN-AMRO: 84.45.22.775
IBAN NL 07ABNA 0844522775

Open van oktober t/m maart alle
werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.
Van april t/m sept: maandag t/m
woensdag.

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001. Lid van de federatie van
hengelsportverenigingen Noordwest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
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‘Het team staat
als een huis’
U zit zeker bij HVM&S
Advertentie algemeen (92 mm x 135 mm A6) drukklaar.pdf 1 9-3-2010 16:04:34

www.hvms.nl

Castricum: 0251 655086

Helmerhorst

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Zaandam: 075 6510610

8/6/08 12:44:18 PM

Watersport
•Dealer van Tohatsu en Marinesports Rubberboten
C

• Dealer van Linde polyester vis-,tour- en consoleboten

M

Y

•leverancier van Mercury en Yamaha buitenboordmotoren
CM
MY

• Reparatie en onderhoud van buitenboordmotoren

CY

CMY

• Leverancier van watersportartikelen
Kijk voor meer informatie op onze website

www.hkho.nl
Neem telefonisch contact met ons op via

06-23740772
Stuur ons een e-mail

peter@helmerhorst.com
4

K

- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers
- Baggeren

senioren commissie

Senioren 55 plus
20 april Instuif en inschrijven competitie
2012 in het SVZ gebouw. Aanvang 10.00
uur voor alle HVZ leden.
De koffie staat klaar!

Senioren 55 plussers
Na een lange, eigenlijk veel te lange tijd achter de ramen gezeten te hebben - voornamelijk door het geweldige weer dat de meesten
niet graag zien - begin ik nu weer een beetje
te ontwaken. En geloof me of niet, maar ik
begin ook weer aan vissen te denken. Dus de
pc spelletjes aan de kant en de concentratie
op de competitie van 2012. Inmiddels zijn de
uitnodigingen aan de vaste deelnemers ver-

zonden voor de Instuif op 20 april om 10.00
uur in het SVZ gebouw. Heb je de uitnodiging niet ontvangen? Dan nodigen we je bij
deze van harte uit.
We hebben er veel tijd in gestoken om het
iedereen op deze ochtend naar de zin te maken. Zo geven onder andere Frans en Joop
een uitleg over het vissen op dieper water.
Ondanks dat we weten dat we allemaal goed

✃
Deelnamebon Viswedstrijd 65+
5 juni 2012
Naam:

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

Geboortedatum: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoon:

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

Wil gehaald worden*

ja/ nee

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

alleen binnen de Zaanstreek

ja/ nee

kunnen vissen, geloof ik dat er van deze zeer
bedreven kanjers iets valt op te steken.

Bootjesvissen

Ook het bootjesvissen buiten de competitie
gaat weer gebeuren. Na afloop gaan we weer
even uitzakken bij de lepelaar in Jisp (indien
geopend). Denk je te komen op 20 april?
Laat het even weten. Lukt het niet, maar wil
je wel competitie vissen, dan hoor ik dat ook
graag.
De Jaarlijkse wedstrijd voor de 65 plussers
gaat ook weer plaatsvinden. Helaas nog niet
in de Heerenhuissloot. Het zal ook dit jaar
weer uitwijken worden naar de Zuidervaart
of Gouw maar liever voor deze groep de Watering. Hierover wordt gepraat.
Heren, als slotwoord: Komt allen te samen
op 20 april!
Joop Lotten

Senioren 65 plus
Dinsdag 5 juni is het weer de jaarlijkse visdag
voor hen die toch nog eens een dag willen
vissen en even willen bijpraten met hun oude
vismakkers. Ook dit jaar moeten we weer
uitwijken naar een andere visplek. Hierover
laten we meer weten bij opgave.
Het loten is vanaf 6.00 uur en vissen van
7.00 tot 10.00 uur. Daarna is de prijsuitreiking in het SVZ gebouw met koffie en koek.
Graag uiterlijk 26 mei opgeven bij onderstaande commissieleden of via het invul formulier.
J.Lotten		
C.Beekman
A.Kool		

075 6158401
075 7713482
075 6352897
nieuws - april - mei 2012
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jeugdcommissie

Jeugd zomerkamp
Nieuwkoop
2012
Ben je er klaar voor?
De tijd gaat snel en de jeugdcommissie
denkt alweer na over het zomerkamp.
Zoals gewoonlijk gaan we weer naar
ons eiland in de Nieuwkoopse plassen.
Dit jaar is dat van 22 t/m 25 juli 2012. De
zomerkriebels hebben we al door het
mooie weer in het voorjaar. Wij zijn er
helemaal klaar voor en jij?
Ook voor 2012 hebben we mooi weer een
prachteiland kunnen bemachtigen. Ons
inmiddels bijna vaste eiland tegenover het
zwembad. Trouwens, we gaan daar heen om
te vissen toch?

We gaan bijna vier hele dagen kamperen in
legertenten, vissen vanuit bootjes, barbecuen
en indien mogelijk een kampvuur maken en
zwemmen.
Natuurlijk is er na afloop van het kamp een
prijsuitreiking van de geviste wedstrijden
met mooie prijzen.
Voor het bedrag van slechts 55,- euro p.p. is
inbegrepen het verblijf, de botenhuur evenals
alle eten en drinken. Aas en voer zijn tijdens
dit kamp tegen geringe prijzen te koop. Voor
de prijs hoef je het dus zeker niet te laten.
Geef je snel op want vol is vol!

Viskampavontuur 2012
op een eiland in de Nieuwkoopse Plassen.
Naam: 		
Adres: 		
Postcode en woonplaats:
Telefoon: 		
Leeftijd: 		
Zwemdiploma:
Vegetarisch/medicijngebruik:
Handtekening Ouders/Voogd:

Zijn er nog vragen over het viskamp? Of willen je ouders informatie?
Bel dan met Meindert Bronger of Frans Hagens Tel. 06-43095500

6
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✃

Inleveren en contante betaling van €50,- voor 12 juli 2012 bij: Meindert
Bronger, Pieter Latensteinstraat 62, 1501 VH ZAANDAM.
Tel. 075-6176857. Per bank of giro naar HVZ Jeugd - bacnkrekeningnummer 124 901 298. Onder vermelding van naam en “zomerkamp HVZ
jeugd”.

Voor info bel je met Frans Hagens
6-43095500 en kijk je op onze website
0
www.hvznet.nl bij jeugd en zomerkamp.

Jeugd Koppel Viswedstrijden 2012
Op zaterdag 9 juni en zaterdag 8 september
organiseert de HVZ jeugdcommissie twee
unieke wedstrijden voor onze jeugdleden t/m
18 jaar. (Ben je nog geen lid? Dat kan dus nog
voor die tijd). Deelname aan deze viswedstrijd
is geheel gratis!
De bedoeling bij deze wedstrijden is dat je
met z’n tweeën gaat vissen. Bijvoorbeeld samen met je broertje of zusje, vader of moeder,
opa of oma, oom of tante. Het maakt niet uit
met wie, als het maar familie is.

We vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur en je kunt
je inschrijven vanaf 8.00 uur bij het wedstrijdwater aan de Zuidervaart in Zaandam.
Vol is vol, dus als je zeker wilt zijn van een plekje tijdens deze fantastische gratis viswedstrijd
kun je je alvast telefonisch opgeven bij Ton
Moed 075-6311845 of Piet Plekker 075-6219767
(tussen 17.00 en 20.00 uur). Dit kan ook bij Frans
Hagens per e-mail hvz.jeugd7@upcmail.nl.

Kortom, een unieke kans om te laten zien
wie die andere hele goede visser in je familie
is en met een mooie prijs naar huis te gaan.
Graag tot ziens aan het viswater!		

De HVZ jeugdcommissie

Zoals altijd zorgt de HVZ jeugdcommissie, samen met haar sponsors, voor een rijkelijk gevulde prijzentafel. Deze staat tijdens de prijsuitreiking opgesteld in het clubgebouw van
Drumfanfare Czaar Peter in wijk Poelenburg
op slechts 500 meter van het viswater.

We hebben weer een druk programma voor onze jeugdleden.
Na de jeugdcursus die we in april afsluiten met een praktijkochtend vlieg- en
baarsvissen bij de Jagersplas, starten
we 9 mei alweer met de zomeravond
viswedstrijden voor de jeugd.
Je kunt aan een enkele wedstrijd deelnemen om een mooie prijs te winnen
of je neemt deel aan alle wedstrijden en
vist voor de prachtige prijzen aan het
einde van het seizoen.

Altijd prijs

Elke wedstrijd is er een prijs te winnen en
voor iedere deelnemer is er een prijs, of je nu
vis vangt of niet. Daarnaast is het natuurlijk

gewoon leuk en leerzaam en misschien krijg
je wel meer visvrienden. De jeugdcommissie
is er in ieder geval om je met raad en daad
ter zijde te staan. Neem een leefnet mee, een
hengel met snoer en dobber, een schepnet,
een hakensteker of tangetje, een stoeltje of
koffer, aas, voer en goede zin als je komt vissen. Omdat er bij iedere wedstrijd een prijs
te winnen is, vis je al snel een hele uitrusting
bij elkaar. In het bijgaande schema staan alle
wedstrijden vermeld.
De aanvang en loting is een uur voor de
wedstrijd aan de waterkant. Wil je meer info
of weet je niet precies waar het is? Bel dan

met Ton Moed 06-22497782 of Piet Plekker
06-51257819.
Aan het einde van het seizoen is er een feestavond en prijsuitreiking over alle wedstrijden
met nog meer prachtige prijzen. De moeite
waard dus om mee te doen. We zien jullie
graag aan de waterkant! Als het even kan,
geef je dan van te voren op bij Frans Hagens op 06-43095500 dan reserveren we een
plaatsje voor je.
Beste visgroeten van Ton, Piet, Theo, Roland,
Kaylee, Frans, Joop, Jaap en Meindert
de jeugdcommissie

Programma HVZ jeugd seizoen 2012
Zomeravond competitie
Gouw/zuidervaart Zaandam - Zuid
Nauernasche vaart bij de Forbo
Hemelvaartsdag
Delft - Assendelft
Pinksteren
Watering wijk Westerwatering Zaandam
Simon Gammerkade, Triangelhof Zaandijk (Rooswijk)
Gouw Kogerveld Zaandam
De Zaan (Prins Hendrikkade)
Watering bij de Brandaris Poelenburg Zaandam
Zuidervaart, De Weer Zaandam
Gouw - Zuidervaart Zaandam
Zomervakantie

tijd

datum

woe
woe

18.30 tot 20.30/21.00
18.30 tot 20.30/21.00

woe

19.00 tot 21.00/21.30

woe
woe
woe
woe
woe
woe
woe

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

9-mei
16-mei
17-mei
23-mei
27 en 28 mei
6-jun
13-jun
20-jun
27-jun
4-jul
11-jul
18-jul
21-jul

nieuws - april - mei 2012
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jeugd
Grote drukte op
HVZ jeugdcursus

De jeugdcursus die de HVZ jeugdcommissie al meer dan 15 jaar voor haar
jeugdleden verzorgt, kent dit jaar wel
erg veel belangstelling. Sinds een viertal jaren zit er een explosief stijgende
lijn in het aantal bezoekertjes.
Na in 2007 geen cursus te hebben kunnen
geven omdat er nog niet eens vijf deelnemers
waren, moesten we dit jaar na 25 aanmeldingen kinderen op de wachtlijst zetten voor
volgend jaar. Dat is dus wel wennen zo’n grote groep. Gelukkig is iedereen erg enthousiast
en hopen we ze allemaal met de wedstrijden
aan de waterkant te zien.

Professionele commissie

Het is ook leuk natuurlijk iets over je hobby
te leren. En er zijn ook niet zo veel verenigingen die een commissie hebben met bijna
allemaal goede vissers zijn en waarvan het
vrouwelijke lid deelneemt aan het WK vissen voor dames (dit jaar in Nederland). Vlak
onze vliegvis- en baarscommissie ook niet uit.
Zij komen persoonlijk lesgeven. Evenals Rik
Hagedoorn die alles weet over karpervissen
en daarover een cursusavond verzorgt.
Begin april wordt de cursus afgesloten met
een heus examen en gaat waarschijnlijk ieder kind met het felbegeerde HVZ diploma
jeugdsportvisser naar huis.

commissie zout

Anton Achterberg beste zeevisser 2011
Op 3 februari jl. werd weer de traditionele zeevisavond gehouden in het SVZ
zaaltje naast ons kantoor. Zoals gewoonlijk was de opkomst zeer goed (40 personen). Het enige minpuntje die avond was
dat onze gastspreker verstek moest laten gaan vanwege gladheid en file. Desalniettemin deed dat aan gezelligheid
niets af. Met een iets langere pauze valt
doorgaans goed te leven.
De horeca en barbezetting waren in goede
handen van de commissiedames. Na het
openingswoord maakte de wedstrijdcommissaris Wim Heijnen het programma 2012
bekend:4x Scheveningen, 3x Noordpier en

1x strekdammen Petten. Tevens werd deze
avond afgesproken dat - bij de geringste twijfel over het doorgaan van de bootwedstrijden
vanuit Scheveningen - de deelnemers zelf de
commissieleden bellen, zaterdag voorafgaande tussen 17.00
en 19.00 uur. Prijsuitreiking
Daarna volgde de prijsuitreiking
met Anton Achterberg als verrassende winnaar (puntensysteem).
Tweede werd Frank Goudriaan
en derde Pim Pos. De meeste vis
werd gevangen door Pim Pos. Hij
ontving de Simon List trofee. De
Wanhoop Nabij Trofee ging naar
Mart Hartog en de grootste vis

trofee was voor Martin Kok. De onovertroffen
vis tombola o.l.v. Alex v.d. Horst maakte een
einde aan deze gezellige en geslaagde avond.
Thijs ten Wolde

Baarscommissie

Competitie BAARSVISSER van het Jaar 2012.
Nr

datum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Za
Zo
Zo
Za
Za
Zo
Za
Zo
Zo

18-mrt
24-jun
22-jul
26-aug
01-sep
15-sep
16-sep
23-sep
29-sep
27-okt
28-okt
03-nov
11-nov
18-nov

Aas: worm/made

plaats

opgave datum

telefoon

Open Baars Edam
Baarskampioenschap Akersloot
Kermiswedstrijd Dirkshorn
Open Baars Zilveren Brug
VZOD, Assendelft, t.b.v.Jeugdwerk
Baarskampioenschap HVZ
VNK Medemblik Harddraverij
1000 Eilanden Trofee
De Eendracht Kermiswedstrijd
Klokkeweel snertwedstrijd
Baarskampioenschap Alkmaar
Rond om de Meren
NH Kampioenschap
Arie Buth Memorial

15-mrt
21-jun
op de dag zelf
23-aug
op de dag zelf
12-sep
13-sep
20-sep
26-sep
24-okt
25-okt
31-okt
08-nov
15-nov

0229-460 122
0251-311 811
0226-421 297
0226-381 869
06-4823 8897
075-642 6259
0227-543 612
0226-321 450
0226-381 869
0228-563 747
0226-421 997
0251-313 510
0226-394 055

Wedstrijdduur: 5 x 20 minuten

De eerste 25 van de topcompetite plaatsen zich automatisch voor het NK baarsvissen, mits zij ook de plaatsingswedstrijd meedoen.
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administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam

woonplaats

R.H.J. Deurholt
E.S. Szarzysnki
W.Th. Stolker
Y. Hiemstra
F. Hiemstra
C. Bleeker
R. Goezinne
R.P. Im
H.P. Rijkenberg
P. Arasimowicz
H.B.A. Oskam
P.H. Mols
L. Borger
D. Krijt
M. Marko
M.H.M. de Kok
T. Goemans
J. Maarse
J. Augustuszoon
C. Becker
H.J. Meijer
D. Engels
S. Besse
G. van Dijk
R. Sijbrants
J. Zoon
S. Hendriks
D. Duursma
M.J.W. de Haan
G.W. de Haan

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

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Wormer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Wormer
Zoetermeer
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Heerhugowaard
Zaandam
Zaandijk
Zaandam
Zaandam

W. Abcouwer
J.J. Kuiper
Mevr. D. de Vries
J.D. Hendriks
Mevr. B. Kingma
W. Dulko
K.M. Oomen
D.G.F. Raterman
J. Pruyser
K.M. Czebocki
R.W. Breve
K.M. Rijksen
B. Duin
P. Stoop
Pieter Stoop
M. Smit
M.A. Worp
A.P. Rossem
P. Loman
R. Kraay
Y. Zijtsel
D. van Hees
B. van Hees
D. Kokkelkoren
M.N. van den Berg
L.F.H. Ofman
M.de Ruiter
A.de Ruiter
B. Kerssens
C. Kerssens

actueel

HVZ maakt bezwaar
tegen honden uitrenzone
Vorig jaar publiceerde de gemeente
Zaanstad haar voorgenomen beleid
voor het aanwijzen van uitrenzones
voor honden. Daar een aantal van deze
zones waren op plekken zijn waar veel
wedstrijden worden gevist of gerecreëerd wordt. Om deze reden heeft de
HVZ hiertegen bezwaar gemaakt.
Een van de uitrenzones (loslopende honden)
was zelfs gepland op een door de gemeente
aangewezen visoever en bij een mindervalide
vissteiger langs de Gouw in Zaandam. Verder
hebben wij bezwaar tegen loslopende honden
op oevers langs de Zuidervaart en Gouw in
Zaandam in het Kogerveld, de Delft Assendelft en de Simon Gammerkade in Zaandijk.
De HVZ jeugd maar ook de senioren en
senioren 55+ vissen hier jaarlijks een aantal
wedstrijden. Het bezwaar van de HVZ is
dat er geen rekening wordt gehouden met
de vissers of picknickende/ zonnende mensen . Veel van deze zones liggen vol hondenpoep, het stinkt er in de zomer en de

loslopende honden vreten van het voer van
de visser(tjes). Kinderen schrikken zich ook
vaak een hoedje van de loslopende honden.
Het is ook al voorgekomen dat een hond
dwars over een dure hengel hen stormde met
schade tot gevolg. De hondenbezitter geeft
dan niet thuis. Net zo min als hij/zij bereid
is om honderd meter verder te zoeken waar
de hond heeft gepoept. Als je er wat van zegt
is het antwoord vaak dat het mag want het
is toch een uitrenzone. Klachten doorgeven
aan de gemeente en vragen om handhaving
kan alleen op werkdagen en overdag.

ziek, Het ruikt beter aan de waterkant en alle
mensen kunnen weer schoon, rustig zonnen,
vissen, barbecueën en spelen aan de oevers
van ons water. Hondenbezitter en hond
moet maar even verderop waar men er geen
last van heeft of de hond aangelijnd en een
eigenaar die de stront opruimt. De hoorzitting is geweest en er stond een beperkt stukje
in het NHD, wij houden u op de hoogt van
de uitkomsten.
Frans Hagens

“Het ruikt beter aan de
waterkant”

De HVZ heeft nu gevraagd het beleid aan
te passen en voor genoemde plekken een
gesloten tijd in te voeren. Geen loslopende
honden dus tussen 1 april en 1 november net
als op het strand want ook daar wil men niet
in de poep liggen of trappen. Langs de waterkant hebben de broedende vogels in de aangelegde natuuroevers en rust, trappen onze
vissertjes niet meer in de stront of worden
nieuws - april - mei 2012
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open dag

HVZ open dag ouderwets
succes
Afgelopen 25 februari is weer de jaarlijkse HVZ open
dag gehouden. Na maanden van voorbereiding konden
wij ons verheugen op zeker 750 bezoekers in de Vang in
Zaandam. Mede dankzij publicatie in de regionale kranten en onze eigen advertentie waren veel meer mensen
op de hoogte als vorig jaar.
Er was deze keer ook heel wat te beleven en te zien. De start
van deze open dag wordt altijd al gekenmerkt door de ruilbeurs van hengelsportartikelen waar veel vissers hun overtollige of antieke hengelspullen aanbieden. Al voor de opening
probeerden sommige vissers naar binnen te gluren en te kijken
wat het aanbod dit jaar was. Vanaf 10.00 uur toen de beurs
open ging tot ver in de ochtend stond er dan ook een rij om
hier te kijken en te kopen.

HVZ commissies

Verder kon je bij een zestal hengelsportwinkeliers en drie botenverkopers je vislicht opsteken en profiteren van vele aanbiedingen. Een mooie start van het nieuwe seizoen toch?
Informatie was te verkrijgen bij alle HVZ commissies, de Federatie MidWest Nederland en een aanbieder van visreizen. Bij
de vliegviscommissie konden vliegen gebonden worden en kon
er geoefend worden op de werpbaan. De water-en visstandbeheer commissie was aanwezig met diverse aquaria waarin hier
voorkomende zoetwatervissen en kreeftjes.

Method feeder

Bij de entree kreeg iedere bezoeker een gratis HVZ pet aangeboden en bij de stand van de jeugd waren leuke oude boeken
te koop en materialen voor de jeugd. Jeroen Gruijs gaf een
demonstratie over hoe te vissen met de method feeder en hoe
je dat doet met pellets. Vele visvrienden hebben ademloos naar
hem geluisterd. Winkelier Rik Hagedoorn hield een lezing
voor beginners over het vissen op karpers en ook hij had veel
belangstelling. Kortom te veel om op te noemen eigenlijk want
we zijn vast nog wel iets vergeten. Het was in ieder geval een
heel gezellige dag onder gelijk gestemden. Dit zullen we volgend jaar zeker over doen. U komt dan toch ook?
10
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verslag van het bestuur over 2011

Een prima jaar
2011 was een prima jaar voor de HVZ en na jaren werd er weer ledenwinst geboekt, zie verder onder het kopje ledenaantal.
Veder was er ook een bescheiden positief financieel resultaat te melden, zie verder het verslag van de penningmeester.

Bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur vergaderde acht keer en het dagelijks bestuur
kwam negenmaal bij elkaar. Verder werden de vergaderingen van de
federatie en de visstand beheercommissies bezocht.
Daarnaast was er overleg met Sportvisserij Nederland, het waterschap, de gemeente, enkele beroepsvissers, de vereniging hsv Haarlem,
VZOD en K&O.
In maart werd in de Vang weer een open dag georganiseerd, de belangstelling viel tegen. In mei was er weer een algemene ledenvergadering
en in november de najaarsvergadering. John Meijer werd tot HVZ
etter van het jaar benoemd en er was een lezing over het vissen op
roofblei. Met de redactie van HVZ nieuws werd het jaar 2011 geëvalueerd en met name de verschijningsdata, het aanleveren van kopij en
de inhoud van de betreffende uitgiften. Het aantal nummers per jaar
is teruggebracht van zes naar vijf stuks.
Door een fusie is er een nieuwe federatie ontstaan, de HVZ is nu aangesloten bij de federatie Sportvisserij Midwest Nederland.

Ledenaantal

Voor het eerst sinds vele jaren kunnen wij met genoegen melden dat
er in het jaar 2011 een stijging van het ledenaantal heeft plaatsgevonden met ruim 2%. Vooral bij de jeugd is het vissen met een vispas
goed aangeslagen. Om deze reden heeft de HVZ dan ook besloten alle
jeugdleden van een vispas te voorzien en de eigen jeugdvergunning
die teveel beperkingen had af te schaffen. Ook intensieve controles
hebben het zwartvissen teruggedrongen.
Teveel leden moesten wij weer uitschrijven wegens het niet betalen
van de contributie. Gelukkig kwamen de meesten hiervan later in het
jaar weer terug maar daar zitten we eigenlijk niet op te wachten. Wij
vertrouwen er op dat de invoering van machtigingen voor de contributie-inning er toe bij zal dragen dat het vasthouden van huidige
leden de basis wordt tot verdere groei.

Ledenaantal
2011

2010

2009

2008

2007

Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Jeugdleden

3945
268
107
164
483

3940
275
108
176
349

3961
310
117
193
314

3983
322
127
201
307

3886
304
132
197
394

Totaal

4967

4848

4895

4940

4913
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Commissie zout

De zeevisavond werd in februari 2011 weer uitstekend bezocht de
aanwezigen en de prijs- winnaars 2010 gingen na een gezellige avond
tevreden naar huis.
De commissie is in 2011 achtmaal in vergadering bijeen geweest. Het
programma bestond uit vier kantwedstrijden, vanaf de Noordpier bij
Wijk aan Zee, en vier boot wedstrijden vanuit Scheveningen. Hieraan namen steeds 28 tot 35 leden mee. De vangsten waren redelijk tot
goed. De schar en wijting waren goed in aantal, de gul [klein] en zeebaars lieten zich ook redelijk vangen, inclusief een verdwaalde tong .
Door weersomstandigheden was de Noordpier éénmaal afgesloten en
werd uitgeweken naar een plek in het havengebied. Dat leverde weinig
vis, slechts wat ondermaatse wijting.
In Scheveningen was het iets lastiger, één wedstrijd ging door een
dubbele boeking ?? helaas niet door. Er werd echter wel gevist, maar
door de vele vissers aan boord kon deze dag niet als wedstrijd worden
aangemerkt. Een tweede wedstrijd uit Scheveningen moest worden
afgelast vanwege een Westerstorm, dus pal op de kust, een alternatief
was op korte termijn helaas niet mogelijk.

HVZ-VV “De Zaanse Vliegvissers.

Ook het afgelopen seizoen zijn er weer vliegen gebonden in “BindHome” te Zaandam Ondanks dat de bindinstructeurs hun uiterste
best doen om elke keer weer andere bindpatronen te laten zien, en
daarna door de leden ook in de praktijk worden gebracht, loopt de
interesse toch wat terug. De traditionele werplessen, op het grasveld
bij het HVZ gebouw, werden weer voor een aantal leden gehouden.
De vraag kwam al snel of het ook geregeld kon worden om eerst te
leren en daarna in de praktijk te gaan uitoefenen, dus meteen daarna
te gaan vissen. De gecertificeerde instructeurs vinden dat toch niet
zo’n goed idee.
In 2011 werd ook weer de Blauwe Hoef bezocht, dit jaar was het weer
wederom voortreffelijk, echter de forellen lieten zich alleen verschalken door brood aan je haak te binden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling bij een Vliegvisclub. Dus iedereen ging weer huiswaarts met nul
vissen, maar wel een mooie dag gehad, met een lekker eitje en soep
tussen de middag. Het bestuur gaat in vergadering om te komen tot
voorstellen die de animo weer moeten aanwakkeren en gezamenlijk
vissen is een van de dingen die zeker wordt opgepakt. Wat verder aan
voorstellen op tafel komen wordt op de 2e bindavond van het nieuwe
seizoen aan de leden voorgelegd.
Het bestuur hoopt dat er meer leden de gang naar ons ‘BindHome”
weer weten te vinden, zodat de uitdaging voor de instructeurs weer
groter wordt, want ze vinden elke keer weer wat nieuws. Tot ziens…

Senioren overzicht
Net als voorgaande jaren was de 55 plus competitie in 2011weer een succes. Er werd gevist
in Zaandam, de Gouw en Zuidervaart, met goede resultaten en blije gezichten. De tien wedstrijden waren redelijk bezet met een gemiddelde van 24 deelnemers. De beschikbare ruimte
om een goed wedstrijdparcours, met ruime plekken, uit te zetten is in de genoemde wateren
niet gemakkelijk, maar is toch gelukt.
De Jaarlijkse 65 plus wedstrijd werd weer gehouden in de Zuidervaart. Helaas is het nog niet
gelukt om als vanouds de Heerenhuissloot weer te gebruiken. Dit is de reden dat een aantal
ouderen, die al zo’n dertig jaar mee deden, heeft besluiten om het maar als gezien te houden.
Erg jammer zo gaat een oude traditie helaas verloren, maar er blijft hoop dat er eens iemand
opstaat van buiten de HVZ (want van de HVZ kant word er alles aan gedaan om traditie in
stand te houden) die hier een positieve wending aan kan geven.

Baarscommissie

In het voorjaar is weer een avond verzorgd in het kader van de jeugdcursus.
De jaarlijkse open baarswedstrijd werd op 21 augustus georganiseerd. De wedstrijd telt ook mee
voor de “Baarsvisser van het Jaar”. Onder ideale omstandigheden werden er, door 32 baarsvissers, 1950 baarzen op de kant gehaald. Een gemiddelde van ruim 60 stuks per deelnemer. Doordat de wedstrijd nog in de schoolvakantie viel was de opkomst niet zo best. In 2012 wordt hij
naar september verplaatst en wordt op een groter aantal deelnemers gerekend.
In november was er nog een koppelwedstrijd in de wateren van Rooswijk. De opkomst was
leuk, met wat nieuwe gezichten, maar de vangsten waren iets minder. Maar toch een opsteker
om het in 2012 weer te doen. Misschien dat dan het voltallige bestuur aangevuld met de vliegvissers en de jeugdcommissie voor een “echte” wedstrijd gaan zorgen.
Voor nadere berichtgevingen over met name de wedstrijden wordt in eerste instantie verwezen
naar het HVZ nieuws of de website.

Jeugdcommissie

In 2011 zijn de gebruikelijke activiteiten voor de jeugd weer gedaan te beginnen met de jeugdcursus in februari, maart en april. Het aantal deelnemers was met 19 deelnemers heel goed en
mede dankzij het vele goede kopieerwerk van Anton van Daal is de jeugdcursus prima verlopen.
Wij vertrouwen er op dat 2012 nog meer deelnemers zal brengen. De open dag bracht voor de
jeugd weinig belangstelling op de been.De zomeravondcompetitie is met 26 deelnemertjes
goed verlopen en ook de koppelwedstrijden werden goed bezocht met gemiddeld 14 koppels.
Na het in 2010 verwaaien van het zomerkamp is het kamp van 2011 weer uitstekend gegaan.
Een nieuwe tent is aangeschaft, de andere tenten zijn gerepareerd. Het hoofdbestuur van onze
vereniging heeft toegezegd deze kostenpost voor de jeugd te vergoeden uit de algemene reserves.
2011 is zoals gewoonlijk afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking in het gebouwtje van
drumfanfare Czaar Peter in Poelenburg. Helaas wordt het steeds moeizamer om prijzen voor
de grote tombola te verzamelen. Hopelijk gaat dit in 2012 beter.
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verslag van het bestuur over 2011 (vervolg)
Wedstrijden zoet

Het jaar 2011 is voor de wedstrijdcommissie zoet een geslaagd jaar geweest. De zomercompetitie verliep zoals gewend en de deelname was
met 23 leden prima. Het weer zat tegen, de avonden waren koud en er
was veel harde wind. Na negen wedstrijden kwamen daar de volgende
winnaars naar voren:

1e Cor Martens
2e Piet Hopman
3e Joop Gruijs
4e Frans Hagens
5e Piet Plekker

12 punten
15 ,,
21 ,,
22 ,,
26 ,,

77.090
44.620
35.710
33.820
24.680

kg
kg
kg
kg
kg

Er werd in totaal 372.760 kg gevangen.
Ook heeft de HVZ in 2011 weer de selectie van de federatie gevist met
een korps en individuele deelnemers.
Het HVZ korps werd tweede achter hsv Kennemerland. Dus geen
afvaardiging naar het NK, maar misschien lukt dat in 2012, als er weer
een korps kan worden ingeschreven.

Gelukkig melden zich een paar mensen die in de winter wilden vissen.
Door Ruud Swart, en bijgestaan door Ron Veenstra, werd er toch weer
een wintercompetitie gehouden. Na een avond bij Piet Hopman thuis
werden de wedstrijdregels en viswateren uit gezocht, en zo kwam er
weer een programma uit.bHet was dit keer een zachte winter dus kon
het hele programma afgewerkt worden
Er werden diverse wateren aangedaan zoals NHkanaal bij Den Ilp
en de Krijtmolen bij Amsterdam. Het Uitgeestermeer, de Nauernaschevaart, de Markervaart en de Zaan. De vangsten waren redelijk tot
goed te noemen, in totaal 269.780 kilogram. En het was een spannende competitie de punten lagen in begin dicht bij elkaar.
Van de dertien deelnemers waren dit de eerste vijf:
1e Ron Veenstra
2e Stephan Veenstra
3e Willem Westra
4e Martijn Thijms
5e Cees van den Berg

25 punten		36.780
44 ,,
29.300
45 ,,
36.970
49 ,,
22.660
52 ,,
26.240

kg
kg
kg
kg
kg

En als afsluiting van het jaar werd weer de prijsuitreiking gehouden
van de zomer- en wintercompetitie in het Wapen van Assendelft. Dit
onder het genot van een drankje en de erwtensoep met roggebrood en
spek. Volle bak dit keer ook kwam Thijs ten Wolde nog langs. Iedereen kreeg nog een heerlijke wijnstol mee naar huis. Hopelijk verloopt
2012 ook weer goed en wordt er weer veel vis gevangen.
14

nieuws - april - mei 2012

Visstandbeheercommissie

Helaas heeft Henk Oostenbrugge de commissie verlaten. Henk die
zich jaren heeft ingezet zullen we missen zeker langs de waterkant als
we hem weer eens uit de bagger of uit een gat moesten trekken omdat
hij er tot zijn middel in vast zat. Henk bedankt.
In het jaarverslag van 2010 meldden we dat er door sneeuw op het
ijs, dat lang bleef liggen, de natuur de vistand in diverse sloten had
uitgedund.
In januari/februari 2011 bleek dat het winterweer in verschillende wateren weer tot uitdunning heeft geleid.
In de wateren van het Jagersveld hebben de graskarpers het niet overleefd. Heel jammer er zaten exemplaren van 70 tot 108 cm.Maar ook
voorn, brasem en karper haalden de zomer niet.
O.a in Westerkoog, Westerwatering, het Kalf, de polder Westzaan en
nog meer wateren dreven, nadat het ijs min of meer was verdwenen,
dode vissen. In de Weer aan de kant van de Zuidervaart en bij de
kinderboerderij lagen honderden dode brasems en voorns. In mindere
mate karper en hier en daar dode snoek, snoekbaars en aal.
Oorzaak in deze wateren is vooral de baggerlaag waardoor minder waterdiepte. De winter periode begon vroeg al eind november 2010 eerst
een laagje ijs en daarna begon het te sneeuwen. Het (zon) licht kon
daardoor, net als in 2010, er onvoldoende doorkomen waardoor er
nauwelijks of geen zuurstof geproduceerd werd.
We krijgen dan vragen waarom worden er geen wakken gemaakt. Als
we dat zouden doen dan moet die wakken groot zijn, omdat de vis
dan daar massaal heen trekt en het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt. De vis is meer in beweging en heeft daardoor meer zuurstof
nodig. De zuurstof die er dan is moet met meer dan normale hoeveelheden vis gedeeld worden en dat is er niet, gevolg nog meer dode vis,
dus niet doen.
In 2011 was het weer prijs in het water aan De Ruyterkade. De maaiboot zorgde opnieuw voor veel naar zuurstof happende vis en vis die
het niet overleefde. Ook nu weer is, door ingrijpen van mevrouw Colet-Suvaal, veel vis overgezet, dank daarvoor. Nu maar weer hopen dat
de bemanning van de maaiboot stopt bij het zien van de naar zuurstof
happende vissen en de opdrachtgever belt om op een andere manier
het riet of waterplanten te maaien. Bijvoorbeeld vanaf de kant.
In augustus hebben de vissen in het Vijfhoekpark massaal het loodje
gelegd. Er was nauwelijks een vis die het overleefd heeft. Ondanks de
genomen monsters is het niet duidelijk geworden wat de oorzaak is
geweest, het doet denken aan de vissterfte in de Gouw, waar ondanks
de monsters die zijn genomen, de deskundigen de oorzaak niet konden vaststellen.
Door de nieuwe wet grote vistuigen mogen we niet meer met de zegen aan de gang ondanks dat alle vis weer terug wordt gezet. Ook
het beroep dat Sportvisserij Nederland had gevoerd bij de Raad van
State werd afgewezen. Alleen de beroepsvissers en onderzoekbureaus
mogen dit nog doen. En toch maar om gegevens over de visstand
vragen. Natuurlijk kunnen we Sportvisserij Nederland vragen om een
bestandopname voor ons uit te voeren maar daar hangt wel een fors
prijskaartje aan en dan hebben we het over één water, laat staan als we
al onze wateren op die manier willen laten onderzoeken. Dat is voor
een hengelsportvereniging niet op te brengen.
We zijn in overleg met het Waterschap om vissteigers bij te plaatsen
aan de Herenhuissloot. Er wordt veel en vaak gebruik gemaakt van
deze steigers en het komt nogal eens voor dat er geen plaats meer is.
Twee steigers hebben we wat opgeknapt d.w.z. nieuwe treden en plan-

ken aangebracht. Bij de eerste steiger, vanaf het voormalige Herenhuis
gezien, heeft een voor ons onbekende ook treden vervangen, dank
daarvoor. We hebben de wildgroei van riet behoorlijk gereduceerd
(met toestemming van het Waterschap) zodat het landen van de vis
met schepnet weer beter mogelijk is.
We zijn met het werkoverleg Rooswijk en de wijkmanager van de Gemeente in gesprek om een vissteiger voor mindervaliden te realiseren
langs de A8 aan het nieuwe fietspad.
Een aantal jaren geleden hebben we de karpers uit de WFC vijver
overgezet naar het Noordsterpark. Daar is, uiteindelijk, een viskering
geplaatst die hufterproef was. Tot onze schrik was de viskering verdwenen. Volgens de gemeente is dat tijden het schouwen gebeurd.
Nadat deze was verwijderd om te kunnen schouwen kon hij niet meer
teruggeplaatst worden en dan laat men het zo zonder maatregelen
te nemen. Het had niets te maken met het vernieuwen van de brug
aldus de verantwoordelijke van de gemeente. Na diverse telefoontjes
en e-mailtjes is het eindelijk gelukt dat er een voorlopige voorziening
werd getroffen. We zoeken nog iemand die in de gaten wil houden of
de viskering er nog staat. Bijvoorbeeld iemand die daar dagelijks de
hond uitlaat?

Klaverjascommissie

De Klaverjas heeft in 2011 mogen terugzien op een kleine groei van
het aantal deelnemers. Met vijf tafels werd om de week gezellig op
vrijdagavond gekaart. Helaas is een van de deelnemers overleden en
wij missen Jacques nog steeds. De reserveleden die opgeroepen konden worden behoren inmiddels tot de vaste kern. Kerst- en Paasklaverjas geeft altijd een leuk passend prijsje voor iedereen. Door het
inschrijfgeld van Euro 1.50 per keer is de klaverjasafdeling financieel
selfsupporting. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom en kunnen zich
melden bij Trudy van Daal.
Wim de Vries

Controlecommissie
De controlecommissie heeft er in 2011 sterk toe bijgedragen dat
het ledenaantal is gestegen. Intensieve controles op het water en
langs de kant zorgden ervoor dat het zogenaamde ‘zwartvissen ’tot
een minimum is beperkt gebleven. Ook hebben grotere groepscontroles, in samenwerking met de Federatie Midwest Nederland,
plaatsgevonden waar letterlijk geen watertje werd overgeslagen.
De HVZ is er fier op binnenkort weer te kunnen beschikken over
nieuwe BOA’s die momenteel in opleiding zijn. De verenigingscontroleurs blijven van onschatbare waarde voor de vereniging en zijn
de oren en ogen aan de waterkant. Zij horen van de vissers wat er
verbeterd kan worden en dit heeft mede geleid tot het besluit de
Heerenhuissloot een facelift te geven. De opleidingen tot verenigingscontroleur vinden ook in 2012 weer plaats en vindt U het leuk
als ambassadeur langs de waterkant goed werk te doen, dan kunt
U zich aanmelden voor een kosteloze cursus.

De HVZ zoekt ter ondersteuning van zijn secretaris een:

enthousiaste
2e secretaris m/v
Wij vergaderen 9 tot 11 maal per jaar. Affiniteit met het vissen is
gewenst. Meer weten?
Bel even Thijs ten Wolde: 075- 6425620.

nieuws - april - mei 2012
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verslag najaarsvergadering 1 november 2011

Opening
Op 1 november hield de HVZ haar najaarsvergadering in de
Lindeboomzaal in Koog aan de Zaan. Ruim zestig personen
waren aanwezig toen om 20.00 uur voorzitter Thijs ten Wolde
de vergadering opende. Hij heet speciaal welkom aan erevoorzitter W. Metselaar, de ereleden J. Alrich, L. Overdijkink, E.
Jonker, J. Gruijs, voorzitter R. Boon van hsv Haarlem en secretaris van VZOD de heer P. Rol.

Notulen algemene ledenvergadering 24 mei 2011.

Er zijn geen opmerkingen m.b.t. het verslag en de secretaris wordt
bedankt voor het samenstellen hiervan.

Ingekomen stukken

Er is een afbericht voor deze vergadering binnengekomen van
F. Hagens, A. de Geus, J. Lotten en H. Scholten.

Medelingen bestuur

Zoals eerder in het HVZ Nieuws was vermeld, heeft de AHV exclusief het Kinselmeer, de Bosbaan en de Sloterplas - haar viswater
ingebracht in de federatieve vergunning. Als HVZ mogen we, als
omliggende vereniging, overigens wel in het Kinselmeer vissen. Nadat de federatie NoordWest Nederland fuseerde met de federatie de
Randmeren, volgde daarna de fusie met de federatie Gooi en Eemland. Inmiddels maakt de HVZ nu deel uit van de nieuwe federatie
MidWest Nederland. De voorzitter van deze nieuwe federatie maakt,
als vertegenwoordiger, deel uit van het nieuw gevormde bestuur van
Sportvisserij Nederland.Voorzitter Thijs ten Wolde maakte verder
bekend dat de HVZ de mogelijkheden van het vissen in de Herenhuissloot wil verbeteren. Dit door het plaatsen van extra vissteigers.
Een subsidie is reeds door Sportvisserij Nederland toegezegd. Over de
praktische invulling vindt met het Waterschap afstemming plaats. De
open dag wordt in 2012 gehouden op 25 februari in sporthal de Vang
te Zaandam.
Kaylee Goedhart heeft als HVZ-lid deelgenomen aan het WK voor
dames en hoewel ze geen podiumplaats heeft behaald deed ze dit zeer
verdienstelijk.
De HVZ heeft in 2011 een fotowedstrijd uitgeschreven. Uit de inzendingen zijn, door een commissie - waarin zitting hebben fotograaf
Anton van Daal en de redactie van het HVZ Nieuws - een aantal
winnaars geselecteerd. De prijswinnaars worden in het HVZ Nieuws

bekend gemaakt. Penningmeester Henk op den Akker meldt dat de
HVZ in 2011 begonnen is met innen van de contributie via een automatische machtiging. Hij doet vervolgens een oproep aan de aanwezige leden om via een speciaal machtigingsformulier hieraan mee
te werken. Indien de HVZ bij de helft van het aantal leden, via de
automatische incasso, de contributie kan innen, dan levert dit een
besparing op van ongeveer 3.500 euro per jaar.

HVZetter van het jaar 2011

Voorzitter Thijs ten Wolde benoemt de HVZetter van het jaar. Dit jaar
valt de eer te beurt aan een zeer verraste John Meijer. Hij is lid van de
plakploeg van het HVZ Nieuws. Hij assisteert bij het organiseren van
de open dag. Hij is controleur en in opleiding voor BOA en bezorgt
door weer en wind zo’n 1.500 vispassen bij de HVZ-leden. Kortom:
redenen genoeg om hem als HVZetter van het jaar te belonen met een
bos bloemen, een speldje, een oorkonde en een cadeaubon.

Rondvraag

Van de rondvraag maakt niemand gebruik waarna de pauze volgt.

Lezing over het vissen op roofblei

Na deze onderbreking krijgt Michel Dekker het woord en houdt een
interessante lezing over het vissen op roofblei, waarbij prachtige foto’s
van deze bijzondere vis zijn presentatie ondersteunen. Op de foto’s
staan met name vissen die in de buurt van de IJssel zijn gevangen. De
roofblei, tot wel 90 cm, is prima te vangen met kunstaas. De roofblei
is een aantal jaren geleden voor het eerst gesignaleerd in het Amsterdam Rijnkanaal. Het lijkt slechts een kwestie van tijd wanneer deze
schitterende vis zich ook in het HVZ-water is te vangen.
De sluiting van de avond is traditioneel: de verloting van diverse hengelsportartikelen en gerookte vis. De voorzitter bedankt iedereen voor
zijn aanwezigheid.
Wim de Vries
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financieel verslag 2011
De alom besproken crisis heeft bij de
HVZ nog niet toegeslagen. Integendeel,
voor het eerst sinds vele jaren mogen
wij ons verheugen op een ledengroei.
Bescheiden, maar het doet goed dat
wij meer nieuwe leden hebben mogen
noteren dan opzeggingen. Nog steeds
komen de meeste nieuwe aanmeldingen via de hengelsportzaken. Het hoeft
geen betoog dat de HVZ onze wederverkopers van de vispassen hiervoor erkentelijk zijn.
Alle vrijwilligers binnen de HVZ, maar ook
daarbuiten als IT support en sponsors, zijn
een rots in de branding . Ook de partners
van onze vrijwilligers zijn, vaak achter de
schermen, actief betrokken bij de werkzaamheden als Open Dag, HVZ- nieuws en vispassen.
Voor het eerst in de HVZ geschiedenis zijn
wij gestart met de inning van contributies

via machtigingen. Het is een proces dat wij
in een versneld tempo trachten in te voeren om kosten te besparen en leden aan ons
te binden. In tegenstelling tot een begroot
verlies van - € 2.500 konden wij het jaar

Balans per 31 december 2011
Activa

Passiva

Gebouwen
Visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart

1
1

Inventaris

€
€
€
€
€
€

Boot/Trailer
Debiteuren
Algemeen
Depot TNT post

€
€
€

0
1674
1095

Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten
Kas
ING RC

€
€
€
€

1924
1571
909
103482

Deposito
ABN
Deposito

€
€
€

32018
16657
80000

€

239333

ING
RC
ABN

subtotaal

1

0

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€
€
€
€

2005
136
1055
0
4507
7162

Totaal

€

254.198

Algemene Reserve
Saldo 31-12-2010
Resultaat 2010
Saldo 31-12-2011

--

afsluiten met een klein positief resultaat
van + € 606 welk bedrag zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voor 2012
zijn grote investeringen te verwachten. Het
aantal steigers in de Heerenhuissloot zal (na
toestemminng) met vier vissteigers worden
uitgebreid. Ondanks een ruime subsidie van
Sportvisserij Nederland zal vanuit het Fonds
Onderhoud Viswater een flink bedrag worden opgenomen.
De ledenadministratie zal overgaan op een
ander systeem wat vervanging van de huidige
computer betekent, welke inmiddels 5 jaar
oud is. Ook software moet worden aangepast.

€
€
€

80.190
606
80.796

Fonds onderhoud
viswater

€

57.796

Te betalen kosten 2011

€

2.051

Kantoorinventaris. Het restantbedrag van
 505 is in 2011 volledig afgeschreven.
€

Contributies 2012
Vooruit ontvangen
advertentiekosten

€

98.690

Het totaalbedrag van € 1.674 betreft een
openstaande rekening van € 130 voor een
advertentie in ons HVZ blad. Voor verkochte vispassen staat nog € 555 open en een creditnota van TNT post voor teveel berekende
porti bedraagt € 989.

€

239.333

Toelichting op de Balans van
31-12-2011
Vaste Activa

Debiteuren

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€
€
€
€

2005
136
1055
0
4507
7162

Totaal

€

254.198

Te ontvangen Rente

Hierbij heeft de kascommissie terecht het
ontvangen bedrag in 2012 toegewezen aan het
boekjaar 2011 en getotaliseerd naar € 1924.

Vooruit betaalde kosten

In verband met de prijsstijging per 2012 zijn
in 2011 voor € 920 postzegels aangeschaft.
Ook is reeds anticiperend op de nieuwe PC
software. (Office 2010 professional en Norton) aangekocht.
nieuws - april - mei 2012
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financieel verslag 2011 (vervolg)
Vlottende activa

Verlies en Winst rekening 2010 en begroting 2011

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten
Wedstrijden vergoedingen
Fonds onderhoud viswater
Alg Reserve tbv automatisering
Totaal
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/Presentaties
Diverse kosten
Controle commissie
Wedstrijdcommissie Zoet
Wedstrijdcommissie Zout
Jeugdcommissie
Vliegviscommissie
Baarscommissie
Seniorencommissie
PR commissie en Open Dag
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen
Positief/ resultaat
Totaal

2010

2011

Begroting
2012

144.096
1.854
3.602
943
4.604
2.281
255

142.826
1.435
3.720
47
4.679
2.273
85

144.000
1.500
3.000
100
4.600
1.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

157.635

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

85.333
111
0
17.005
1.598
14.681
7.083
763
695
1.816
500
2.831
1.278
1.097
1.409
1.338
830
1.309
2.067
2.203
598
314
1.200
500
2.180
600
0
1.200
1.581
507
745
-62
4.325
157.635

155.065

87.650
547
0
16.334
1.778
13.074
7.202
1.058
561
2.018
507
344
689
1.063
1.218
1.582
919
1.555
1.408
1.613
931
218
1.200
500
2.563
600
364
1.200
3.732
1.108
787
136
606
155.065

20.000
3.000
177.700

86.000
20.000
750
17.000
1.800
15.000
8.000
1.200
800
1.900
1.000
1.000
1.500
1.200
1.700
1.700
1.500
1.600
2.200
1.800
1.000
800
1.400
1.100
2.800
700
800
1.400
4.000
1.500
1.000
200
-6.650
177.700

Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 233.066
Deze gelden zijn inclusief een groot deel van
de reeds ontvangen contributies voor 2012.

Passiva

Fonds onderhoud viswater is ongewijzigd 
€ 57.796.

Crediteuren

Wij verwachten nog € 2.051 te moeten afrekenen met SVN voor verstrekte vispassen
aan nieuwe leden.

Contributies 2012

Een bedrag van € 98.690 is al binnengekomen aan contributies voor 2012 .Daar het
gelden zijn m.b.t. het jaar 2012 zijn ze in
de balans opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar. Het positieve resultaat van
€ 606 zal, als eerder vermeld, worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting op de Verlies en
Winst rekening 2011 Ontvangsten
Contributie-inkomsten

Zijn ondanks de ledengroei 1% lager dan
die van het voorgaande jaar. De ledengroei
vindt hoofdzakelijk bij de jeugd plaats. Door
verschuivingen in de diverse groepen was het
ontvangen contributiebedrag daarom fractioneel lager. Daarentegen is te zien dat de post
inschrijf- gelden is gestegen.

Aanmaningen

Een totaalbedrag van € 1.435 betekent dat
287 leden pas na aanmaning hun contributie
hebben voldaan. Dit zijn er 88 minder dan in
2010. Gaat dus de goede kant op.

Toelichting op de Verlies en
Winst rekening 2011 Uitgaven
Afdracht

De afdrachten aan Sportvisserij Nederland
en de Federatie zijn in 2011 met € 0,50 per
lid verhoogd. Tevens krijgen alle jeugdleden
nu een vispas waarvoor afdracht moet worden betaald. De beperkte HVZ- aspirantenvergunning is nu definitief afgeschaft.

Onderhoud en huur viswater

Onderhoud is merendeel gepleegd door vrijwilligers die waar nodig oeverkanten hebben
vrij gemaakt en steigers gerepareerd. Huurgelden worden merendeel gecompenseerd
door de Federatie.
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HVZ Nieuws

De redactionele en drukkosten zijn binnen
de begroting gebleven.

Overige posten

Zijn conform budget of substantieel lager
uitgevallen.

Commissies

De aan de commissies toegekende gelden zijn
wederom goed besteed en door de penningmeester gecontroleerd. Door de beperkingen
die de visstandbeheercommissie momenteel
heeft zijn de kosten in 2011 aanzienlijk lager
uitgevallen.

Begroting 2012
Contributies

€ 144.000 Het bedrag van de contributies
valt of staat met het aantal leden, die door
het uitblijven van de contributiebijdrage
zullen worden geroyeerd. Ook het aantal
nieuwe leden is bepalend voor de balans van
ontvangsten en uitgaven.

HVZ nieuws

€ 17.000 Dit is een lichte stijging t.o.v. het
afgelopen jaar. Het toegenomen aantal leden
heeft de oplage doen stijgen wat extra drukkosten met zich meebrengt.

Commissies

€ 14.500 Na vele jaren met hetzelfde budget gewerkt te hebben, zullen de commissies
in het jaar 2012 wat extra gelden te besteden
krijgen voor activiteiten. Omdat dit bijna
geheel direct met de visserij te maken heeft
zijn dit goed bestede gelden. Wel wordt voor
de Open Dag rekening gehouden met extra
publiciteit- kosten (advertentiekosten en een
vis-cap voor elke bezoeker).

Contributievoorstel 2013

Ondanks het feit dat per 2011 de afdracht aan
de federatie is verhoogd, wil het bestuur de
ledenvergadering voorstellen de contributie
voor het jaar 2013 eveneens ongewijzigd te
laten. Dit echter alleen voor de leden die
instemmen met een machtiging voor de
jaarlijkse contributie. Door de hoge kosten

voor acceptgiro’s zullen wij voor contributie
inning via de acceptgiro € 2,00 extra in rekening brengen.
Machtigingsformulieren zullen in de loop
van 2012 aan het HVZ nieuws worden toegevoegd en men kan deze in een portvrije
envelop retour zenden.
Een negatief resultaat in 2012 kan ruimschoots door de financiële reserves worden
opgevangen.
De financiële commissie heeft de boeken en
de aanwezige middelen op 26 januari 2012
ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal
op de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het boekjaar 2011 decharge te verlenen.
Henk op den Akker
De Penningmeester
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

VOOR AL UW
HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

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

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

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK
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