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Nieuwe vissteigers
Heerenhuissloot

van de voorzitter

VOORWOORD
Nadat de verslagen en cijfers over 2011
gepubliceerd en behandeld zijn op
onze Algemene Leden- vergadering op
25 mei kan ik verheugd zijn dat we een
ledenwinst konden noteren. Weliswaar
geen spectaculaire stijging maar toch
een resultaat.
Terwijl ik dit schrijf, loopt er in samenwerking met Sportvisserij Nederland een ledenwerfactie onder de kleine vispashouders. Zij
kunnen een belangrijk voordeel krijgen als
zij lid worden van de HVZ.
Zij krijgen het geld van de kleine vispas terug van SN en hoeven aan de HVZ geen inschrijfgeld te betalen. Een voordeel van € 19
euro.
In onze regio zwemmen zo’n 1000 vissers in
de kleine vispas vijver, dus moet dit tot enig
resultaat leiden.

Nieuwe vissteigers

De Heerenhuissloot hebben we in het voorjaar kunnen verrijken met maar liefst 4 nieuwe vissteigers. Tegelijkertijd zijn de 3 oude
steigers grondig gerestaureerd, zodanig dat
ze in het aanzicht gelijk aan de nieuwe zijn.
Tevens hebben we als proef 2 afvalbakken
geplaatst die in eigen beheer geleegd moeten
worden. Dit alles hebben we kunnen realiseren met medewerking van het waterschap
HNK, subsidie van Sportvisserij Nederland
en de praktische realisatie die vakkundig ver-
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richt is door de Firma Krinkels uit Alkmaar.
We zijn hier als bestuur zeer content mee omdat de Heerenhuissloot weer een stuk beter
bevist kan worden met 7 prachtige steigers.
In de volgende stap zullen we zeker aandacht
besteden aan de ondieptes in deze sloot.
Een goede ontwikkeling is dat gemeente
Zaanstad 2 trailerhellingen heeft geplaatst
aan de Zaan. Eén bij het Kalf en een bij de
showboot in Zaandijk. Let wel dit zijn openbare hellingen en dus niet alleen bestemd
voor vissers.
Het wachten is nu alleen nog op een trailerhelling bij de Voorzaan. Dit is onder onze
aandacht.
Tenslotte wens ik u een mooie (vis)zomer en
tot ziens.
Thijs ten Wolde

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

Let op:
Andere openingstijden
HVZ-kantoor

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.

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

agenda
Senioren 65 plus
5 juni wedstrijd in de Zuidervaart

Tweede jeugd koppelwedstrijd 2012
Zaterdag 8 september

Jeugd
Jeugdkoppel viswedstrijd
9 juni en 18 september

Open jeugdwedstrijd
Zaterdag 23 juni

Zomerkamp
22 t/m 25 juli
2

Jeugd zomeravondwedstrijden
Zie voor het schema p. 6,7
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Klaverjassen
22 september start nieuwe seizoen. Vervolgens 5 en 19 oktober

van de redactie

zoet/zout/zeelt

Heerlijk, het is zomer! Althans, op het moment dat ik dit schrijf.
Maar als dit de voorbode is voor de komende periode dan
gaan we (eindelijk) de goede kant op. En aan de waterkant is
het natuurlijk extra genieten met dit weer.
Als je dit leest, ben je ondanks het mooie weer hopelijk niet vergeten
te kijken naar de documentaire V.I.S.S.E.N. Deze uitgebreide documentaire gaat in op de vraag wat de visser beweegt. Daarvoor zijn de
regisseurs in de wereld ‘gedoken’ van de sportvisser en de vissen. Boven water en onder water. Op ‘t IJ, aan de kust, in de Noordzee, stad,
polder en langs de meren en rivieren.
Hiermee wordt een verrassend beeld gegeven van de parallelle wereld
van de visser en de vis in Nederland.
Extra bijzonder is dat HVZ’ers Roy Noom en Gert-Jan Knaap voor
deze documentaire anderhalve dag zijn gevolgd tijdens een vissessie.
In de film is te zien dat ze met nog twee vismaten vissen op de meerval.
Europa’s grootste zoetwatervis wordt ook in beeld gebracht. Het is een
visserij die in de Nederlandse wateren nog niet heel bekend is.
Heb je de uitzending gemist? Deze is uitgezonden op maandag 28 mei
om 20.25 uur bij de AVRO op Nederland 2. Zie voor meer informatie
de website van HVZ (hvznet.nl)
Veel zon- en visplezier!

Annegreet van der Ros

klaverjassen
Van de Klaverjas

Eind april, om precies te zijn de 27e, was alweer de laatste klaverjasavond van het seizoen. De commissie was blij met de nieuwe deelnemers. Op de meeste avonden konden we toch rekenen op 5 tafels.

Er wordt gekaart voor de gezelligheid. Elke kaartavond zijn er wat
leuke prijsjes en op de laatste avond heeft iedereen een verrassingsprijs.
Tussen de potjes door kan best even over de laatste nieuwtjes met
betrekking tot vissen en vangsten worden gesproken.
De punten over het hele seizoen zijn wel opgeteld en als hoogste is
Luc van de Sluis geëindigd. Deze mocht dan ook als eerste wat van
de tafel uitkiezen. Op de laatste avond werden er overheerlijke hapjes
geserveerd, gemaakt door onze huisfotograaf Anton van Daal. Het
nieuwe seizoen start weer op 22 september, gevolgd door 5 en 19 oktober. Verdere data volgen in HVZ nieuws.
Wilt u ook gezellig komen kaarten? Dan bent u van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij Trudy van Daal, tel. 075-6228520.

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
H. op den Akker, controlecommissie-interim
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

commissie zout

jeugdcie

Even voorstellen

Slechte start competitie 2012
Uitslag wedstrijd
Scheveningen 20-05-2012

De zeevissers van de HVZ kenden een
super slechte start van de competitie 2012. In de eerste wedstrijd op de
Noordpier in Wijk aan Zee was nauwelijks een visje gevangen. Met drie visjes
was je winnaar.

A-KLASSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

De tweede wedstrijd op de Noordpier moesten we vanwege het weer uitwijken naar het
Noordzeekanaal. Ja, dus binnenwater met de
vispas. De vangsten waren ook hier slecht.
De derde wedstrijd vanuit Scheveningen op
de boot. Ja, u leest het goed, werd vanwege
de wind afgelast.
De vierde wedstrijd vanuit Scheveningen was
het echter raak en werd er enorm goed schar
gevangen. Zelden slechts 1, meestal 2 of 3 tegelijk van klein tot mooie bak modellen. De
winnaar ving ruim 30 meter schar. Vangsten
van 10-15-20 meter waren dan ook geen uitzondering.
We vingen die dag ongeveer 300 meter vis.
Zelfs het weer werkte uitstekend mee. Dit
geeft weer goede hoop voor het tweede gedeelte na de zomer. Om tot vier bootwedstrijden te komen, gaan we de geplande wed-

Hallo, ik ben Jaap de Bouter 46 jaar en
sinds de winter zit ik bij de jeugdcommisie.

CM

Pos, P.
Heijnen, W
Uil, Ruben den
Goudriaan, Frank
Dudink, F
Bosch, D.v.d.
Rem, Siem
Kok, M.
Polling, Roel
Cloots, P.
Forrer, M.
Horst. A.v.d.
Lutterlof sr, André D.
Hoenselaar, P.
Wolde, Thijs ten
Grippeling, N.
Harmelwaard, J
Kuijken, Z.

3217
2129
2096
2016
1727
1555
1531
1186
1160
1045
1014
1003
872
851
846
828
824
716

Sinds enkele jaren vist mijn zoon bij de
HVZ-jeugd en hierdoor ging, en ga ik ook
elke wedstrijd mee. Bij mij zat het vissen
er al vroeg in, zomers in de vakanties ‘s
morgens vroeg op, hup de polder in.
In die tijd kwamen de boeren nog met
de traktor naar het land om de koeien te
melken en hoorde je ze in de verte aankomen met rammelende melkbussen op
hun karren. Met zelfgemaakte dobbertjes
van ganzenveren witjes vangen, snoeken
en wat er al niet aankwam.

strijd in het najaar bij Petten vervangen door
een bootwedstrijd vanuit Scheveningen.
Thijs ten Wolde

Nu ben ik ook nog steeds zeer regelmatig
aan de waterkant te vinden. En niet alleen
om zelf te vissen maar ook om de jeugd
te helpen. Want als je jong bent en je
vangt niet echt wat, dan is het al snel minder leuk. Als je dan een beetje geholpen
wordt begint het toch allemaal een stuk
leuker te worden.
Jaap de Bouter

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
J.J.de Waaij
Amsterdam
Mej.A. Kerssens
Wormer
R.J. Fleumer
Zaandijk
G. Shamoon
Assendelft
P. Uiterwijk
Purmerend
F.N.Y. Benoit
Zaandam
D.M. Smith
Zaandam
F. Miroslder
Zaandam
P. Zawadzki
Zaandam
J. Drieenhuizen
Zaandam
Mevr. A.A.A. Threels
Zaandam
R.van der Vliet
Zaandam
F. Spann
Zaandam
J. van Alphen
Zaandam
L. Schanzleh
Koog a/d Zaan
L. van Dijk
Wormerveer
R. Zaagsma
Koog a/d Zaan
D.A. Siebel
Zaandijk
Mej. K.E. v.d. Pol
Zaandijk
Mej. A.B. v.d. Pol
Zaandijk
Mej. J.A. v. d. Pol
Zaandijk
F.J. Bruggen
Koog a/d Zaan
K. van den Berg
Zaandam
R.M. Langkun
Krommenie
A. Revjzille
Awvin - Frankrijk

A.T.M. Englebert
M. Szyrajew
Mevr. L.R. Roos
L.A.S. Thewissen
A. Lesniewicz
W. Kocot
J.C. van Veen
A.A. Derksen
M. Gronowslu
J.H. Bohne
K. Scheipers
P. Pijper
J. Sokoli
W.P. Vries
A. Hoving
G. Zakrzewski
S. Hoeske
Mevr. J. Jager
R. Renaud
P.C.S.M. Betlem
A. Krap Wassink
J. Sosef
T.de Ruyter
M. Brandsen
L. Witkowski

woonplaats
Koog a/d Zaan
Zaandam
Krommenie
Krommenie
Zaandam
Sijberkarspel
Wormer
Wormerveer
Koog a/d Zaan
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Krommenie
Oostknollendam
Zaandam
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Koog a/d Zaan
Krommenie
Zaandam

naam

woonplaats

V.C.K. Doerahman
Zaandam
Sj.de Gruijter
Krommenie
P. Geugjes
Zaandam
A. Oosterbeek
Zaandam
D. Belmer
Zaandam
M.van der Heijden
Zaandijk
M.M.C. Brouwer
Zaandam
A. Lapigrowski
Zaandam
A.J. Szwalikowski
Zaandam
J. Bakker
Zaandam
R. Leen
Assendelft
R. Sombroek
Zaandam
K.A. Westerhof
Zuidwolde - Gr.
W. Kluwstra
Groningen
A. Bierhaalder
Wijdewormer
D. Mes
Amsterdam
S. Gijsen
Zaandam
A.B.G.E. Orban
Zaandam
G. Wydra
Amsterdam
D.J.de Wilde
Wormer
R. Stolp
Zaandam
N.van der Berg
Wormer
Mevr. J.P. Wurtz - Prinsen Zaandam
R. Hoogstra
Wormer
W.H.F. Kruger
Zaandam

naam

woonplaats

F. Vonk
Wormer
M.van der Linden
Zaandam
N. Woud
Huizen
S.van der Velde
Purmerend
A.P. Marijnissen
Wijdewormer
J.C. Kooijman
Zaandam
K. Breeuwer
Koog a/d Zaan
K. Prins
Zaandam
Mevr. J.C.van Vliet
Uithoorn
P.J.van den Berg
Koog a/d Zaan
T. Hotting
Krommenie
R. Harmelwaard
Assendelft
M.W. Tueken
Wormerveer
J. Dekker
Wormer
T. Braat
Koog a/d Zaan
H. Luczynski
Zaandam
T. Prins
Wormerveer
Mej.M. Diphoorn
Wormerveer
Mej.R. Schepers
Zaandam
Mevr. T.E.H. Biersteker
Assendelft
W.W. Read
Amsterdam
J. Moen
Zaandam
M.J.W.de Swart
Zaandam
J.C. Keller
Zaandam
C. Blokker
Zaandam
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jeugdcommissie

We gaan weer op zomerkamp!

Ga je mee?
Van 22 t/m 25 juli 2012 gaan we weer op jeugd zomerkamp naar
ons bekende eiland in de Nieuwkoopse plassen! Ben je tussen
de 8 en 18 jaar? Dan kun je mee.
Op het eiland gaan we kamperen in een hele grote legertent
en met z’n tweeën vissen vanuit bootjes.

Wedstrijdjes

Elke dag zijn er meerdere wedstrijdjes op verschillende plaatsen op het
water en het resultaat per bootje telt. Dus je moet samen proberen zo
goed mogelijk te vissen en zo veel mogelijk gewicht aan vis te vangen.
We vissen ’s morgens een wedstrijdje van 9.00 tot 12.00 uur en
’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Als er tijd is, wordt ook ’s avonds
gevist. Met wie je vist verschilt per wedstrijd want er wordt vooraf
geloot.

Barbecue

Op dinsdag is er een grote barbecue met heerlijk vlees van slagerij
Schoen uit Zaandam. Als het weer het toelaat, kunnen we aan de overzijde van het eiland zwemmen in het buitenzwembad. Aan het eind
van het viskamp worden de prijswinnaars bekend gemaakt en mogen
zij een mooie prijs uitzoeken.
Alle reden dus om mee te gaan op dit hartstikke leuke kamp!

Kosten

Voor de kosten hoef je het niet te laten want het kost slecht € 55,- p.p.
inclusief eten en drinken. Vervoer van en naar het kamp moet zelf geregeld worden. Het enige waar je nog wat geld voor moet meenemen,
is voor aas en voer. Dit is op het
kamp voor een gering bedrag te
koop. Zie voor foto’s van het vorige zomerkamp www.hvznet.nl
Inschrijven kan met onderstaande bon en je inschrijving is
geldig zodra je hebt betaald. Bel
voor meer info. Frans Hagens
06-43095500. Let op: vol is vol!
De jeugdcommissie

Rectificatie:

Op de inschrijfbon in HVZ
nieuws nr. 2 stond een bedrag
van € 50,- vermeld. Dit moet €
55,- zijn.
6
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Tweede Jeugd Koppelwedstrijd 2012
Op zaterdag 8 september organiseert de
HVZ jeugdcommissie de tweede unieke
koppelwedstrijd voor jeugdleden t/m
18 jaar. (lid worden van de HVZ kan dus
nog voor die tijd!) Bij deze wedstrijd is
het de bedoeling 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.

Schrijf je in voor
onze Open Jeugdwedstrijd

We vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur en je
kunt je inschrijven vanaf 8.00 uur bij het
wedstrijdwater de Zuidervaart in Zaandam.
Als je zeker wilt zijn van een plekje voor deze
fantastische gratis viswedstrijd dan kun je je
alvast telefonisch opgeven bij Ton Moed 0756311845 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
(vol is vol!)

Zaterdag 23 juni organiseren wij weer
onze bekende Open Jeugdwedstrijd in
de Zuidervaart te Zaandam. Dit is voor
jeugd van 8 t/m 18 jaar. Er zijn maximaal
25 plaatsen beschikbaar en voor iedere
deelnemer is er een prijs.

Prijzentafel

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

Viskampavontuur 2012

De kosten van deze wedstrijd bedragen
slechts 5 euro. Dit is inclusief een consumptie tijdens de prijsuitreiking. Loten
doen we om 8.00 uur aan de Zuidervaart
en we vissen van 9.00 tot 13.30 uur. De
jeugdvisser met het meeste gewicht aan
gevangen vis, is de winnaar. Een mooie
kans dus om je hengelvaardigheden te
testen en je te meten aan jongens en
meisjes van andere verenigingen.

op een eiland in de Nieuwkoopse Plassen.
Naam: 		
Adres: 		
Postcode en woonplaats:
Telefoon: 		

Inschrijven
De hengelkeuze is vrij en er mag worden
gevist met max. 1 hengel. De inschrijving
is vrij voor alle jeugd uit heel Nederland
welke in bezit is van een vispas. Geef je
op voor deze wedstrijd per e-mail bij
hvz.jeugd7@upcmail.nl of telefonisch bij
Piet Plekker, tel. 075-6219767 tussen 18.30
en 20.00 uur.
Het inschrijfgeld kun je overmaken
ten name van HVZ jeugd, bankrek.nr.
124.901.298 onder vermelding van Open
Jeugdwedstrijd en je naam. Inschrijven
aan de waterkant op de wedstrijddag zelf
kan ook, maar een plaats is dan niet gegarandeerd. Vol is vol, dus geef je snel op!

Leeftijd: 		
Zwemdiploma:
Vegetarisch/medicijngebruik:
Handtekening Ouders/Voogd:
Inleveren en contante betaling van €55,- 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”.

✃

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

nieuws - juni - augustus 2012
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seniorencommissie

Tweede competitiewedstrijd
Markervaart
Al vroeg in de morgen stonden de eerste deelnemers langs de Markervaart voor de
tweede wedstrijd in de competitie. Voor enkelen de eerste keer in deze vaart; reden
dat we dit jaar andere wateren gaan aandoen. Al snel bleek dat het voor de meesten
meeviel om in dieper water vissen dan ze normaal gewend zijn.
Er werd dan ook wel een visje gevangen, met
dank aan Joop zijn uitleg op de instuifdag.
Ten minste dat denk ik.
Verder heeft iedereen zich gehouden aan het
verzoek om de auto’s zo ver mogelijk in de
berm te zetten, het afval te brengen waar het
vandaan kwam en geen riet te knippen. Mijn

8

complimenten! Na afloop zag het er netter
uit dan toen we kwamen. Zo hoort het niet
alleen voor HVZ’ers, maar ook voor iedereen die daar vist.

nieuws - juni - augustus 2012

Joop

Instuif senioren
Op 20 april was er in plaats van de gebruikelijke bespreking met betrekking tot de
senioren competitie een instuif-ochtend.
Na een kleine inleiding was er een uiteenzetting waarom we meer buiten de Zaanstreek (moeten) gaan vissen.
Omdat we daardoor ook op dieper water
terechtkomen en dit niet voor iedereen
gesneden koek is, hebben we Joop bereid
gevonden zijn kennis vrij te geven. Na iedereen ingeschreven te hebben voor de
competitie en het bootvissen, was het de
beurt aan Joop, die al gauw op zijn praatstoel zat en niet van ophouden wist.
De vele praatgrage aanwezigen werden
opeens muisstil en volgden zijn uitleg
aandachtig; zeker wetend dat ze er iets
van zouden opsteken, ondanks hun kennis van vissen.
Het was al met al een vruchtbaar betoog.
Na nog een babbeltje dropen de meesten
af naar huis met de gedachte: ‘Nu weet ik
hoe ik de competitie ga winnen.’ Nou heren, jammer maar er is er maar een die de
winnaar kan worden. De anderen worden
allemaal minstens tweede.
Joop

Start competitie
Na ontwaakt te zijn uit de winterslaap,
was het 4 mei weer zover; de aanvang van
de competitie.
Het was een druilerige dag met een watertemperatuur van tien graden dus je
kan het wel raden: stijve vissen die liever
bleven waar ze al zaten. Alleen de kleintjes konden het opbrengen om eens van
onze lekkere aasjes te snoepen. En dan
nog mondjesmaat dus al met al weinig
groten. En als die al beten dan was het al
in een hap die naar vis stonk. Want een
lekker karamel hapje vonden ze nog te
vroeg in het jaar. Maar met een beetje zon
erbij gaat het goed komen.
Joop

Zomeravond competitie
Als jullie dit lezen, is de Zomeravondcompetitie op de dinsdagavond al weer
volop bezig.
Er zijn inmiddels drie wedstrijden gevist.
Ons weegteam, Anja & Kelly Swart, is ook
weer actief. Thanks, scheelt ons een hoop
werk. We zijn toch al vanaf een uur of vier
bezig met het uitzetten van de baan. We hebben alles al gehad; harde wind, regen en zon.
Zoet
Zomeravond
2012
naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Frans Hagens
Ron Veenstra
Joop Gruijs
Chris Hagens
Ruud Swart
Herman Veenstra
Jan Derlage
Cor Martens
Willem Westra
Piet Hopman
Jaap de Bouter
Joop Lotten
Stephan Veenstra
Frans Monden
Piet Plekker
Alex Hamelink
Ton Moed

totaal

punten
8
15
16
17
17
17
19
19
20
21
21
22
25
26
28
31
24

gewicht
14.680
8.970
9.580
10.070
9.390
7.670
8.740
6.770
8.380
7.250
5.420
6.580
4.540
5.500
4.250
3.430
6.400

Er zijn 17 deelnemers en er wordt in twee
vakken gevist. De vangsten vallen tegen. Dat
zal wel door de aanhoudende kou komen.
De temperatuur zal toch nu wel eens omhoog gaan.

Tussenstand

Het gebruik van de wormen is uitgesteld
door Den Haag. Vanaf 1 juni mag hiermee
weer gevist worden. Misschien dat de vissen
daar op wachten, want de vangsten vallen
toch wat tegen.
Joop & Piet

Voorlopige tussenstand ziet u in de onderstaande tabel.

1-5-2012
Forbo
punten
4
1
4
5
1
3
5
2
7
9
6
8
10
10
6
2
3

gewicht
2.700
5.440
2.040
2.150
3.310
2.870
2.020
3.120
1.140
0
1.540
0
afb
afb
1.300
3.430
2.860

8-5-2012
NH-kanaal
punten
2
4
2
5
5
9
1
3
6
4
3
9
7
1
10
9
10

gewicht
3.010
1.050
5.100
2.300
1.010
0
5.400
2.640
1.700
2.580
1.590
0
1.100
4.470
0
0
0

15-5-2012
Zuidervaart
punten
1
5
7
1
4
3
4
9
3
7
8
2
6
6
2
10
5

gewicht
6.740
1.300
980
4.450
4.020
2.310
1.320
0
4.340
1.910
1.250
5.130
1.950
1.030
2.950
0
2.540

22-5-2012
NH-kanaal
punten
1
5
3
6
7
2
9
5
4
1
4
3
2
9
10
10
6

gewicht
2.230
1.180
1.460
1.170
1.050
2.490
0
1.010
1.200
2.760
1.040
1.450
1.490
0
afb
afb
1.000

nieuws - juni - augustus 2012

9

visstand beheer commissie

Heerenhuissloot
voorzien van
nieuwe
vissteigers

De Heerenhuissloot oftewel de eerste ringsloot heeft een
lange historie. Er is een periode geweest dat de vis werd (bij)
gevoerd en dat er met de boot waterpest werd gemaaid.
Er is een onderzoek geweest naar aanleiding van klachten dat
er tijdens wedstrijden te veel werd gevoerd. Er werd namelijk
gedacht dat het water erdoor zou verzuren. De toenmalige
OVB heeft daags na een wedstrijd hier onderzoek naar gedaan.
Verzuring werd niet geconstateerd.
WVC heeft daarna een onderzoek gedaan naar de visstand in de Heerenhuissloot omdat de vangsten als steeds minder werden ervaren. De
visstand was erg mager om het zo maar uit te drukken. Door de OVB
werd geadviseerd om een bestand van 1:7 uit te zetten. Dat wil zeggen
één deel roofvis en 7 delen prooivis.
De toen geheten WVC commissie heeft uit de omliggende wateren vis
gevangen met de zege en deze overgezet om die verdeling te bereiken.
Maar er waren inmiddels een paar vissers die bedachten - de vis die
ze in anderen wateren vingen - alvast in de Heerenhuissloot uit te
zetten. Men vergat dit door te geven of wist de hoeveelheid niet meer,
waardoor de verdeling in het honderd liep. Er zijn grote karpers, van
80 tot 90 cm. vanuit het water rondom fort Veldhuizen overgezet in
de Heerenhuissloot.
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Sleutel

We hebben ook een periode gehad dat er alleen in de maand december
op snoek mocht worden gevist. De vergunning daarvoor kon op het
HVZ kantoor verkregen worden. De snoek groter dan 70 cm. moest
dan overgezet worden in de naastgelegen sloot (aan de zijde van het
Kalf ). Het nut en de noodzaak zien we nu niet meer en deze voorwaarde is daarom afgeschaft.
Vanaf de lage dijk langs de Heerenhuissloot werd graag en (veel) gevist.
Helaas werd aan beide zijden een hek geplaatst en afgesloten met een
hangslot. Er is toen afgesproken dat de sleutel gehaald kon worden
bij de persoon die (pluim)vee op de dijk had lopen. De VBC was er
voorstander van om alle leden die daar wilden vissen van een sleutel te
voorzien. Helaas ging dat niet door.
De z.g. bejaarde wedstrijden werden er nog traditioneel jaarlijks gehouden en voor die 1/2 dag werd het vee opgesloten of verplaatst zodat
die wedstrijden, toen, nog door konden gaan.
Al een paar jaar zijn deze wedstrijden naar andere wateren verplaatst.

Vissteigers

Ook waren vissers gewend om ‘s morgens vroeg een hengel uit te
gooien. Maar dat bleek soms een beetje te vroeg voor de sleutel en
vele kozen er dan maar voor om een andere stek te zoeken.

We hebben nog een omloop langs het hek aan de kant van de A8 gemaakt (ik moet wel zeggen zonder overleg) maar zo, dat de geiten er
niet langs konden. Tot onze verbijstering werd daar ook nog een hek
geplaatst en toen was de pret over.
Omdat er toch een grote behoefte bestond om in de Heerenhuissloot
te kunnen vissen zonder last te hebben van het vee dat er liep, is besloten om bij het Waterschap toestemming te vragen 3 vissteigers te
plaatsen. Bram Kooiman en Chris van der Velde waren de mannen
in de commissie die dat wilden uitvoeren. Bram heeft daar de tekeningen voor gemaakt en de aanvraag op 12 januari 1991 ingediend bij
het Waterschap. Op 11 april 1991 werd de toestemming verkregen en
werden de 3 eerste steigers geplaatst. Het resultaat mocht er zijn.

Subsidie

De 3 vissteigers werden zeer intensief gebruikt en er was behoefte naar
meer vissteigers omdat er soms rechtsomkeert gemaakt moest worden
omdat er geen plaats meer was. Ook moesten verschillende steigerdelen en taludtrappen uit veiligheidsoverwegingen vervangen worden.
Omdat er vooral de behoefte is aan meer plaatsen, werd besloten opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Waterschap voor een aantal
nieuwe steigers erbij en indien mogelijk de oude steigers goed aan te
pakken.
Bij Sportvisserij Nederland werd alvast subsidie aangevraagd om dit
financieel mogelijk te maken. Er werd een subsidie van € 10.000 toegewezen om dit te kunnen realiseren.
De HVZ is Sportvisserij Nederland zeer erkentelijk voor de toegezegde subsidie waardoor de totstandkoming gerealiseerd kon worden.

Toestemming

Als tegenprestatie heeft de HVZ de Heerenhuissloot nu landelijk ingebracht.
Op 20 januari is de vergunning voor de uitbreiding van de nieuwe
steigers aangevraagd.
Een vertegenwoordiger van het Waterschap is ter plaatse wezen kijken.
Er werd besloten voor een totaal van 7 locaties, waarvan 4 met compleet nieuwe en 3 geheel gerenoveerde vissteigers. Belangrijk is om de
bestaande vissteigers en bij toestemming de nieuwe, te voorzien van
een beschoeiing tegen uitspoelen van de waterkering. Technisch zou
dit volgens het waterschap geen probleem zijn.
Het Waterschap heeft het belang van uitbreiding onderkend en op
9 maart 2012 schriftelijk toestemming gegeven. In die toestemming
staat o.a. en nu citeer ik: “De waterloop is zeer populair bij veel hen-

gelsportliefhebbers. Omdat er relatief veel mensen ter plaatse komen
om de hengelsport uit te oefenen en er geen overwegende bezwaren
zijn, is het redelijk, in het kader van het algemeen belang, hier af te
wijken van het beleid”. Wij zijn het Waterschap dankbaar voor de
toestemming en de geleverde adviezen.
Op 18 april jl. is begonnen met het plaatsen van de 4 nieuwe vissteigers
en renoveren van de 3 oude vissteigers. Tevens zijn er 2 afvalbakken
geplaatst zodat de vissers eventueel afval niet mee naar huis hoeven te
nemen maar daar ter plaatse kwijt kunnen.
De HVZ verzoekt u dan ook vriendelijk geen vislijnen, lege blikjes
enz. te laten rondslingeren. We zijn zelfs van mening dat diegene die
zijn afval niet meeneemt zijn vispas zou moeten inleveren.
Vrijdag 20 april zijn de nieuwe steigers opgeleverd. Het bestuur van de
HVZ heeft het vakwerk, dat door de firma Krinkels is uitgevoerd,met
grote voldoening geïnspecteerd en geaccepteerd en nodigt iedereen uit
eens te gaan kijken. Hierbij een foto impressie van de werkzaamheden
en het bereikte resultaat. De foto’s, gemaakt door Anton van Daal,
zullen verder uitgebreid te zien zijn op de www.hvznet.nl
VBC Jan de Jong
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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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