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HVZ wint award
Wijziging visserijregels
Start jeugdcursus

Hengelsportvereniging Zaanstreek

nov. - dec. 2012

van de voorzitter

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

Voorwoord
Een vertegenwoordiging van het bestuur en de jeugdcommissie werden
geacht aanwezig te zijn bij de afsluiting
van een tweedaags jeugdevenement
georganiseerd door onze federatie.
Waarom? Dat werd niet vermeld.
Zondag 2 september circa 16.00 uur werden
we welkom geheten bij het Zwaansmeer in
Uitgeest. Ten overstaan van veel publiek
mocht ik de Jan Teeling award in ontvangst
nemen. Deze wisseltrofee werd voor het eerst
uitgereikt aan de HVZ. De vereniging met
de meest actieve jeugdafdeling van 2011-2012
van de Federatie.

Actieve jeugdcommissie

Apentrots waren we met deze onderscheiding. Volkomen verdiend door onze zeer actieve jeugdcommissie, geweldig!
Een mooie prestatie leverde ook ons lid Kaylee Goedhardt. Zij won voor Nederland met
haar damesteam een prachtige bronzen plak
tijdens het WK zoet, die dit jaar werd gehouden in Leeuwarden.
In dit HVZ nummer vindt u ook uitgebreide
informatie over wijzigingen of aanvullingen
op onze visserijwet; dit keer belangrijk leeswerk.
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Annegreet van der Ros
a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak
Van der Ros Tekst en Reclame
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Ons verzoek in het vorige HVZ nieuws om
de contributie per machtiging te betalen is
een groot succes geworden. Dit verzoek zullen we zeker nog een keer herhalen.
Er blijven nog voldoende leden over die een
acceptgiro zullen ontvangen.

Nieuwe vispas

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Anton van Daal
commissieleden

Wij hopen dat u tijdig uw HVZ contributie
© Overname van artikelen, foto’s en illustraties is niet toegestaan zonder schrif2013 wilt betalen zodat u in december/januari
telijke toestemming
de nieuwe vispas in bezit krijgt. Dit is voor u
het voordeligst en ook voor uw vereniging.
Het scheelt ons veel werk, moeite en kosten!
Wij rekenen dan ook zeker op uw medewerking.
Ik wens u een gezellige decembermaand en
tot volgend jaar.
Jeugdcommissie
					 28 januari start jeugdcursus
Thijs ten Wolde

agenda

Open Dag HVZ

van de penningmeester
VISPAS 2013
In de vorige editie van HVZ nieuws hebt u alles kunnen lezen over het machtigingsformulier die bij HVZ nieuws 4 was bijgesloten.
Ruim 1/3 van alle leden heeft inmiddels gehoor gegeven aan het verzoek en het formulier ingezonden. Bedankt hiervoor!
Ook hebben zij massaal hun e-mail adres opgegeven waardoor de HVZ deze leden
op de hoogte kan houden van alle activiteiten.
Voor de leden die prefereren de acceptgiro te blijven ontvangen, zijn de kosten van € 2 doorberekend. Ook als men de acceptgiro niet gebruikt maar via internetbankieren betaalt.
Er zijn inmiddels wat reacties binnengekomen van mensen die het er niet mee eens zijn en
zeggen de extra kosten in mindering te brengen op hun betaling. Helaas zullen zij dan geen
vispas ontvangen.
Het streven van de HVZ is de bijdrage voor vispas en contributie als laagste van de regio de
houden en dat kan alleen met ieders medewerking.
Met vriendelijke groet,
De Penningmeester/Henk op den Akker
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zondag 17 februari

Seniorencommissie

26 april start competitie 55 plus
11 juni jaarlijkse viswedstijd
8 december 2012 prijsuitreiking zomeravondcompetitie Wapen van Assendelft

Klaverjas

2012: 16 en 30 november, 14 december
2013: 4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 22 en
29 maart, 12 april
Opgeven kan telefonisch bij Trudy van Daal,
tel. 075-6228520

Attentie
Het HVZ kantoor is weer 5 dagen per
week geopend van 13.30 tot 17.00 uur

controlecommissie
Intensieve controle
In de zomer is er weer geregeld gecontroleerd. Als penningmeester/controleur zien jullie mij regelmatig bij de nieuwe
steigers van de Heerenhuissloot, langs de Zaan en in diverse
andere delen van de Zaanstreek.
Controleren op de juiste visdocumenten is belangrijk,
maar zeker zo belangrijk is
het contact met de vissers.
Het is leuk om te horen over
de laatste vangstresultaten en
ook hoe zij het lidmaatschap
van de HVZ ervaren.
Gelukkig komt het nog zelden voor dat iemand aan het
vissen is zonder vispas. Wel
merken wij een stijging van het aantal mensen van andere verenigingen die graag eens in onze HVZ wateren komen vissen.
De komende maanden zal in samenwerking met Sportvisserij MidWest Nederland intensiever op snoek en snoekbaars vissers gecontroleerd gaan worden.
Deze controles gaan langs de waterkant maar met name met de controleboten.
Dus houdt u naast het schepnet ook de vispas maar vast gereed!

Nieuwe vrijwilligers

Ook wij zijn aan het vissen naar potentiele nieuwe vrijwilligers die
wat voor de HVZ zouden willen betekenen. Momenteel hebben wij
4 actieve controleurs en dit aantal willen wij graag uitbreiden. Op deze
manier kunnen wij het contact met onze leden goed behouden en
luisteren wat de wensen zijn om onze HVZ tot een nog sterkere
vereniging te maken.
Henk op den Akker

HVZ Hengelsportbeurs 2013
De voorbereidingen voor de jaarlijkse HVZ Hengelsportbeurs
(Open dag) voor volgend jaar zijn alweer begonnen. Deze zal
worden georganiseerd op zondag 17 februari 2013.
Diverse bestuurs- en commissieleden denken alweer na over de
invulling hiervan. Een aantal bekende elementen zoals de kramen
voor de diverse HVZ activiteiten, de ruilbeurs en het Rad van
Fortuin komen zeker terug.
Er is echter ook ruimte voor nieuwe dingen of ideeën. Weet u als
HVZ lid een leuke activiteit? Heeft u een kennis met een hengelsport gerelateerde winkel of handel die wel een kraam wil bemannen op deze dag? Of heeft u een ander goed idee? Bel dan even
met Frans Hagens 06-43095500 of ons HVZ Kantoor
075-6310183. Bijna vijfduizend leden weten meer dan alle commissieleden bij elkaar. Wij kijken dan of uw idee een aanvulling
is op onze eigen HVZ Hengelsportbeurs. Zelf kunt u alvast gaan
nadenken over welke hengelspullen u wilt verkopen of kopen op
onze altijd grote ruilbeurs.
Met vriendelijke groet,
De HVZ Hengelsportbeurs commissie

van de redactie
U hebt alweer het laatste nummer van 2012 in handen.
Met veel plezier hebben we ook het afgelopen jaar de magazines voor
u samengesteld.
Zou u zelf ook wel eens keer een stukje willen schrijven? Of hebt u
leuke foto’s van een visdag, visvakantie etc.? Weet dan dat alle kopij
van HVZ’ers altijd welkom is!
De kans is groot dat u zichzelf vervolgens terugziet in het blad.
In februari verschijnen we weer, dus u hebt nog even de tijd om
erover na te denken. En anders wellicht een van de volgende nummers? Ik zie uw inzending met interesse tegemoet.
Tot volgend jaar!
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
H. op den Akker, controlecommissie-interim
T. Moed, jeugdafdeling

Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijde Wormer
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
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- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers
- Baggeren

HVZ eerste winnaar Jan Teeling Award
De Jan Teeling Award is dit jaar voor de eerste keer uitgereikt.
Hengelsportvereniging Zaanstreek (HVZ) had de eer om als
eerste de prijs voor de meeste actieve jeugdafdeling in ontvangst te mogen nemen.
Jan Teeling is een voormalig bestuurslid van voorheen federatie
NoordWest Nederland. Jarenlang had hij ‘jeugd’ in zijn portefeuille
en vandaag de dag zet hij zich nog steeds in voor jeugd als vrijwilliger. Omdat Jan Teeling een voorbeeld is voor iedereen die zich
inzet voor de jeugd bij hengelsportverenigingen, is de Jan Teeling
Award in het leven geroepen. Vanaf dit jaar heeft iedere aangesloten hengelsportvereniging de kans om deze eervolle prijs te winnen!

De winnaar

HVZ heeft in 2011 en 2012 vele uiteenlopende jeugdactiviteitne georganiseerd. Als gevolg van hiervan is het aantal jeugdleden explosief
gestegen. In anderhalf jaar tijd is het aantal jeugdVISpashouders van
HVZ meer dan verdubbeld: van 212 aan het begin van 2011 tot 457
ultimo augustus 2012. Ondanks deze groei blijft HVZ zich verder ontwikkelen door te investeren in haar vrijwilligers. Deelname aan cursus
Viscoach (voorheen Jeugdbegeleiding) van Sportvisserij Nederland is
een pre. De jeugdbegeleiders van HVZ coachen hun jeugdleden niet

alleen bij de eigen jeugdactiviteiten maar ook tijdens hun deelname
aan selectiewedstrijden voor het NK Junioren. Al deze onderdelen
bij elkaar maakt HVZ een bloeiende hengelsportvereniging met een
actieve jeugdafdeling en daarom de terechte winnaar van de Jan Teeling Award.

De uitreiking

De jeugdVisdag was hét moment om de award uit te reiken. Te midden van ruim 140 kinderen nam Thijs ten Wolde, voorzitter van HVZ,
de prachtige bokaal en twee foedralen met Stekkie hengels, landingsnet en paraplu in ontvangst. Hij was blij verrast met deze onderscheiding en beloofde dat HVZ komend jaar nog meer voor de jeugd gaat
doen om de Jan Teeling Award weer in de wacht te slepen.
Bron: Sportvisvereniging Midwest Nederland

Nieuwe locaties voor vissteigers?
In het voorjaar heeft HVZ de - aan de Herenhuissloot bestaande steigers - opgeknapt en er vier nieuwe steigers met twee afvalbakken
geplaatst. Onze penningmeester Henk op den Akker - die ook regelmatig hengelaars controleert op het in het bezit zijn van de juiste
visdocumenten - heeft geconstateerd dat de steigers vaak allemaal
worden bezet. De vangsten zijn daarbij ook nog goed te noemen.

Visstandbeheercommissie
Het riet rondom de steigers wordt regelmatig door onze Visstandbeheercommissie weggehaald of gemaaid. Al met al een zeer succesvolle actie en dat smaakt naar meer!

Het bestuur doet hierbij dan ook een oproep aan de leden om mogelijke nieuwe locaties voor een vissteiger aan te melden. De Visstandbeheercommissie gaat dan ter plaatse kijken en adviseert het bestuur
over de mogelijkheden.
U kunt mogelijke locaties doorgeven per brief of telefoon via ons
kantoor of postbusnummer. Maar natuurlijk ook via ons emailadres
bestuur@hvznet.nl
Verder kunt u natuurlijk ook andere suggesties of aanbevelingen aan
ons melden.
Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.
Wim de Vries, secretaris
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jeugdcommissie

Tweede koppelwedstrijd jeugd
Op zaterdag 8 september organiseerde de HVZ jeugdcommissie de tweede koppelwedstrijd voor jeugdleden t/m 18 jaar,
samen met een oudere of familie. Er is van 9.00 tot 13.00 uur
gevist. Er hebben negen koppels deelgenomen en het weer
was goed. Ook ons jeugdlid Dex Verhoef uit Amersfoort deed
mee, samen met zijn vader John.
Erik Vriese viste samen met zijn moeder Bianca. Erik had plaats nummer 1 geloot dus was vast van plan te winnen. Kelly en Ruud Swart
waren daar niet zo voor en dus hadden zij een heel plan. Mike Toledo
had Piet Hopman als koppelmaat weten te strikken en Wesley Binsbergen viste zoals vanouds met zijn opa. Verder visten deelnemers met
een opa of HVZ leden die het ook leuk vonden om te koppelen.
Na vier uren fanatiek vissen, waren de winnaars bekend. Het was overduidelijk dat Dex en John de juiste keuze hadden gemaakt door voor
de feederhengel te kiezen.

							

De uitslag van deze wedstrijd is als volgt:
Dex en John				25550gr.
Mike en Piet				6630gr.
Kelly en Ruud				6400gr.
Wesley en opa Gerard			
6110gr.
Patrick en opa				5770gr.
Erik en zijn moeder			
5310gr.
Niels en Ton				2930gr.
Jack en Jaap				2120gr.
Chris en opa				1090gr.
Zoals gewoonlijk is iedereen weer met een mooie prijs naar huis gegaan. En de jeugdcommissie zal zeker volgend jaar weer twee koppelwedstrijden organiseren.
								
De HVZ jeugdcommissie
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28 januari start jeugdcursus

Zo wordt vissen nog leuker!
Al jaren geeft de HVZ jeugdcommissie met medewerking van
vele anderen een cursus om verantwoord te leren vissen.
Een jeugdcursus voorzien van een prachtige documentatiemap waarin de lessen worden beschreven met tekst en
plaatjes. Met behulp van diverse HVZ leden en een winkelier
worden er praktijklessen gegeven zoals vliegbinden, witvis
tuigjes maken, aas, voer maken en karpervissen of zeevissen.
Om de cursus te verfraaien tijdens de lesstof zijn er PowerPoint presentaties gemaakt of wordt er een filmpje vertoond. Het voorgaande
geeft al aan dat de jeugdcommissie eigentijds en bij de les wil blijven.
Naast het vissen op baars, brasem en voorn met de vaste hengel komt
ook het vissen op karper, snoek en snoekbaars met de werphengel
aan bod. Je leert niet alleen de techniek van het vissen maar ook wat
je kunt vangen en waarmee. Verder leer je wedstrijdvoer maken en
leer je hoe je de gevangen vissen netjes en voorzichtig van het haakje
afhaalt, terugzet of bewaart.
Het voordeel van de cursus is dat je goed leert vissen, meer gaat vangen en vissen dus nog leuker gaat vinden.

Visdiploma

Kortom 9 leerzame maandag avonden (van 19.00 tot 21.00 uur) in
ons gezellige zaaltje achter het HVZ kantoor. Plus nog een praktijkles vliegvissen bij de Jagersplas. Genoeg redenen dus om je als HVZ
jeugdvisser op te geven voor deze (voor leden) gratis cursus met aan
het einde een heus visdiploma. Je bent dan helemaal klaar om ook

aan onze zomeravondwedstrijden mee te doen en bijvoorbeeld je hele
uitrusting bij elkaar te winnen. Want bij HVZ jeugdwedstrijden heb
je altijd prijs.
Ook als je niets vangt. En dat gebeurt zelfs wel eens de allerbeste vissers onder ons. Je kunt je opgeven voor de cursus via e-mail bij
hvz.jeugd7@upcmail.nl of via de HVZwebsite op www.hvznet.nl
waar je ook binnenkort informatie over alle data vindt. Heb je geen
computer of wil je meer informatie? Bel dan met Frans Hagens op
06-43095500 (tot 21.00 uur). Tot ziens op 28 januari.

Uitslag zomeravondcompetitie jeugd 2012
Ook in 2012 is er weer een zomeravondcompetitie gehouden met tien
viswedstrijden door heel Zaanstad. Zo hebben we gevist in de Gouw,
de Zuidervaart, de Watering, Zaandijk, de Weer, de Nauernasche vaart
en de Watering in Westerwatering. Met wisselend succes omdat de
sterk wisselende omstandigheden hierop invloed hadden.

De kleinste vis is gevangen door Jasper Tetterode en was 5 cm. De
grootste voorn werd door Ray Mens gevangen en was 18 cm. Volgend
jaar gaan we weer een zomeravondcompetitie houden en dan hopen
we jullie allemaal weer terug te zien.
De HVZ jeugdcommissie

Jeugdkampioen

Bij de A categorie van 7 tot 14 jaar zijn dit:
Pim Swart		
14230gr. 16 pnt.
Jack Toledo		
16240gr. 22 pnt
Erik Vrieze		
11510gr. 22 pnt.
Ray Mens			
10195gr. 29 pnt.
Bas Boon			
7520gr. 39 pnt.
Niels Hendriks		
5470gr. 54 pnt.
Sjoerd Hendriks		
5630gr. 56 pnt.
Maarten Klompmaker
2490gr. 69 pnt.
Jasper Tetterode		
1810gr. 79 pnt.

Het is ieder jaar weer spannend wie de titel jeugdkampioen in bezit
neemt omdat de verschillen vaak klein zijn. Bij de oudere groep waren de verschillen klein maar ook hier heeft iedere wedstrijd weer een
winnaar opgeleverd. En zoals bij alle wedstrijden is iedereen met een
prijsje naar huis gegaan. De kampioenen zijn inmiddels bekend en
hebben hun prijzen reeds ontvangen op de feestavond en prijsuitreiking van de HVZ jeugd op 3 november. Hiervan zijn bij het ter perse
gaan van dit blad nog geen foto’s. Wel kunnen wij vast de winnaars
verklappen.
In totaal hebben er 16 kinderen aan de competitie deelgenomen.
Naast het gevangen gewicht beslissen de wedstrijdpunten. Dit zijn
van tien wedstrijden de beste acht opgeteld. De grootste vis is gevangen door Erik Vriese: een brasem van 53 cm.

Bij de B categorie van 14 tot 19 jaar zijn dit geworden:
1) Rick Sassen		
26030gr. 16 pnt.
2) S Veenstra		
22470gr. 22 pnt.
3) Mike Toledo		
21670gr. 22 pnt
4) Wesley Binsbergen
19380gr. 25 pnt.
5) Kelly Swart		
15360gr. 29 pnt.
6) Cas de Bouter		
19240gr. 30 pnt.
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wedstrijden
Verslag wereldkampioenschap dames in Leeuwarden
Dit jaar werd het wereldkampioenschap zoetwatervissen voor
de dames in Nederland gehouden, en wel in de provincie Friesland te Leeuwarden. Het water waarin wij als Nederlanders de
strijd aan mochten gaan, werd het Van Harinxmakanaal.
Er wordt altijd gelijk geroepen dat er sprake is van thuisvoordeel, want
we vissen in Nederland en zouden dus genoeg kennis over dit water
moeten hebben. Eén ding stond vast, behalve dat er één keer gevist
was tijdens een NK door één teamlid, was verder niemand bekend
met dit water. We wilden dit water leren lezen en schrijven en dus
moest er volop getraind worden als voorbereiding voor het WK. En
dan heb je inderdaad - hoewel ook wij meiden van het team soms 2 à
3 uur moesten rijden - wel als voordeel dat we er vaak konden trainen.
De trainingen voorafgaand aan dit kampioenschap, werd er steeds
wisselend gevangen. Het belangrijkste dat ons opviel, was het feit dat
- zodra het water helder was - we echt goed vis vingen. Wanneer het
troebel was, was er geen beginnen aan en konden niet eens alle meiden vis aanbieden. Dit beangstigde ons vooraf al, omdat we toch maar
met z’n zessen zaten. Wilde de vis dan al niet bijten, wat gebeurt er
dan tijdens het WK als het parcours vol zit met dames?

Trainingsweek

Tijdens de officiële trainingsweek met alle andere teams, was het al vrij
snel duidelijk dat van de nul afkomen heel belangrijk ging worden. Ik
mocht tijdens de trainingen niet klagen, want ik ving vergeleken met
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de rest gewoon goed. Bliekjes, voorns en enkele brasems belandden
dan ook tijdens de training in mijn net. Vrijdag na de laatste training
kreeg ik te horen dat ik reserve stond en dus op zaterdag de taak als
bankrunner moest gaan vervullen. Ik was aangewezen als reserve, omdat ik pas later in de trainingsweek weer bij het team was gevoegd na
het winnen van een kortgeding. Ook al had ik tijdens de resterende
dagen me bewezen bij de trainingen; ze hadden deze keuze gemaakt

door de omstandigheden waar iedereen in was komen te zitten ipv
de visresultaten. Het was een teleurstelling die je als visser moet verwerken, maar ik draaide al snel de knop om en probeerde mijn rol
als bankrunner zo goed mogelijk te verwezenlijken. Het feit dat ik
zaterdag continue bij de landen kon kijken was ook een voordeel. Ik
kon zien wat de landen deden die goed vis vingen en mijn strategie
voor de volgende dag uitstippelen. De andere meiden van mijn team
probeerden het beste resultaat te behalen en hierdoor stonden we met
24,5 punt tweede op de eerste wedstrijddag.

Ingeborg won haar vak en de rest van de meiden werden 8ste, 10de en
13de in hun vakken. Maar dit was genoeg om op het podium te eindigen en dus een bronzen plak met het team te bemachtigen! De eerste

Bonusvis

Zondag was het dus mijn taak om samen met de rest van de meiden een
goede uitslag te behalen om zo op het podium te blijven staan. Ik zat op
B13 en was dan ook vastberaden om te laten zien wat ik in mijn mars heb.
Naast me zat aan de linkerkant de Hongaar Zsuzsa Ivancsó en rechts zat
de Fin Liisa Paavilainen. Ik had er onwijs veel zin in en alles was tot in
de puntjes voorbereid. Ik zat super lekker in de wedstrijd. Ik probeerde eerst om van die gevreesde nul af te komen. Op de verste afstand
11.5 m probeerde ik het eerste kwartier of die bonusvis er al lag. Dit
was niet het geval en daardoor ben ik tegen de balk voor mijn voeten
net naast mijn leefnet gaan vissen om een visje te vangen. En jawel, de
nul was weg. Daarna schakelde ik toch over en dus terug naar 11.5 m
en dit bleek de beste keuze. Ik ving vis elke keer als ik weer een balletje
voer bijvoerde. Jammer genoeg viel het na twee uur vissen langzaam
aan stil en ving ik de laatste twee uur nog maar één vis.
Gelukkig viel het bij iedereen stil en was ik dus niet de enige. Ik bleek
een super prestatie te hebben geleverd want alleen op B1,2 en 3 waren
er brasems gevangen en aan kleine vis ga je het dan niet van ze winnen.

in de damesgeschiedenis en hopelijk ook zeker niet de laatste! Deze
medaille staat voor mij echt voor doorzetten en een super prestatie van
iedereen die hieraan gewerkt heeft! Na het ontvangen van een mooie
bos bloemen en het brons omgehangen te hebben gekregen, namen
we dan ook als vast ritueel bij het winnen van een medaille op een WK
een duik in het wedstrijdwater. Dit zorgde voor een super afsluiting
en eentje die ik nooit meer zal vergeten.
Kaylee Goedhardt

Super prestatie

Ik had genoeg gevangen om de rest uit mijn vak voorbij te gaan,
zelfs Steffi Bloch de Duitse topper en de Engelse Julie Abbot
liet ik achter me. Waardoor ik uiteindelijk 4e in mijn vak werd.

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
R.Spann
1507 MK Zaandam
J.Bank
1531 BL Wormer
K.Groot
1531 NS Wormer
T.Halewijn 1534 NG Oostknollendam
L.Smit
1544 PD Zaandijk
V.Mathies
1503 LA Zaandam
D.Koopman
1509 HJ Zaandam
J.Schneider
1507 BS Zaandam
Mej.R.Schneider
1507 BS Zaandam
D.van de Put
1505 WJ Zaandam
M.Kloek
1506 PJ Zaandam
D.Sins
1506 SB Zaandam
J.Stoop
1506 ZC Zaandam
Mevr. E.Y.B.Janssen 1502 DN Zaandam
D.N.Knol
1551 AC Westzaan
M.van Esch
1567 KP Assendelft
J. van Esch
1567 KP Assendelft
V.Bellekom
1503 EA Zaandam
R.Boeijkens
1506 ZN Zaandam
L.M.F. van de Port 1501 TH Zaandam
J.Kuijper
1544 WX Zaandam

woonplaats

L.B.Vacirca
1508 AW Zaandam
L.Terweij
1507 RZ Zaandam
L.Brouwer
1507 KJ Zaandam
J.Boon
1534 NL Oostknollendam
V.Brinkman
1541 SB Koog a/d Zaan
C.R.M.Vos
1502 NW Zaandam
J.van Vliet
1544 BC Zaandijk
S.D.Ewouds 1541 DM Koog a/d Zaan
V.Hanati
1544 AL Zaandijk
J.Molenaar
1544 NH Zaandijk
W.L.Molenaar 1541 PW Koog a/d Zaan
D.Moscinski
1521 AN Wormerveer
J.Penning
1504 EK Zaandam
M.Slootemaker
1502 RL Zaandam
I.Dogan
1506 CV Zaandam
M.F.A.Tijsse Klasen 5102 WL Dongen
M.Vink
1507 MA Zaandam
R.Kroes
1508 GC Zaandam
M.Brouwer
1507 KJ Zaandam
R.Altink
1541 DB Koog a/d Zaan
W.A.van Rossum
1507 AR Zaandam

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
A.Bleeker
1503 BT Zaandam
O.Wiegman
1446 RJ Purmerend
P.van Gent
1507 WJ Zaandam
P.D.Holleman 1541 TV Koog a/d Zaan
J.de Wit
1508 XH Zaandam
T.Walenczuk
1521 RN Wormerveer
M.P.Spijker
1521 TC Wormerveer
J.Honingh
1503 GA Zaandam
R.Sminia
1561 WP Krommenie
J.C.D.Bruinhard
1501 VS Zaandam
M.Bergen
1521 WB Wormerveer
A.M.v/d Berg
1562 HB Krommenie
B.van Ballegoij 1521 EM Wormerveer
J.J.Hotting
1551 RR Westzaan
C.L. Haasnoot
2225 NW Katwijk
P.Scharrenborg 1521 TK Wormerveer
A.van der Laan
1562 XE Krommenie
P.Y.Hofman
1506 BZ Zaandam
A.C.M. Groen in ‘t Wout 1058 KV A’dam
R.J.M. van der Velde 1505 TK Zaandam
A. van der Velde
1506 ZE Zaandam

nieuws

woonplaats

C.Onink
1544 MK Zaandijk
R.Becker
1566 VD Assendelft
A.Ernst
22175 Hamburg-Duitsland
G.Jongerden
1507 AD Zaandam
J.Meijns
1562 RT Krommenie
D.Pouwels
1521 ZP Wormerveer
M.M.C.M. Janssen 1541 Koog a/d Zaan
T.J.Hartog
1121 CX Landsmeer
M.Glandorf
1544 BS Zaandijk
K.G.Bakker
1506 ZX Zaandam
D.J.Rombaut
1506 MC Zaandam
D.W.Sprong
1507 AG Zaandam
L. van Oers
1501 TK Zaandam
J.Belbot
1521 AH Wormerveer
E.W.D.Aponno
1502 NV Zaandam
R.M.van Gerrevink 2582 LG Den Haag
S.A.de Vries
1567 JD Assendelft
R.Brakenhof
1544 RM Zaandijk
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seniorencommissie
Competitie 55 plus 2013
Het is wat vroeg om hiermee te beginnen, maar voor je het
weet is het zover: de competitie 55 plus.
De commissie is er uit wat de plannen zijn voor 2013.
Omdat er geen instuif wordt gehouden, moet alles voor iedereen goed
geregeld zijn. En met uw medewerking gaat dat gebeuren.
Laat daarom vroegtijdig weten of u meedoet. Beter vroeg dan op het
laatste nippertje, zodat het hele gebeuren ruim voor aanvang van de
competitie bij u in de bus ligt.
We vissen 3 keer Zuidervaart, 2 keer Markervaart, 2 keer Noord Hollandskanaal, 1 keer Nauernaarsche vaart. 1 keer n.t.b. plaats. Verder is
er 1 keer een koppelwedstrijd buiten de competitie met aansluitend de
prijsuitreiking in het SVZ gebouw (onder voorbehoud).
Het zijn 9 wedstrijden met twee afschrijvers.

De competitie begint op vrijdag 26 april 2013 en de laatste wedstrijd
is 16 augustus 2013. De Koppelwedstrijd en prijsuitreiking is op 23
augustus.

Loting

Loting plaatsen: Indigostraat, Markervaart ter plekke, N.N.V. Forbo,
Purmerend tunnel onder de weg Kanaaldijk.
Graag opgeven bij Joop Lotten of: Cor Beekman, Herman Veenstra,
Arie Kool, Bob Mulder, Piet Schaap.
Joop Lotten

Senioren competitie
55 plus 2012
De laatste visdag van de competitie zou bestaan uit een koppelwedstrijd en de prijsuitreiking in het Zaanse Hoekje, in de buurt van de
visplek. Helaas geen Watering vanwege werkzaamheden. Dan maar
weer de Zuidervaart, was de bedoeling. De weergoden hadden echter een ander idee over deze dag. Regen en nog eens regen.
Om 6.00 uur ging de telefoon al. Een afbericht, maar niet voor de regen.
Eenmaal bij de verzamelplaats stonden de boys bijna allemaal al te
wachten. Verscholen onder hun pluutjes. Ze stonden niet te springen
om lekker te gaan vissen maar ze wilden geen spelbreker zijn deze
dag. Heel fijn als je deze mensen om je heen hebt.

Prijsuitreiking
Helaas hebben we na overleg overleg besloten om toch maar niet te
gaan vissen, maar ‘s middags bij het Zaanse Hoekje wel de prijsuitreiking te doen.
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Met een drankje en een hapje, dat goed verzorgd was door de eigenaar.
Gelukkig droog en toch ook met de hele ploeg (want ja het was
droog) werd het een gezellige afsluiting van de competitie 2012.
We bedanken de commissieleden voor hun inzet. Ook in 2013 rekenen
we weer op jullie medewerking. Mochten er deelnemers zijn die aan
het programma - zoals het dit jaar is geweest - iets willen veranderen
of toevoegen, laat het dan mij of een commissielid weten. Begin 2013
gaan we weer praten om het nog leuker te maken voor iedereen en
met iedereen.
Joop

Jaarlijkse viswedstrijd 65 plus in een ander jasje
Nu ook voor leden vanaf 50 jaar!

✃

Doordat onze 55 plus leden graag en
vrij veel vissen, is de competitie dan ook
een fijne veertiendaagse ontspanning.
Minder is het voor hen die het teveel vinden,
of niet kunnen meedoen, maar toch wel eens
een paar ongedwongen uurtjes willen vissen
met oude vrienden en kennissen. Ook om
hun glorie visdagen van weleer nog eens los
te peuteren.
En dat kan na de wedstrijd in het HVZ clubgebouw tijdens de prijsuitreiking (altijd voor
iedereen prijs).

Andere regels

Bij voldoende belangstelling komt er in week
24 (11 juni 2013) zo’n dag met iets andere
regels als bij de 65 plusdag die 53 jaar heeft
plaatsgevonden. Zo wordt de aanvangstijd
van loten iets later. Ook de vistijd vangt dan
iets later aan.
We denken aan drie uurtjes vissen; lekker
voor hen die van uitslapen houden. Loten
om 07.30 uur en vissen van 08.30 tot 11.30
uur. De vis wordt niet meer gemeten maar
het gewicht na afloop telt.
Graag zouden we als commissie vroegtijdig
weten of u hier aan mee wilt doen. Zet de
datum in de agenda en laat het voor 30 april
2013 weten aan Joop Lotten, 075-6158401.

Deelnamebon Viswedstrijd 50+
11 juni 2013
Naam:

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

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

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoon:

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
ja/ nee

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

ja/ nee

alleen binnen de Zaanstreek
nieuws
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vis en vakantie

Wijziging visserijregels nu een feit!
Per 1 oktober 2012 treedt eindelijk een aantal belangrijke wijzigingen
in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen.
Het gaat om wijzigingen in het Reglement voor de binnenvisserij
1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.

Voorgeschiedenis
In juni 2009 verzocht Sportvisserij Nederland de minister om een
aantal wijzigingen in de visserijreglementen. Menno Knip, voorzitter
van Sportvisserij Nederland: “Redenen voor dit verzoek waren onder
andere de wens om te komen tot een vermindering van het aantal
regels, vereenvoudiging van de regels, veranderingen op het gebied
van de visserij, visstand en de waterkwaliteit en het verruimen van de
mogelijkheden voor de sportvissers. Gestreefd werd om de wijziging
van de visserijregels op 1 maart 2012 in te laten gaan, maar dat bleek
voor de minister niet haalbaar. Na aandringen van Sportvisserij Nederland is het gelukt om de wijzigingen toch nog dit jaar door te voeren”.

Belangrijkste wijzigingen
De Europese meerval wordt uit de Flora- en faunawet gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963 gebracht. Dit betekent dat er
actief op de meerval mag worden gevist. Om het bestand te beschermen, zal er wel het hele jaar rond een gesloten tijd (=terugzetplicht)
gaan gelden. Iedere gevangen meerval moet dus
nog steeds direct worden
teruggezet.
De gesloten tijd voor de
worm (1 april – 31 mei)
wordt geschrapt. Dit is
een belangrijke wijziging
voor onder andere wed-
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strijdvissers die op schubvis vissen en straks het hele jaar door de
worm als aas mogen gebruiken.
Het nachtvissen met de hengel wordt in principe het hele jaar overal
toegestaan. Uitgezonderd zijn de natuurgebieden waar het nachtvissen nu ook al is verboden. Verder is het aan de georganiseerde
sportvisserij om een en ander in goede banen te leiden. Daarom zal
het nachtvissen vanaf 1 januari 2013 via een landelijke Nachtvistoestemming worden geregeld. Deze is vanaf 1 januari te verkrijgen via
de website van je federatie of de website van Sportvisserij Nederland.
Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gebruik van een tentje of
ander schuil- of kampeermiddel met deze wijziging niet wordt vrijgegeven. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente.
De gesloten tijd (= terugzetplicht) voor snoek loopt nu van 1 maart
t/m 30 juni. Deze gesloten tijd wordt ingekort tot de laatste zaterdag van mei. Hierdoor loopt de einddatum van de gesloten tijd voor
snoek straks gelijk met de gesloten tijd voor het gebruik van slachtproducten, kunstaas, een stukje vis of dood visje.
De overige nieuwe gesloten tijden en minimum maten vind je in de
nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren welke je tegelijkertijd met de VISpas 2013 ontvangt.

Nieuwe regels
Nieuw is dat de minimummaten voor zeevissen ook van toepassing
worden als de betreffende soort wordt gevangen in het binnenwater.
Hiermee wordt de handhaving van het verbod op het bezit van ondermaatse zeevis flink verbeterd. Ook komt er een wettelijk verbod
voor alle sportvissers om hun vis te verkopen.
Alle wijzigingen vind je uiteraard op: www.sportvisserijnederland.nl
Bron: Het Visblad

Visplezier op het Alkmaardermeer en ver daarbuiten
Al meer dan dertig jaar is ’t Hoorntje in Akersloot ons zomerverblijf. We hebben daar een mooie caravan en in de haven
op vijftig meter afstand ligt een lekker visbootje. Met een
leven als pre-pensionado is het goed mogelijk om zo’n twee
à drie keer per week te gaan vissen. Met een visvergunning
van Dil ligt er een prachtige wijds plassengebied voor me
klaar. Maar ik ben uiteraard ook al heel lang lid van de HVZ.
Mijn ouders hadden een boot en we zaten ‘s zomers elk weekend met
ons gezin op het water. Mijn vader was een liefhebber van het vissen
op brasem en dat leerde hij ons ook. Maar uiteraard zijn kinderen ook
nog wel eens eigenwijs. Zo legde ik eens een tweede werphengel uit
met aan de haak een stukje vis. Zo af en toe ving ik dan wel eens een
snoekbaars. Het brasem vissen was daarna snel voorbij. Het vissen op
die mooie ruige rover fascineerde me bijzonder. En zo werd ik een fervente snoekbaarsvisser. Maar wat je van ver haalt, is ook lekker en vandaar dat ik me al een paar keer heb aangesloten bij de Zeevisvereniging
Zandvoort wanneer deze een Scandinavisch visparadijs gaat bezoeken.
Hoewel het in zo’n paradijs ook nog wel eens verdraaid hard kan waaien.

eigenlijk al het andere om je heen vergeet. Zelfs de fotograaf die toevallig langs voer en mijn vangst op zijn fotostickje prikte.
Uiteraard gingen die snoeken na meting en weging direct weer het
water in.
De vangst van snoekbaars was dit jaar goed. Exemplaren van meer
dan 90 cm worden ook door mij regelmatig gevangen. Een curieuze
vangst was er dit jaar ook weer bij. Op een morgen verspeelde ik een
aardige snoekbaars. Ik zag zijn rug, maar het snoer brak af boven de
haak. De volgende dag, ik viste op dezelfde plaats, ving ik weer een
snoekbaars. Ik onthaakte hem en zag in zijn bek een haak die ik herkende als de mijne, want er is op De Meer geen ander die zulke haken
gebruikt. En bovendien was de haak niet verkleurd of roestig. Zou
die snoekbaars nou echt door mij gevangen willen worden? ,dacht ik.

Remigratie

Op de laatste dag voor onze remigratie naar Zaandam kreeg ik er een
snoek van 103 cm en twee snoekbaarzen van respectievelijk 85 en 88
cm boven water. Een goede zomer wat vangsten betreft dus. En gelukkig hoeven we niet alles zelf te nuttigen. Menig campingbuur of
ook wel onze eigen gasten versmaden een mooie moot snoekbaars
niet. Die laatste dag was een mooi besluit. Hoewel het blijft toch wel
kriebelen, want menigeen zegt dat nu eigenlijk het goede snoekbaarsseizoen is aangebroken.
Natuurlijk is het niet altijd botertje tot de boom. Er zijn dagen genoeg dat je niet of nauwelijks leven ziet. Maar ja eigenlijk
is dat geen ramp, want dan kijk je eens om je heen en dan is het
ook genieten geblazen van een mooie zonsopgang, een naderende regenbui, of een langs denderend vrachtschip. En dat alles met
het Wessanen complex en de Wormer telefoontoren enerzijds en
anderzijds vaag de Kennemer duinenrij. Er zijn minder mooie
natuurlijke omgevingen te vinden om je hobby uit te oefenen.

Denemarken

Dames

Maar bij mijn vissen blijft het de laatste tijd niet. Sinds vorig jaar heeft
mijn vrouw met een aantal andere dames van de camping ook de geneugten van de hengelsport ontdekt. Zo na het avondeten verzamelen
ze op het dijkje van de camping en gaan ze vissen. Weliswaar wordt
daar het lief en leed van “t Hoorntje” besproken maar ze zijn fanatiek
genoeg om ook te willen vangen. Alleen - het zijn uiteraard vrouwen - is het maden prikken en de vangst onthaken voor mij. Waarbij
gelukkig de voorzitter van de HVZ Thijs, onze achterbuurman, een
prima achterhand is. Het aangever zijn wordt gelukkig wel regelmatig
beloond met een bakkie leut en als het begint te schemeren met een
glaasje van het één of ander.

Vangsten

De vangsten op De Meer, zoals veel Zaankanters zeggen, waren dit
jaar redelijk. Ik heb dit jaar o.a. zes snoeken van meer dan één meter
gevangen en daar was er eentje bij van 116 cm. De strijd om die, vooral
die grootste, in de boot te krijgen was een machtig gevecht waarbij je

Ik was al een viertal jaren mee geweest naar Noorwegen. Dat waren
mooie trips met goede vangsten. De reizen die georganiseerd worden
door P & S Visreizen uit Haarlem zijn bijna altijd prima verzorgd.
De reis van de ZVZ ging dit maal in mei naar het Gele Rif in Denemarken. Met mijn Akersloot’s vismaatje Cor scheepte ik me daarvoor
in. Uiteraard zijn Deense vissers en ook wij Noordhollandse bikkels
niet voor een kleintje vervaard, maar de weergoden hadden voor ons
in Denemarken iets in petto waar we eigenlijk niet zo op gerekend
hadden. Wind, wind en dan ook nog eens heel hoge golfslag. Enkele
visdagen gingen daardoor verloren. Maar toen er wel gevist kon worden, was het toch wel vaak goed raak. Mijn mooiste vangst was een
kabeljauw van 113 cm met een respectabel gewicht van op zijn oudhollands gewogen 27.5 pond. Uiteindelijk konden we ieder van ons
vieren toch terug naar Akersloot met 8 kilo kabeljauwfilet en ruim
3 kilo schelvis- en koolvisfilet. Voor mij memorabel was dat bij het
ontbijt op de dag van de terugreis ik twee prijzen overhandigd kreeg:
één voor de vangst van de zwaarste koolvis en één voor de vangst van
de zwaarste kabeljauw. Twee beeldjes van een visser met hun vangst
in de hand sieren nu onze caravan als tastbaar bewijs van deze Deense
reis. Volgend jaar gaat de reis waarschijnlijk naar Bornholm. Te hopen
is dan wel dat ze daar boven die zak met wind goed dicht houden.
Jan van der Leden
Zaandam
nieuws
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baarscommissie

HVZ Baarswedstrijd 2012
Op zaterdag 15 september was de jaarlijkse baarwedstrijd om
het kampioenschap van de HVZ. Om 6.30 uur was het al aardig druk bij onze verzamelplaats “Jasper Sman” in Wormerveer.
Leuke bijkomstigheid; alle deelnemers die aan kwamen rijden,
hadden de neus van de auto richting Zaandam neer gezet. Er
zou toch wel in de Gouw gevist worden.

Dat leverde een gemiddelde op van 37,8 per deelnemers. Het had
slechter gekund. De tellers hadden het niet zo moeilijk. Iedereen weet
zo langzamerhand hoe alles gaat en het ging er snel aan toe. Na 5 x
20 minuten werden alle palen weer opgehaald en konden we richting
het café gaan waar de ballen gehakt al lagen te bruinen. Baarsvissen
zonder gehaktbal is als voetbal zonder bal.

Nadat onze Barman de zaak had geopend, stroomde het langzaam
vol met enthousiaste vissers. Vooraf moest een ieder zich opgeven dus
de loting was al geschied. In totaal deden er 30 vissers mee; toch iets
teleurstellend. Wij dachten namelijk dat - als je niet meer in de vakantiedrukte zit – er meer vissers aan de kant zouden komen.

Eerste werd André van Kleef van de Schele Posch met 91 stuks,
tweede Henk Roos de Sander met 59 stuks en nummer 3 Peter
Posthumus
van HSV De Eendracht met 58 stuks

Bloemenbuurt

Willem ging met Ton en z’n maatje de palen uitzetten. Er moest er een
achterblijven om de inleggelden te incasseren en de plaatsbewijzen uit
te delen.
Om 07.30 uur werd bekend gemaakt waar we zouden gaan vissen,
dus niet in de Gouw maar in de bloemenbuurt van Wormerveer. Het
weer werkte deze keer ook mee dus het was goed toeven aan de slootkant. De vangsten waren ook goed met een totaal van 1134 baarzen.

NK Baars 2012
Op 6 oktober 2012 werd de strijd gestreden tussen de Noord en Midden van Noord Holland om het officiële Nederlands Kampioenschap.
Het weer zat in het begin niet erg mee. Het regende en de wind
stond ook niet zacht. De geplaatste 58 mannen - er waren geen dames geplaatst - kwamen in ’t Zandt bijeen om de steknummers
op te halen en te horen hoe men bij deze stekken kon komen.
Alles was tot in de puntjes georganiseerd.
In een lange collonne reden we keurig achter elkaar naar het viswater. Het was een hele lange sloot die spuide in het Noord Hollands
kanaal, dus het stroomde er flink. Er werd gestreden over 5 stekken van 20 minuten en wie de meeste baarzen, zeg maar baarsjes, ving mag zich een heel jaar Nederlands Kampioen noemen.
De eerste stek moest iedereen aan het water en de stroming wennen, dus de vangsten waren nog niet zo hoog. Het hoogste aan-
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Beste HVZ’er was Leo Borst met 46 stuks. Willem Spijkerman had
er 27, Kees Mandjes 24 en Hennie de Boer sloot de rij met 11 stuks.
Het was weer een geslaagde wedstrijd en we kijken uit naar het volgende seizoen. We hopen alleen dat er dan meer HVZ’ers zullen meedoen.
Kees Mandjes

tal was 15 stuks. 2e stek was de hoogste 25 stuks, 3e 40 stuks,
4e 27 stuks en de laatste 25 met totaal 2558 stuks. Met een gemiddelde van 44,1 baarzen was het zeker geen slechte sloot.
Meestal is het met het NK dat de Noord aan het langste eind trekt,
maar dit jaar was het toch anders. Met 90 stuks werd Henk Roos van
De Sander uit Akersloot Nederlands Kampioen. Tweede werd Erik
Maes van de Noord met 89 stuks. De prijzen werden uitgereikt door
de Locoburgemeester.
Er deden 4 HVZ-ers mee. De beste was Tim Mandjes met 52 stuks,
2e Kees Mandjes met 37 stuks, 3e Hennie de Boer met 36 stuks en
Willem Spijkerman had er 33 stuks. Al met al geen slecht resultaat als je weet dat de sloot toch wel stekkerig was. Dat wil zeggen dat er stekken waren waar je veel ving en soms helemaal niets.
Volgend jaar is het NK weer in Midden, dus we gaan weer kijken welke
vereniging het dan gaat organiseren.
Kees Mandjes

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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www.hvznet.nl

HVZ HENGELSPORTBEURS
ZONDAG 17 FEBRUARI 2013 van 10.00 tot 15.00 uur

Ruilbeurs

Hengelsportartikelen tegen stuntprijzen

Hengelsportwinkeliers

Visboten

Visvakantiereizen

Vliegbinden en bindmateriaal

Rad Demonstraties
van Fortuin
Drilmachine

Jeugdactiviteiten

Lezing: Zeevissen op pier en sluis door RIK HAGEDOORN

SPORTHAL “DE VANG” ZAANDAM
KONINGSGEELSTRAAT 1 1503NA

www.hvznet.nl
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