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Agenda

Wintercompetitie
26-11. Zie voor verdere data de website

Commissie zout
27-11 Zeevissen Wijk aan Zee

HVZ algemeen
26 februari Hengelsportbeurs

Zie voor alle actuele data en activiteiten
www.hvznet.nl of kijk op
facebook.com/hvznet.nl

Nederlands 
jeugdkampioen
Op 27 augustus is ons jeugdlid Finnley 
Geerlings Nederlands kampioen dob-
bervissen bij de jeugd tot 15 jaar gewor-
den. 

Finnley van harte gefeliciteerd met deze ge-
weldige prestatie. Verder verwijs ik natuurlijk 
naar de voorpagina en het artikel hierover op 
pagina 6.

Een nieuw dieptepunt
Begin oktober zouden een aantal vrijwilligers 
van de HVZ een visles geven op de basis-
school EtBuut in Zaandam. Na het lezen van 
een vooraankondiging in het Stadsblad heeft 
de Partij voor de Dieren aan de directeur van 
de school een brief geschreven. Helaas was 
men bij de school EtBuut gevoelig voor de 
argumenten en voor de bekende en repete-
rende retoriek van de PvdD. De visles werd 
afgezegd en daarmee werd de kinderen een 
leerzaam en interessant moment aan de wa-
terkant en daarmee een kennismaking met 
de hengelsport, ontzegd.
Samen met de federatie Midwest en Sportvis-
serij Nederland beraadt het bestuur zich over 
hoe verder te handelen. 

Overigens was het ook wel een wrange ge-
beurtenis, want een week daarvoor hadden 
we in een gesprek met wethouder Groothuis-
mink onze bedenkingen geuit over de gang 
van zaken met betrekking tot de werkgroep 
Dierenwelzijn en vroegen wij ons af of wij 
daar als HVZ nog deel van uit willen maken.
De wethouder zou het jammer vinden als wij 
die keuze zouden maken, maar de onderlinge 
verstandhouding binnen de werkgroep komt 
helaas nog meer onder druk te staan.

Westplas
De HVZ heeft de visrechten van de gehele 
Westplas in haar bezit. Recent is een toestem-
ming van Staatbosbeheer ondertekend. Een 
deel hadden we al via een huurovereenkomst 
met HHNK.

Activiteiten van de commissies
De commissies zijn het afgelopen jaar weer 
volop actief geweest en onze leden konden 
weer deelnemen aan de geboden activiteiten. 
Ook in dit HVZ Nieuws staan weer mooie 
verslagen en foto’s. Sommige activiteiten lig-
gen in de winterperiode tijdelijk stil en an-
dere gaan juist van start. Voor een actueel 
overzicht kijk op onze website.

2e penningmeester
In het vorige HVZ Nieuws hebben we een 
oproep gedaan voor een 2e penningmeester. 
Inmiddels hebben wij Peter van den Oute-
naar, tot voor kort onze coördinator voor de 
jeugdafdeling, bereid gevonden hier een in-
vulling aan te geven. Henk op den Akker zal 
hem klaarstomen, waarna hij penningmees-
ter Stephan Meester zal gaan assisteren.

Najaarsbijeenkomst
Voor een volledig verslag van deze geani-
meerde avond verwijs ik naar pagina 12,13.
Toch licht ik nog en paar items eruit:
Joop Gruijs
Ons erelid Joop Gruijs werd door Ron Ga-
towinas, waarnemend voorzitter van de fe-
deratie Sportvisserij MidWest, in het zonne-
tje gezet. Voor zijn vele verdiensten voor de 
hengelsport, gedurende 60 jaar! ontving hij 
geheel beduusd de zilveren erespeld van de 
federatie. 

HVZetter van het jaar
Na twee jaar corona waarin geen HVZetters 
van het jaar werden benoemd viel nu deze 
eer ten deel aan Hans Roodzand. Zie verder 
het verslag op pagina 12,13. Helaas was Hans 
door corona niet aanwezig.
Lid van Verdienste
En of het nog niet genoeg was volgde nog de 
huldiging van een zeer verraste Bas Witte als 
lid van verdienste, zie dezelfde pagina.

Leefnetverbod
In de najaarsbijeenkomst is een verbod op 
het leefnet geagendeerd. Na een uitleg en 
enige discussie zijn de aanwezige leden na 
een stemming akkoord gegaan met een pilot 
voor een jaar. In een apart kader wordt dit op 
pagina 3 nader toegelicht.

Wim de Vries
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Rekeningnummer
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Commissies
M. Tijms, wedstrijden zoet
H. op den Akker, controlecommissie
P. Rol, visserijbelangen
B. Witte, coördinator karpercommissie
D. Jaring, coördinator roofviscommissie
T. Veen, coördinator jeugdcommissie
J. Goede, coördinator vliegviscommissie
N. Heijnen, coördinator zeevissen

Adres
Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijdewormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183 - e-mail: info@hvznet.nl
www.hvznet.nl

Openingstijden kantoor: 
maandag  13.00-16.30 
(1e maandag van de maand)
dinsdag        13.00-16.30
woensdag    13.00-16.30  na afspraak

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001. 
Lid van de federatie van hengelsportverenigingen MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
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Van de controlecommissie
De intensieve controles tonen aan dat nu in deze tijd het 
nachtvissen weer populair is. Niet iedereen is in het bezit van 
de juiste HVZ vergunning. Dat is jammer want dat betekent 
een waarschuwing en de boel inpakken. 

Het maximale aantal voor uitgifte dit jaar is inmiddels al lang bereikt. 
Binnenkort begint de HVZ met de uitgifte van de nacht en 3e hen-
gelvergunningen voor 2023. Deze zijn reeds te bestellen, wel met de 
vermelding dat het hier om de vergunningen 2023 gaat.
De nieuwe BOA heeft inmiddels een ronde gedaan met een van onze 
vaste controleurs. Deze kent alle plekken en stekken waar veel gevist 
wordt.
Controleurs krijgen ook meldingen van beschadigde vis, mogelijke 
stroperij constateringen en ongeregeldheden op het water. Met name 
te hard varende bootjes. Alles wordt via de groepsapp gedeeld en door-
gespeeld waar nodig. Er is in november een bijeenkomst gehouden 
met alle controleurs en Boa’s, waarin o.a. werd gesproken over het 
handhaven van het nieuwe verbod op het gebruik van leefnetten. Zie 
kader hieronder. Tot ziens aan de waterkant.

Hoofd controle
Henk op den Akker

Ik hoor die ene
Wĳze uit het Oosten

nog zeggen:
"Moet je dat kleine
wurrempie nou toch

zien liggen!"

Leefnetverbod
 
Tijdens de najaarsbijeenkomst op 25 oktober 2022 is er besloten 
om, als pilot voor een jaar, m.i.v. 1 januari 2023 het gebruik van een 
leefnet niet meer toe te staan. 
Met deze maatregel kan er worden opgetreden tegen het houden 
van wedstrijden waarvoor door de HVZ geen toestemming is ver-
leend.
Voor het gebruik tijdens wedstrijden waarvoor door de HVZ een 
wedstrijdtoestemming is verleend, geldt een ontheffing.
HVZ-leden kunnen kosteloos een ontheffing aanvragen om een 
leefnet te gebruiken tijdens het vissen. Op onze website is hiertoe 
een formulier in te vullen en te verzenden. Na akkoord wordt het 
formulier digitaal geretourneerd. 
Eventueel is voor onze leden, tijdens de openingstijden van ons 
kantoor op dinsdagmiddag, een ontheffing op te halen.

Foto Anton van Daal

De redactie van HVZ nieuws 
wenst jullie een fijne 
decembermaand 
en een mooi 2023!
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Van de klaverjascommissie
We zijn weer begonnen in oktober. 
De groep is driftig op zoek naar nieuwe deelnemers die het gezel-
lig vinden de huiskamerklaverjas te verplaatsen naar onze sfeer-
volle kantine. 

Je kunt altijd met je eigen partner aan tafel. Alleen aan tafel wordt 
3x gewisseld. Elke 14 dagen op vrijdagavond staat de koffie klaar 
en wij beginnen om 19.30 uur. Consumpties kosten slechts € 1,00 
per stuk. Deelname is € 1,50 per keer. Hiervan worden prijsjes ge-
kocht en de snacks geserveerd gedurende de avond. 

Aanmelden
Mochten nieuwe mensen zich aan willen melden dan kan dit 
telefonisch via  telefoonnummer 06 16370123.
In principe kaarten wij weer elke 14 dagen op vrijdagavond van 
19.30 uur.  Kantine is open vanaf 19.30 uur. Zie ook de agenda op 
onze website.

Wij hopen alle kaarters weer terug te zien en nieuwe kaarters te 
mogen verwelkomen.

Henk op den Akker

iscus

 ompleet

Vliegvissen in de Zaanstreek?

U vindt ons in de:
 Kerkbuurt 45  1551AC  Westzaan
 Tel: 075-6289447 - www.discuscompleet.nl  

DAN BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!
 Gespecialiseerd assortiment voor de vliegvisser 
op o.a. roofvis en karper.
Wij verkopen merken als Vision, Scierra,Dyckers 
en Savage Gear (bellyboten)!

Wij organiseren regelmatig leuke bindavonden 
werplessen en NL vis trips.
Volg ons op Instagram: Rionegrohengelsport 
en mis niets!
Ook kunnen wij u adviseren bij het kweken van vis!

Kom eens kijken in onze winkel in Westzaan 
waar wij naast hengelsport ook een prachtige 
aquariumafdeling hebben!
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Commissie zout 
Zonovergoten 3e bootwedstrijd Harlingen 11 sept
Er wordt vanalles aan de hand gehaald om maar zo vroeg mo-
gelijk op de boot te zijn voor de beste plaatsen. Zo kwam er 
zelfs iemand een dag van te voren met zijn camper naar Har-
lingen. 

’s Morgens vroeg bij de boot aangekomen, zag hij tot zijn grote ver-
bazing dat er toch nog 2 eerder waren dan hij. Met 23 man ging de 
2gebroeders om 8 uur de Waddenzee op. 
Na een half uurtje varen, gingen we voor anker en er werd gelijk vis 
(bot) gevangen. 

Het was opvallend dat de eerste 2 uur aan stuurboordzijde meer vis 
werd gevangen. Door het tij kwam de stroming erin en draaide de 

boot en werd er ook aan bakboordzijde vis gevangen. 
In de middag werd er weer heerlijk gegeten in de gezellige kajuit van 
hamburgers tot aan mosselen toe. Er werd tot half 4 gevist en werd 
er weer richting de haven van Harlingen gevaren. De uitslag van deze 
fantastische visdag was als volgt: 

3e Frits Dudink met 780 cm 
2e Siem Rem met 1070 cm
1e Wim Heijnen met 1397 cm

Gr Frank                                                                                                                                              
                                   

Overpeinzingen van een zeevisser
Als zeevisser ga ik al heel wat jaren mee met de HVZ. 
Ik kan me nog goed herinneren dat we vroeger (en dat is inder-
daad in de vorige eeuw) met ome Siem op de Noordzee visten 
of aan de dijk in Petten. 

Om iedereen een plekje aan boord te geven, hadden we zelfs een A - 
en een B-boot met wel 70 vissers. Ook reden we soms met de bus naar 
Zeeland voor een dag vissen op het Grevelingenmeer. 
Dat kon allemaal omdat we genoeg zeevissers hadden om een bus te 
vullen en er werd in die tijd ook nog goed gevangen. 

Goede herinneringen
Elk jaar liepen niet alleen de vangsten terug maar ook het aantal 
zeevissers. En dat is ook begrijpelijk omdat het best wat inspanning 
vraagt om een dag te zeevissen (kou, regen en soms hagel en sneeuw 
zoals die keer in Petten). Maar we hebben goede herinneringen aan 
die dagen op het wad met mooi weer. En dan thuis komen met een 
lekker maaltje botten of op de pier waar we toch af en toe een gulletje 
vingen. 
Daarom deze overpeinzing en oproep aan zeevissers die net als ik 

ook goede herinneringen hebben. Vertel eens de verhalen over hoe je 
vroeger viste bij de HVZ aan je (schoon)zoon en/of -dochter, buren 
of vrienden. Vergeet daarbij niet alle anekdotes en natuurlijk de me-
gahoeveelheid vis die je hebt gevangen. En wie weet wil een van hen 
dan ook wel een keer mee gaan zeevissen. En dan zou het mooi zijn als 
ze meegaan met de HVZ.

Nico Heijnen (coördinator zeevissen)
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Verslag koppelwedstrijd HVZ-jeugd 11 september 2022
Op 11 september is het wedstrijdseizoen van de HVZ-jeugdaf-
deling op traditionele wijze afgesloten, namelijk met een kop-
pelwedstrijd. 

Zes van onze jeugdleden bonden samen met hun vader, tante, neef of 
oom de ´strijd´ met elkaar aan. ´Strijd´ staat hier tussen aanhalingste-
kens, want uiteraard wil iedereen zo veel mogelijk vis vangen. 
Maar bij deze koppelwedstrijden is de sfeer altijd heel relaxt en gemoe-
delijk. En dat was ook deze keer zeker het geval. 

Heerlijk najaarszonnetje
Boven de prima gemaaide oever van de Zuidervaart scheen op deze 
mooie zondagochtend een heerlijk najaarszonnetje, waardoor jassen 
en truien al snel uitgetrokken konden worden. Onze opperweegmees-
ter Brand Koopman liep zelfs in zijn korte broek rond.
De vangsten waren deze keer uitstekend. Het winnende dameskoppel 
Nikki en Kelly wist ruim 11 kilo vis op de kant te brengen. En dat was 
maar net een halve kilo meer dan de nummer twee, Sophia met haar 
vader Vincent.

Wolhandkrab
Ruud Swart haalde de meest bijzondere vangst boven water, namelijk 
een fors uit de kluiten gewassen wolhandkrab. Maar helaas, ook al 
heeft hij kieuwen, krab is geen vis. Die telde dus niet mee.
Zijn echtgenote Anja Swart verdiende wel applaus voor haar geslaagde 
poging om de krab heel voorzichtig van het haakje te halen terwijl de 

krab op haar beurt heftig in Anja’s vingers probeerde te knijpen.
Alle deelnemers kregen tijdens het vissen wat drankjes en koekjes en 
uiteraard was er na afloop voor iedereen een leuk prijsje.

De uitslag:
1. Nikki en Kelly  11170 gram
2. Sophia en Vincent  10560 gram
3.  Gilano en Ruud  7010 gram
4. Finnley en Quest  4580 gram
5. Emeli en Frits    3120 gram
6. Thobias en Risa    2160 gram

Peter van den Outenaar

Finnley Geerlings Nederlands kampioen dobbervissen
Op zaterdag  27 augustus 2022 werd aan de Lage Vaart bij Lely-
stad het Open Nederlands Kampioenschap in de categorieën 
U15, U20 en U25 gevist. Na de weging werd Finnley Geerlings 
tot Nederlands kampioen gekroond in de categorie junioren 
onder 15 jaar.

In deze jongste categorie U15 werd het een tweestrijd tussen Job van 
de Bos en Finnley Geerlings. Met een eindgewicht van 3.175 gram 
ging Finnley er uiteindelijk met de winst vandoor. Het verschil met 
zijn achtervolger was slechts 175 gram. Op ruime afstand eindigde 
Stan Dekkers als derde. De 17 deelnemers bij de U15 hadden zich, net 
als in de andere categorieën, via federatieve selectiewedstrijden voor 
deze eindstrijd gekwalificeerd. (Bron: Sportvisserij Nederland)

Talent
Finnley is een trouwe deelnemer aan de 
HVZ-jeugdwedstrijden, waar hij ook altijd 
in de bovenste regionen finisht. De HVZ-
jeugdafdeling kent zijn talent dus van nabij, 
maar Nederlands kampioen is wel even van 
een andere orde. 
Vader Richard en moeder Cynthia kunnen 
trots zijn op de zoon die zij bij wedstrijden 
altijd van dichtbij ondersteunen en begelei-
den. En stiekem zijn wij als jeugdcommis-
sie ook wel blij en misschien zelfs een beetje 
trots dat dit talent in de HVZ-jeugdafdeling 
is opgegroeid als wedstrijdvisser.

Proficiat met deze geweldige prestatie Finnley!

Peter van den Outenaar

Bron: Sportvisserij Nederland
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Commissie zoet
De avondcompetitie van de HVZ zit er weer op. Was een ge-
zellige competitie, met veelal goed weer, maar ook, voor het 
merendeel tegenvallende vangsten. 

Toch bleef het tot het eind toe spannend, want de ster van deze com-
petitie nam tussendoor 3 weken vakantie, nadat hij al 3 enen had ge-
vist. Na terugkomst wist hij daar nog 3 enen aan toe te voegen. 
Als je na afloop van de 8 tellende wedstrijden 6 enen hebt staan en nog 
niet gewonnen, ben je terecht wat teleurgesteld. 
Maar hij was heel sportief en feliciteerde de winnaar direct. 
Wat mijzelf betreft, niet echt top gevist, maar toch bovenaan geëin-
digd. Natuurlijk moet ik hierbij iedereen bedanken, voor de hulp met 
maaien, loten en wegen. Het was weer echt gezellig.

Rondvaart
Als prijsuitreiking, een prachtige, door Vincent verzorgde, rondvaart 
door de prachtige Zaan. Met de nodige hapjes en drankjes, was het 
uitermate goed toeven op het water, Om alle mogelijke toekomstige 
stekken te bekijken. Het was supergezellig, en iedereen nog bedankt 
voor de verzorging en surprises. Hopelijk is iedereen er weer bij vol-
gend jaar om een leuke competitie te vissen met net zo een gezellige 
afsluiting. 

Vriendelijke groeten,
Cor Martens

Einde seizoen 55 plus
Het seizoen voor de vissers van HVZ 55+ is nu ten einde voor 
2022.  We beginnen weer in april 2023.

We zijn begonnen op 5 mei en zijn geëindigd op 14 oktober.
Het plan was dat we 18 wedstrijden zouden vissen maar het werden er 
22. We hadden wel afgesproken dat de beste tien van de 18 vastgestelde 
wedstrijden zouden tellen voor de einduitslag en de prijzen.

Ik wil eerst alle deelnemers bedanken voor het fijne seizoen dat we 
dit jaar gehad hebben. Iedereen hielp elkaar. Had je geen maden of 
wormen; een ander had ze wel voor je. Ook was afgesproken dat - als 
wij klaar waren met vissen - we ervoor zorgden dat er geen vuil ach-
terbleef. Zo hoort het ook en zo houden we de naam van HVZ hoog.

Prijzentafel
De laatste wedstrijd was in de Zuidervaart. We gingen loten om half 
acht en eindigden om 1 uur.
Wat waren de vissers nat; de gehele dag kwam de regen met bakken 
naar beneden. Maar er werd wel goed gevangen. A.Boonstra ving 5 
Karpers en B.Brinkhuyzen had er 3 gevangen.
In het clubhuis aangekomen, stond de prijzentafel al klaar. De koffie 
werd meteen uitgedeeld. Hierna gingen de heerlijke soep en broodjes 
die mevr. Veenstra weer gemaakt had er goed in.
Hartelijk dank mevr. Veenstra en tot volgend jaar weer hopen we.
Toen was de prijsuitreiking aan de buurt. In de A ploeg was Willem 
Westra 1e geworden en als goede 2e A.Boonstra. Frits Eckenhaussen 
is als laatste geëindigd en degradeerd naar de B ploeg. In de B ploeg 
is Bert Swart 1e geworden en promoveert naar de A ploeg. Als 2e is 

B.Brinkhuizen geëindigd. Eric van 
Wordrager had voor iedereen een 
mooi glas gemaakt met HVZ em-
bleem er in. Erik bedankt.
Tijdens de prijsuitreiking kon ieder-
een nog een drankje nuttigen.
Er werd afgesproken dat we volgend 
seizoen 20 wedstrijden vissen en dat 
de beste 10 weer tellen voor de prij-
zen.
Alle deelnemers meldden dat ze er 
volgend jaar er zeker weer bij zou-
den zijn. Na nog wat nagepraat te 
hebben, was iedereen om 4 uur weer 
huiswaars gegaan.

De mensen achter de bar die ons goed verzorgd hebben, willen we 
nogmaals bedanken.
Ik wil iedereen vast een goed eindejaar en een gezond 2023 wensen.

 
Herman Veenstra
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Witvis teamwedstrijd
Op 15 oktober werd door de Federatie MidWest Nederland de 
voorselektie gehouden voor het NK teams.

Bauke Post had de gluipertjes gevraagd of wij zin hadden om hier aan 
mee te doen.
De gluipertjes bestaan uit mensen die zich jarenlang ingezet hebben 
voor de jeugd van de HVZ. Wij besloten om dit ook eens mee te 
maken, en zeiden dus ja.
Vrijdag 14 oktober werd er geloot en de volgende morgen om 07.30 
uur mochten we de hele handel gaan uitpakken. Naast de vaste stok 
werd ook de feeder uitgepakt. Een behoorlijk stevige wind, maar wel 
schuin achter je was ons deel. Het maakt niet uit met hoeveel deelne-
mers je aan de waterkant verschijnt; de beste 5 resultaten tellen.

Taaie visserij
Nu waren wij met 6 man sterk, maar Kennemerland kwam met 15 
man, dan worden de kansen toch wat groter.
Op de kop en staartplek werd goed gevangen, maar daartussenin was 
het een hele taaie visserij. Minieme aanbeten of dat nog niet eens was 
het credo. Het werd dus een zoektocht. 
Dan weer met de stok en dan toch weer overstappen naar de feeder op 

verschillende lengtes. Bij de meesten haalde het niet veel uit. 
Ton Moed werd bij ons de beste van het stel door een tweede plek in 
zijn vak te vissen. De andere mannen konden geen hoge punten in de 
wacht slepen. Kennemerland werd eerste, Zeewolde 2e. 
Er gingen 2 teams door naar het NK. De gluipertjes werden 5e en gaan 
gewoon weer op maandag verder oefenen.

Willem Spijkerman

Najaar Koppelwedstrijd HVZ
Op donderdagavond 6 oktober voor de loting zag ik hier en 
daar wat gespannen kopjes. Wat zou de loting brengen? 
Daar hangen toch een beetje de vangsten aan vast.

De nummer 1 van verleden jaar Ramon en Gerwin trokken weer een 
prima stek. Zeker goed om bij de eerste drie te eindigen. Alle stekken 
waren verloot dus men mocht gaan voeren wat div. vissers ook deden. 
Vrijdag de gehele dag druppelden de karper koppels naar hun stek om 
op te bouwen. De verwachtingen waren verdeeld. Wat zou het wor-
den? We hadden volle maan, de wind was niet gunstig enz.
Vrijdagnacht werd er al een karper gevangen op stek 9 bij Raadslid 
Peter Kranenburg van Democratisch Zaanstad 
van 7.8 kilo. Dit bleek voor hem de laatste vis 
te zijn want hij ging zaterdagochtend ziek naar 
huis.

Concurrent
Op stek 7 en 11 werden er ook karpers gevan-
gen. Daar bleef het ook bij die nacht. Stek 7 
pakte nog in de ochtend een mooie spiegel en 
stond op 2 karpers maar de favoriete op stek 11 
hadden er al drie en op dat moment de zwaar-
ste 11.8 kilo. De rest van het wedstrijdveld had het nakijken. 
Er werd van alles geprobeerd maar de vangsten bleven uit. Stek 7 pak-
te er nog 1 en verspeelde er ook nog twee.
De concurrent eindigde op 4 en 1 verspeeld dus totaal zijn er acht 
karpers gevangen met 14 koppels. Dat is te weinig.

Wat er wel gebeurde op stek 8 bij Richard en Piet zondagochtend 
vroeg... Toen de auto’s werden gehaald om in te laden, zat er bij Ri-
chard op zijn stek een dame van rond de 25 jaar in de auto. 
Op aandringen van de vissers wilde ze er niet uit. De bedoeling van 
haar was om een aantrekkelijk visje uit te gooien maar er ook 1 te ont-
vangen.  Uiteindelijk heeft de politie haar half ontbloot afgevoerd. Zo 
zie je maar weer, je kunt tegenwoordig alles vangen.

Wim de Vries onze 
voorzitter kwam zon-
dagochtend vroeg 
even eenronde doen 
langs div stekken. 
Wim zou de prijsuit-
reiking doen. Na vele 
bedankjes en compli-
menten voor de vissers en de karpercommissie en een toelichting van-
uit het bestuur, ging hij over tot het uitreiken van de prijzen. 
De prijsuitreiking was niet spannend meer. 

De eerste drie waren bekend:
Gerwin en Ramon 1 met 30.2 kilo 
Twee Frank en Dimmy  met 20.8 kilo
En drie Peter Kranenburg met 7.2 kilo

De zwaarste karper 11.8 kilo gevangen door Ramon 
goed voor een waardebon van Rentenaar.
De nummer 1 kreeg een envelop met waarde bon-
nen van Hengelsport Zaanstreek en Pionier Baits 

Nummer 2 bonnen van Rien de Wolf en Boezem Baits 
Nummer 3 bonnen van Hengelsport Rentenaar

De overgebleven koppels gingen allemaal naar huis met een prijs van 
de tafel van Karper Service,  Engelhart IJmuiden,  Hengelsport IJmui-
den,  Baitsolutions en Riemsdijk die ook de BBQ had aangeboden.
Watersport Jimmy Ike had weer voor de bekers gezorgd. Alle sponsors 
onze dank daarvoor. Hierna werd er goed gebruik van de BBQ ge-
maakt. Heerlijke hamburgers, saté en salades.

Wedstrijdleider Bas Witte
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Vissen met de ouderen van Pennemes
De eerste afspraak ging vanwege de warmte in juli, het was 
toen 30+ graden, niet door. Na de vakantieperiode werd de 
volgende afspraak vastgesteld op 15 september.

Gevist werd er in het Noordsterpark en met een busje van Pennemes 
werden Ton, Jacob, Kees, Erik en Herman ´s middags om 13.00 uur 
gebracht. Aan de waterkant was het riet gemaaid en de invalidesteiger 
door de Gemeente Zaanstad weer in orde gebracht. Zo kon er lekker 
een middagje worden gevist.

Spannend
De vrijwilligers van de HVZ hadden inmiddels de hengels gereed ge-
maakt. En de heren konden gelijk van start en er werd meteen ook vis 
gevangen. Dit ging de hele middag door. 
Zo goed dat een persoon, die nauwelijks stil kan zitten, nu de hele 
middag op zijn stoel bleef zitten. Zo spannend vond hij het. 
Tijdens het vissen zorgden Jolanda en Eveline dat er voor de vissers 
wat te drinken en te eten was.

De weergoden brachten de vorige afspraak teveel zon. Nu was het 
andersom, maar we hielden het tot het einde droog. 
Het was fris en de wind stond op de kant, wat het ook niet prettiger 
maakte. Toch hadden de ouderen een geweldige middag, zo lekker 
buiten in de natuur aan het water.

Jolande vond alles prima geregeld en vroeg of ze al een afspraak kon 
maken voor volgend jaar. Ze bedankte de begeleiders hartelijk voor 
hun inzet.
De vrijwilligers Bas, Joop, Ton, Piet, Bouke en Piet vonden het ook 
geweldig en namens Pennemes en de HVZ bedankt voor jullie inzet!!

Piet Breedijk

4e ronde competitie aan het Noord Hollands kanaal
25 september om 08.00 uur verzamelen in Spijkerboor NH Ka-
naal. Het zou geen makkelijke wedstrijd worden op zo´n groot 
en lang Kanaal zonder voor te voeren en dan 24 uur vissen. 
Het is moeilijk maar wel een uitdaging

Aan de karpervissers lag het niet. Die hebben alles geprobeerd om 
een karper te vangen er werd ook geprobeerd om onder de kant met 
de pen wat te vangen. Het lukte Jimmy net niet, twee missers achter 
elkaar.

Stef van Hengelsport Zaanstreek (onze sponsor) kwam ook nog langs 
en had voor stek 6 waar ik ook mijn tent neer had gezet wat lekkers 

meegenomen, wat goed smaakte Stef.
Uiteindelijk is het Frans Hogeterp gelukt om zaterdagochtend vroeg 
een mooie Schub te vangen van 9,7 kilo. Er zijn in totaal 4 karpers 
verspeeld en er is wel veel grote brasem gevangen.

Rest mij nog John Meijer en Piet Rietvink te bedanken voor het con-
trole werk.

Wedstrijdleider 
Bas Witte
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De laatste spannende karper competitiewedstrijd 
op de Jagersplas
De laatste ronde was een spannend slot om plek 2 t/m 10.
Nummer 1 was niet meer in te halen. Na 4 wedstrijden had 
Remco een voorsprong van 132 punten op nummer 2.
Er waren 10 mooie stekken op de Jagersplas gemaakt om te 
vissen zowel boot stekken als kant stekken.

De Karpercommissie was zaterdag 
al vroeg bezig om de finale tot in 
de puntjes te verzorgen.
Om 09.00 uur was de loting. 
Een uur later dan gebruikelijk om-
dat het nog te donker was om alles 
op te bouwen.
De wedstrijd begon om 10.00 uur. 
Dit kwam mooi uit want de klok ging naar de wintertijd, dus precies 
24 uur vissen tot zondagochtend 9.00 uur.

Zomers weekend
Vanaf plek 2 was de loting erg belangrijk. Een goeie stek loten zou wel 
eens vis op kunnen leveren voor een goede klassering. (Stekken aan de 
oostkant en stenen kant) doen het in de regel wel goed.
Na de loting moesten we wat deelnemers naar de stek brengen met 
de HVZ boot.
De deelnemers stonden op scherp want als je de prijzenpot zag, viel er 
toch wat te verdienen. 1e prijs € 300,- aflopend naar plaats 5 wat nog 
€ 5o,- opleverde. 6 t/m 8 goed voor een waardebon en plek 9 en 10 een 
prijs van de sponsors. Dan nog de zwaarste schub en spiegel elk € 75,-

Wat een najaarsklassieker had moeten worden, werd een zomers week-
end met hoge temperaturen windstil 
enz niet zo best om te vangen.
Inmiddels waren de Controleurs Piet 
Rietvink en John Meijer op de Jagers-
plas gearriveerd. Het liep al tegen 10.00 
uur aan. Tijd om te starten. Voor de 
controleurs een flink klusje; er waren 6 
stekken waar je met de boot heen moest 
varen en 4 met de fiets.
Jimmy Ike had om 11.00 uur al de eerste 

te pakken. Zou het dan toch gaan gebeuren? Dit bleek tot zondagoch-
tend de enigste vis te zijn. Jimmy pakte er nog 1 net voor het einde. 
Dat was een magere vangst voor het weekend;  2 karpers dus een kort 
verslag van de wedstrijd.

BBQ
We hebben wel in dat weekend div vissers moeten wegsturen die gin-
gen vissen en niet op de site hadden gekeken of er wedstrijden waren.
We hadden ook geen verdwaalde wandelaar in de auto.
Maar met mooi weer gaat de BBQ mee en gezelligheid kan geen tijd. 

Zo ook dit weekend, we hebben dan ook heer-
lijk geslapen.
Zondagochtend klaar maken voor de prijsuit-
reiking bij HVZ. 
De erwtensoep stond al klaar met lekkere 
broodjes, koffie en drankjes verzorgd door 
Maarten en Natalia en gesponsord door Rob 
Wilhelm van Reclame bureau Riemsdijk. Rob, 

het smaakte weer prima bedankt daarvoor.

Bij binnenkomst kreeg iedereen een lootje en had de karpercommissie 
een gratis verloting voor een paar prijsjes. 
En na het nuttigen van de soep en broodjes 
kon Stephan Meester, de nieuwe penning-
meester van HVZ, beginnen met div bedank-
jes en de prijsuitreiking.

De eindstand na 5 wedstrijden:
1 Remco Ouwehand 224 punten € 300,-
2 Ramon Saft 92 punten € 200,-
3 Jimmy Ike 75 punten € 150,-
4 Frans Hogeterp 70 punten € 100,-
5 Gerwin Kuipers 63 punten € 50,-
6 Gerrit Kamphuis 33 punten waardebon bij Rentenaar € 25,-
7 Erwin van Raamsdonk 25 punten waardebon Engelhart IJmuiden 
€ 25,-
8 Sjoerd Bakker 13 punten waardebon Engelhart IJmuiden € 25,-
9 en 10 Stephan Plet en Richard Willems beiden 0 punten zak Boilies 

van Boezem baits.
De zwaarste spiegel Ramon Saft  5,2 kilo 
€ 75,-
De zwaarste schub Frans Hogeterp 12,25 
kilo € 75,-

Verder wil ik iedereen bedanken voor de 
medewerking.
Hengelsport Zaanstreek voor de mooie 

beker 1e prijs en Watersport Jimmy Ike voor de overige bekers.
Sponsors bedankt en graag tot volgend jaar.

Hengelsport Rentenaar, Hengelsport 
Zaanstreek, Karper Service, Engelhart 
IJmuiden, Hengelsport IJmuiden, Pionier 
Baits, Baitsolutions, Rien de Wolf, Boe-
zem Baits, en HVZ
Graag zien we jullie weer op 26 februari 
bij de Beurs van HVZ.
En hou de HVZ Karper Groep op Face-
book in de gaten voor nieuwe informatie. 
En in de winter kan je ook wel karper van-
gen. Succes als je gaat vissen.

Bas Witte
Coördinator Karper Commissie
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Gedragingen Karpers (deel 1)

November/december 
De karpers nemen in november/december weer een passieve houding aan en nestelen zich op diepere plaatsen. 
Dit is in feite de start van de zogenaamde winterslaap waar al over gesproken werd in de maanden januari en februari. Dit schetst een alge-
meen beeld van het gedrag van de karper. Echter met een beetje doorzettingsvermogen en de juiste aanpak is er gedurende de moeilijkere 
periodes ook nog wel een karper te vangen.

Januari/februari
Dit is geen gemakkelijke periode om karper te vangen. Het overgro-
te deel van de vissen bevindt zich namelijk in een passieve toestand. 
We kunnen zelfs spreken van een soort winterslaap. In deze periode 
van het jaar nemen de karpers 
slechts weinig voedsel tot zich. 
De karpers begeven zich in de 
winter voornamelijk in diepere 
gedeelten van het water.
Wil je toch gaan vissen dan 
zijn hier wat belangrijke tips.
Karper vissen in koud water – 
alle winter tips.

Langdurig voorvoeren – de 
nummer 1 wintertip!
De eerste tip is rond eind de-
cember weliswaar niet meer 
helemaal van toepassing, toch willen we hem graag weer met jullie 
delen. Al is het maar omdat je hem dan in je oren kan knopen om 
volgende winter toe te passen. Langdurig voorvoeren is namelijk 1 
van de beste trucs om in de winter veel karpers te vangen.
Het beste moment om zo’n campagne op te starten is de maand ok-
tober. De watertemperatuur is dan nog goed en de vissen zwemmen 
nog steeds hun rondjes. Door langdurig te voeren met kwaliteitsaas 
met een laag eiwit- en vetgehalte lukt het om de vissen te laten azen, 
ook als de watertemperatuur in november en december daalt. Niet 
getreurd als je dit leest en bijvoorbeeld tijdens de kerstvakantie lek-
ker op pad wilt gaan zonder dat je een stek hebt opgebouwd. Ook 
door in deze periode de juiste stekken -die ik verderop beschrijf - 
enkele dagen met regelmaat aan te voeren met kleine hoeveelheden 
voer geef je jezelf een groot voordeel. Door dagelijks kleine hoeveel-
heden te voeren, soms maximaal 200-300 gram per dag, kun je het 
spijsverteringskanaal van een karper ‘ namelijk aan de praat’ hou-
den. De Scopex en Milky Banana boilies van Originals zijn hiervoor 
uitermate geschikt. Door de verfijnde smaak en grove ingrediënten 
blijft de karper dit aas graag eten en zich er lang goed bij voelen. De 
truc is om de vertering op gang te houden.
 
Bodemaas of Pop-ups?
Ligt de vis eenmaal op je stek dan lijken ze in deze periode een flinke 
voorkeur voor bodemaas te hebben. Afgelopen maanden experimen-
teerden we er weer lustig op los, maar bodemaas in combinatie met 
een kort scherp rigje leverde verreweg de meeste karpers op. Een 
halve boilie in combinatie met een halve pop-up en een boilie waar 
we een stukje van afsnijden zorgde voor 90% van alle aanbeten. En 
dat op verschillende wateren! Let op: het betreft in dit geval wel een 
voorkeur die waarschijnlijk ontstaat door het langdurig aanvoeren 
van stekken met bodemaas. Voor de instantvisserij lijken de karpers 
soms een totaal andere voorkeur te hebben, een chod-rig kan dan 
bijvoorbeeld soms wonderen doen!
 
Gemalen boilies & snelle prikkels
Oke vooruit, ik kan het niet laten om nog snel één aastip met jullie 

te delen. Zoals jullie allemaal weten is het water in de winter ijskoud 
en dan mag de prikkel van het aas ietsje sterker zijn dan in andere 
jaargetijden. Een belangrijke truc om alle triggers van een boilie snel 
te verspreiden in het water, is om een deel van je boilies te vermalen 

in een crusher. Hierdoor ontstaan 
er allemaal kleine aasdeeltjes die 
onder water snel prikkels afgeven 
en tegelijkertijd voor een wolkend 
effect zorgen. En geloof me, die 
wolk kan de karpers soms helemaal 
gek maken!
 
Durf ook diep te vissen!
Kwaliteitsaas op een stek waar nau-
welijks karper zwemt is een slechte 
combinatie waar je nog steeds geen 
succes mee boekt. Het kan dus 
zeker geen kwaad om je stekken 

nauwkeuriger uit te pijlen en te onderzoeken dan je normaal doet. 
Ik bevis momenteel wateren met een diepte van maximaal 25 me-
ter. Op zulke wateren kun je gerust dieptes bevissen tot ongeveer 12 
meter. Durf diep te vissen! Twaalf meter en soms nog dieper is op 
sommige wateren heel normaal in de winter.De karpers voelen zich 
er veilig, het water is er iets warmer en stabieler qua temperatuur dan 
de bovenste laag en wanneer je dergelijke stekken aanvoert leert een 
karper al snel dat er wat te halen valt!
 
Stekken op ondiep water
Bevis je wateren met minder diepte? Kies dan voor de delen van een 
water die in de luwte liggen, en dan bij voorkeur in een zone waar 
de hele dag de zon op schijnt. De karpers zijn in de winterperiode 
extreem gevoelig voor licht dus een paar beaasde rigs op de zonkant 
kan je dan absoluut een extra wintervis opleveren!

Bas Witte

Deel 2 houdt u tegoed voor een volgend nummer!
 



12 nieuws december 2022

Najaarsbijeenkomst dinsdag 25 oktober 
1. Opening
Voorzitter Wim de Vries heet iedereen van harte welkom op de na-
jaarsbijeenkomst, met een speciaal welkom voor onze ereleden: 
Ton Moed, Joop Gruijs, Willem Spijkerman, Henk op den Akker, 
Henk Scholten, Alex van der Horst en erevoorzitter Wim Metselaar.
Daarnaast heet hij de waarnemend voorzitter van onze federatie Mid-
west, Ron Gatowinas, welkom.

Helaas heeft de voorzitter een nieuw dieptepunt te melden.
Begin oktober zouden een aantal vrijwilligers van de HVZ een visles 
geven op de basisschool EtBuut in Zaandam. 
Na het lezen van een vooraankondiging in het Stadsblad heeft de Par-
tij voor de Dieren aan de directeur van de school een brief geschreven. 
Helaas was men bij de school gevoelig voor de argumenten en de be-
kende en repeterende retoriek van de PvdD. 
De visles werd afgezegd en zo werd de kinderen een leerzaam en inte-
ressant moment aan de waterkant, en daarmee een kennismaking met 
de hengelsport, ontzegd. Samen met de federatie Midwest en Sport-
visserij Nederland beraden we ons over hoe verder te handelen. 
Overigens was het ook wel een wrange gebeurtenis, want een week 
daarvoor hadden we in een gesprek met wethouder Groothuismink 
onze bedenkingen geuit over de gang van zaken met betrekking tot de 
werkgroep Dierenwelzijn en vroegen wij ons af of wij daar als HVZ 
nog deel van uit willen maken.
De wethouder zou het jammer vinden als wij die keuze zouden ma-
ken, maar de onderlinge verstandhouding binnen de werkgroep komt 
helaas nog meer onder druk te staan.
Ondanks het voorgaande rekent de voorzitter op een verder positieve 
en leuke avond.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering 
van 24 mei 2022  
De voorzitter vraagt wie er op- of aanmerkingen heeft over de in HVZ 
Nieuws 3 gepubliceerde notulen. Geen van de aanwezigen heeft op- of 
aanmerkingen en de notulen worden vastgesteld.
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken, wel zijn er afberichten van:
Jorrit Hazen, Don Jaring, erelid Jan de Jong, erelid Wim Heijnen, 
Kees Mandjes, erelid John Alrich, Ronald van der Steeg,Hans Rood-
zand, Kelly Swart, erelid Egbert Jonker, erelid Thijs ten Wolde en 
Martijn Tijms.

4. Mededelingen bestuur
- Het ledenaantal is dit jaar ongeveer gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar,  
de teller staat op ca. 5.050 leden.
-  Op 6 november is er een roofviswedstrijd three of a kind, alleen voor 
bootvissers, de wedstrijd voor de kantvissers in december in het Jagers-
veld gaat helaas niet door.
-  Op maandag 7 november is er weer een inloopmiddag.
We hebben het er al eerder over gehad of we, gelet op het tegenval-
lende aantal bezoekers, toch niet naar een avond moeten gaan.       
Het bestuur doet hiertoe een voorstel. 
Op de vraag naar suggesties, merkt Joop Gruijs op om dit niet op de 
maandagavond te doen.
- Op maandagavond 14 november is er een lezing door Ruud Schuite-
maker over het gebruik van voerboten. Aanvang 19.30 uur, aanmelden 
bij Bas Witte.
- Op dinsdagavond 22 november zal Bertus Rozemeijer voor onze 
leden de uitgestelde lezing houden over het vissen op snoek.

- De zeeviscommisie onderzoekt de mogelijkheid om een 
workshop visfileren te houden.
- De klaverjassers verwelkomen graag nieuwe spelers. 
- De hengelsportbeurs wordt in 2023 op zondag 26 februari gehou-
den. 
- De Westplas. Met dank aan Piet Rol heeft de HVZ de visrechten 
van de gehele Westplas in haar bezit. Recent is een toestemming van 
Staatbosbeheer ondertekend. Een deel hadden we al via een huur-
overeenkomst met HHNK. Via de NHBB proberen wij in contact 
te komen met de beroepsvisser. Daarnaast gaan we als goede buur in 
overleg met hsv Landsmeer en de OAB uit Oostzaan.
-2e penningmeester
In het laatste HVZ Nieuws hebben we een oproep gedaan voor een 2e 
penningmeester. Inmiddels hebben wij Peter van den Outenaar, tot 
voor kort onze coördinator voor de jeugdafdeling, bereid gevonden 
hier een invulling aan te geven. Henk op den Akker zal hem klaarsto-
men, waarna hij penningmeester Stephan Meester zal gaan assisteren.
Als bestuur hebben we gesproken met Tjerk Veen hoe hij als coördi-
nator van de jeugdcommissie hier invulling aan wil geven. De formele 
benoeming zal in de meivergadering volgend jaar kunnen plaatsvin-
den. 
 
5. Voorstel van een leefnetverbod 
De HVZ biedt zeer aantrekkelijk viswater. Bereikbaar aan de kant of 
vanuit een boot. Op een plas, een vaart of in een polder. Met een mooi 
gevarieerd bestand aan vis. 
Naast onze eigen HVZ-commissies houden ook graag andere vereni-
gingen hier hun wedstrijden. Zeker in de wateren waar je direct bij je 
stek de auto kan parkeren.
Om de hengeldruk te beperken, hebben wij al jaren het aantal toe 
te wijzen wedstrijden per vereniging gemaximaliseerd op vier wed-
strijden per jaar. Regelmatig leidt dit tot onvrede en wil men meer 
wedstrijdtoestemmingen. 
Storender is het feit dat er verenigingen zijn die geen wedstrijdtoe-
stemmingen aanvragen en gewoon ergens gaan zitten. Regelmatig 
komt het voor dat men dan gaat vissen op een plek die reeds aan een 
andere vereniging is toegewezen. Met helaas felle discussies aan de 
waterkant tot gevolg.
Het HVZ-bestuur stelt miv. 1 januari 2023 een leefnetverbod in als 
pilot van een jaar. Voor wedstrijden waarvoor een toestemming is ver-
leend geldt een ontheffing. Ook kunnen individuele leden een onthef-
fing aanvragen waarmee gewoon met een leefnet kan worden gevist.
Onze controleurs zullen al dan niet vergezeld van een boa de controle 
uitvoeren. Na een jaar vindt een evaluatie plaats. 
Op de vraag van de voorzitter of er vragen of opmerkingen zijn neemt 
Joop Gruijs het woord. Hij maakt bezwaar en wordt daarin onder-
steund door enkele aanwezige wedstrijdvissers. Hij noemt het weer 
een verbod naast de al bestaande beperkingen. De voorzitter beaamt 
dat maar geeft ook aan dat andere verenigingen ons zijn voorgegaan 
en dat het echt bedoeld is als middel om te kunnen handhaven op de 
illegale wedstrijden. 
Naast controle door onze eigen controleurs zal ook gebruik gemaakt 
worden van boa’s. Voorafgaand wordt gezamenlijk e.e.a. nog een keer 
goed doorgesproken. Uiteindelijk worden de leden gevraagd of ze 
voor of tegen zijn. De meerderheid geeft aan akkoord te gaan.

6. HVZetter van het jaar 2022
Voordat er wordt overgegaan tot het benoemen van de HVZetter van 
het jaar memoreert de voorzitter eerst de geweldige prestatie van een 
jeugdlid. Het gaat over Finnley Geerlings die op 27 augustus tijdens 
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een wedstrijd in de Hoge 
Vaart Nederlands kampioen 
dobbervissen tot 15 jaar is ge-
worden. 
Het is een tijd terug dat we 
als HVZ een Nederlands 
kampioen hebben gehad. 
Jeuglid Bart Izaks nam ooit 
deel aan het WK.
Onder een groot applaus 
komt Finnley enigszins be-
duusd naar voren en ont-
vangt een bos bloemen en 

een waardebon.
Voorzitter Wim de Vries gaat verder met: ‘Twee jaar lang hebben we, 
door de weinige activiteiten, geen HVZetter van het jaar kunnen be-
noemen. Gelukkig hebben we er weer één.
Dit keer een wel bijzondere kandidaat, sterker nog hij vist zelf niet 
eens. Nou is dat op zich niet bijzonder, in 2017 hebben we Maarten 
Ouwendijk als HVZetter van het jaar gehuldigd en ook hij vist niet.
Dit jaar willen wij iemand in het zonnetje zetten die op eigen initiatief 
al gedurende een langere periode, periodiek (vaak maandelijks), op 
zijn fiets door de Zaanstreek crost.  
Hij meet dan op verschillende plekken het zuurstofgehalte, de zuur-
graad en daarmee de eventuele verbrakking. Dit wordt regelmatig ge-
rapporteerd. Verder heeft hij dit jaar namens de HVZ ingesproken bij 
de gemeenteraad. Hij heeft begin van het jaar tijdens de communica-
tieavond in een dag tijd een lezing over genomen. 
Hij heeft een rapport opgesteld over de waterkwaliteit van de water-
partij hier op het sportpark en legt de verbanden met de omliggende 
polder. Daarbij weet hij als oud-medewerker van HHNK goed de weg 
en weet zijn oud-collega’s, uitstekend onderbouwd, op scherp te zet-
ten.
Maar juist ook van de kant van het waterschap, bij AZ en de gemeente 
Zaanstad wordt zijn werk zeer gewaardeerd en wordt er handig ge-
bruik gemaakt van zijn onderzoek en rapportages. Hij toont zich een 
ambassadeur van de HVZ, ik heb het over HVZetter van het jaar 
Hans Roodzand.’
Helaas is Hans afwezig omdat hij door corona is geveld.
De oorkonde, een cadeaubon en bloemen krijgt hij op een later tijd-
stip.
Een door het bestuur opgesteld protocol verhindert het benoemen 
van bestuursleden tot HVZetter van het jaar. Toch wil de voorzitter 
nog iemand anders naar voren halen. 
Een persoon die met de karpercommissie flink aan de weg timmert. 
De deelname aan de karperwedstrijden is groot en de wedstrijden 
worden in een goede sfeer gevist. Het aantal uitgegeven nachtvergun-
ningen en de derde hengelvergunningen neemt toe. 
Als je iets vraagt dan kan hij geen nee zeggen. Hij helpt Maarten met 
bardiensten, helpt bij de barbecues. Heeft een stacaravan, maar is daar 
volgens mij bijna nooit. Hij is vrijwel elke dinsdagmiddag op kantoor 
en helpt onze secretaris. Hij gaat zonodig langs bij onze wederverko-
pers. 
Hij organiseert het inpakken van het HVZ Nieuws. 
Geeft ongevraagd in droge periodes de beplanting voor het kantoor 
water. 
Houdt met de bosmaaier de steigers in de Herenhuissloot vrij. En dit 
alles ondanks een operatie aan zijn hand en recent de operatie aan 
zijn knie. Kortom een zeer actief lid en een echte clubman. Daarom 
stelt de voorzitter voor namens het bestuur Bas Witte te benoemen 
tot lid van verdienste. Onder een welverdiend applaus komt Bas naar 
voren. Hij krijgt een bijpassende speld opgespeld en ontvangt een bos 
bloemen met een cadeaubon. 

Waarnemend voorzitter van de federatie Midwest Ron Gatowinas 
krijgt het woord en spreekt de zeer verraste Joop Gruijs toe. Vanwege 
zijn verdiensten, gedurende zestig jaar, voor de hengelsport, met name 
de jeugdactiviteiten, speldt hij Joop Gruijs de zilveren erespeld van 
de federatie op. Met bloemen en een cadeaubon gaat Joop, volledig 

stilgevallen en enigs-
zins ontdaan, weer op 
zijn stoel zitten. Een 
fraaie beloning voor 
een gepassioneerde 
en trouwe HVZ-vrij-
williger. 

7. Rondvraag en sluiting
Een lid stelt de vraag of een beroepsvisser zijn visrechten mag onder-
verhuren. Piet Rol antwoordt dat het niet mag. Samen zullen Piet en 
het lid kijken om welke beroepsvisser het gaat en door wie (als moge-
lijk onderhuurder) en waar precies de netten worden geplaatst.

Pauze   
Na de pauze houdt ons 
lid Pim Pos, die eigenlijk 
geen introductie behoeft, 
een zeer interessante en 
interactieve lezing over 
met name het dropshot-
ten. Hij vergelijkt deze 
visserij met het verticalen 
met shads, hij legt knopen 
uit, geeft zeer nuttige tips 
en laat e.e.a. zien. Hij doet 
het ouderwets met een 
flipover en toont zich een 
ware leermeester. De aanwezigen leden luisteren aandachtig en zijn 
zeer geboeid. Sterker nog als een soort van introductie smaakt het naar 
meer. De voorzitter bedankte Pim voor zijn bijdrage aan de avond en 
vroeg de aanwezigen of er animo was voor een vervolg. Direct werd er 
afgesproken dat een workshop dropshotten zal worden georganiseerd.
Tot besluit vindt de traditionele verloting van hengelsportartikelen en 
gerookte vis plaats.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en in-
breng en wenst hen wel thuis.
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Bestuursvisdag
Op dinsdag 6 september was het weer zover: bestuursleden en 
ereleden gingen weer de strijd aan om de felbegeerde bokaal.
Altijd weer een verrassing waar de strijd zal plaatsvinden. 
Dit keer gingen we naar een locatie waar we 4 jaar geleden ook 
al eens zijn geweest. Omgeving Ouderkerk aan de Amstel. 

Acht personen gingen in een bootje hun geluk beproeven. 
Vijf personen bleven aan wal en kozen voor een stek recht voor het 
restaurant, waar wij in de avond ons avondmaal mochten ontvangen. 
Bas probeerde vanaf de kant afwisselend met een korte stok vis te 
vangen en aan de overkant een karper te verschalken, dat eerste lukte 
aardig. 
Daarnaast probeerde Stephan met de lange stok zijn geluk te bepro-
ven. Hij kreeg er al snel een karper op die niet te houden bleek. 
Voor de rest was het voor hem een lange dag met maar twee visjes. 

Belevenissen
Daarnaast drie man met de feeder, Willem en Ton vingen aardig vis, 
maar Joop er tussenin, kreeg het niet voor elkaar. Ook bij de bootvis-
sers mindere vangsten als 4 jr. terug. Wel had bijna iedereen wel 1 of 
meerdere grote brasems. Om 3 uur voer een boot zowel de lijn van 
Ton, als ook die van Willem aan diggelen. En aangezien de aanbeten 
steeds minder werden, besloten ze dat het einde visdag was. Dit alles 
onder een heerlijk zonnetje en weinig wind. 
Een uurtje later kwamen ook de andere vissers aan bij het restaurant 
en werden hun belevenissen aangehoord. Inmiddels waren ook Thijs 
ten Wolde en Wim Heijnen gearriveerd om aan het diner deel te ne-
men. Onze voorzitter nam het woord voor de prijsuitreiking, welk 
stokje overgenomen werd door Piet Breedijk, daar Wim zelf had ge-
wonnen. Hierna mocht Wim weer verder. De grootste vis was heel 
spannend, verschillende brasems van 62 en 63 centimeter. 

Maar de allergrootste had Ton gevangen met een brasem van 65 centi-
meter. Hier volgt de uitslag:

1 Wim de Vries  722 cm
2 Hans Beltman  667
3 Henk op den Akker 633
4 Ton Moed  618
5 Wim Metselaar  518
6 Willem Spijkerman 384
7 Piet Breedijk  349
8 Don Jaring  282
9 Bas Witte  198
10 Joop Gruijs  130
11 Henk Scholten    71
12 Stephan Meester   36
13 Nico Heijnen    17

Graag voor volgend jaar hetzelfde weer als deze dag alstublieft, en als 
iemand een goed idee heeft waar volgend jaar te vissen, meld het bij 
Wim!

Willem Spijkerman

LAGERWEU < -· 

HENGELSPORT WESTZAAN 
J.J.Allanstraat 111 - 1551 RC Westzaan - 0756280552 - ron.lagerweij@kpnmail.nl 
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Een teleurgestelde en blije roofvisser Henny
Wie kent hem niet. Altijd is hij in de Jagersplas te vinden met 
zijn scootmobiel; Henny uit het Kalf. Altijd vriendelijk tegen 
iedereen, een praatje maken, kijken naar vissers of ze wat van-
gen en natuurlijk zelf vissen.

Dat is zijn lust en zijn leven. Hij geniet elke dag van de belevenissen 
op de plas. Maar deze keer ging het mis 
en goed ook. Henny zat lekker aan de 
waterkant op het Surfstrand te vissen. 
Het was mooi weer en druk met de 
bootjes dus een beetje aan de kant vis-
sen dan hebben we geen last dacht hij.

Hoge snelheid
Maar dan ineens een jong ventje met 
een rubberboot dicht langs de kant 
met hoge snelheid en zonder verstand 
om te proberen een slootje in te varen. 
Henny begon te roepen en te zwaaien 
om hem tot stoppen te krijgen maar 
hij bleef gewoon door varen met als ge-
volg de lijn in de schroef. Henny kon 
de hengel die hij van z´n kinderen had 
gekregen met Vaderdag niet meer red-
den. En maar roepen dat hij moest stoppen, het hielp niet. Henny was 
in alle staten en werd later geholpen door omstanders die ook op de 
plas waren. Dat ventje hebben ze niet meer gezien maar de vaarders 
beloofden dat ze hem zouden aanspreken en waarschuwen.

Waterpolitie
Het is dan ook erg jammer dat de laatste jaren de waterpolitie niet 
meer aanwezig is voor controles. 
De plas is nu een racebaan geworden. Ze varen daar met boten met 
motoren van 75 PK en meer en jetskiën.
Hopelijk kan het weer bij de gemeente opgenomen gaan worden om 

meer te gaan controleren voordat er ongelukken gaan gebeu-
ren.

Duikers
Men is met man en macht gaan dreggen naar zijn hengel 
maar geen resultaat. Dan maar naar Rentenaar voor een com-
plete nieuwe hengel waar Cees het verhaal aanhoorde en hem 
goed heeft geholpen.
Op een maandagavond ging Henny even een rondje doen en 
trof hij op de plek de duikers van Brandweer Zaanstad aan 
voor een oefening. Hij kent een aantal duikers en vroeg of ze 
bereid waren om een keertje te zoeken. De duikers gingen te 
water en na een tijdje zoeken op 40 meter uit de kant en op 
10 meter diepte werd de hengel gevonden.
(De hulpverleners zijn er voor iedereen). De duikers van de 
brandweer  hebben nog nooit zo´n gelukkige man gezien en 
de tranen rolden over z´n wangen van blijdschap.
Met de volgende dag een doos gebak voor de duikers als dank 

zit Henny weer lekker te vissen met z´n oude hengel en hoopt dit niet 
meer mee te maken.
Een medevisser van de plas.

Bas Witte

Arie Kool op vis toer in Canada
Arie Kool een HVZetter en visser, de meesten kennen Arie wel. 
Hij is ondanks zijn leeftijd (85 jaar) nog erg actief met wedstrijd 
vissen en hij zit in de krantjes ploeg.

En 1 keer per jaar gaat Arie met z´n kameraden naar Canada om te 
vissen op Steelhaeds bij de Indianen. Alles wordt voor Arie geregeld  
de vliegreis en het verblijf.
Na twee dagen reizen is het dan zover. Beetje daar de boel verkennen 
en wat uit rusten van de vliegreis en dan proberen om zo Steelhaeds 
te vangen. Maar dat valt niet mee. Wel wordt er andere vis gevangen. 
Maar daar komen ze niet voor. En het is uitkijken daar, de beren lopen 
los. Elke dag maar weer proberen. 
Maar het liep al een beetje naar de laatste dagen toe en nog geen 

vis waarvoor ze 
kwamen. Weer 
erop uit om wat 
te vangen. Dit 
keer met een 
soort waterfiets 
maar dit liep 
voor Arie bijna 
verkeerd af. De 
boot raakte in 
de stroming en 
Arie kon niets 
meer doen. 

Hij raakte in de boomstammen en 
sloeg om. De schrik sloeg toe bij zijn 
vismaten; er moest snel hulp worden 
geboden en dat is gelukkig gebeurd.

Arie werd uit het water gehaald en naar 
de kant gesleept. Alles wat hij bij zich 
had was hij kwijt maar dat was bijzaak.
Arie had het overleefd. Een bizarre ge-
beurtenis en erg veel geluk gehad an-
ders was er 1 stoel leeg geweest in het 
vliegtuig. Arie is inmiddels weer lekker 
thuis en kan het navertellen. Of hij vol-

gend jaar weer gaat, blijft op dit moment een vraag.

Een mede HVZetter
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en nylon  € 59,95

Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664

   Albatros strandhengel  
3,90mtr. +molen+nylon

€ 69,95

Spinhengelset 2,40 mtr. 
+ molen + nylon

Baitcaster 10-30g 1,95mtr

  € 79,95

Roofvisschepnet 70x70cm
+ sterke steel

€ 39,95

RENTENAAR
HENGELSPORT

+ Reel

Altijd bevroren aasvis
op voorraad

€ 39,95

Retouradres Postbus 87 1540AB Koog a/d Zaan

 Engelhart hengelsport IJmuiden
Engelhart Hengelsport de specialist in ijmuiden voor al uw visserijen. 
Wij leveren ook al uw verse zeeaas. (wel even bestellen) 
Ook hebben wij een mooi assor�ment aan kunstaas, we hebben al de grote merken.
Ook voor de zeebaars uw specialist

 Voor de Zaanstreek    staat er voor alle vragen een bekend  gezicht klaar: 

 

tel:  +31 (0)255 - 577038
email: info@engelharthengelsport.nl

Engelhart Hengelsport B.V.
Frans Naereboutstraat 4
1971 BN IJmuiden

Maandag: 08:00 - 18:00
Dinsdag: 08:00 - 18:00
Woensdag: 08:00 - 18:00
Donderdag: 08:00 - 18:00
Vrijdag: 08:00 - 18:00
Zaterdag: 08:00 - 17:00
Zondag: 08:00 - 17:00

7 dagen geopend!

(website nog in aanbouw)

Meer diepte aan je ����� geven?
��������met gelijk gestemde mensen?
Meer leren over je ������?
Overdragen wat je al van ������ weet?
Clubgenoten helpen en ����� plezier?
��������� met een bloeiende club mensen?
Actief ������ aan een commissie?
Helpende hand zijn bij een ����������?
��������� over iets wat beter kan of moet?
Bijdragen aan de ��
�������� in de club?
Tijd besteden �	���� werk en/of gezin?

Er zijn veel redenen om  vrijwilliger te worden
bij de HVZ , �������������	�
�����	��������
zullen je dankbaar zijn. Jouw hulp is welkom.

Meer informatie over wat ��� voor de je club 
kunt betekenen?  ��		����������� naar :
Piet Breedijk        - �������������
������             
Wim de vries       - �������
������������������������������
Frans Hagens      - ������������
������

Er wordt ���������� contact met je 
opgenomen wat je ��	� vindt om bij onze club
te doen.

 HENGELSPORT VERENIGING ZAANSTREEK 

     


