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Frank Goudriaan wint Metalo paastrofee
Met de HVZ jeugd op zomerkamp
Senioren 55 plus in actie

juni - augustus 2013

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.

NK Baarsvissen
Nu ik dit zit te schrijven, is het nagenoeg
winterweer, en hoop ik echt dat als u dit leest
het mooi zomer visweer is.
Zomers hebben we als bestuur altijd wat
meer tijd om aan de waterkant te zitten, geen
vergaderingen af en toe een bespreking, en is
de Algemene ledenvergadering alweer verleden tijd.
Een echte zomeractiviteit bij de HVZ is altijd een perfect georganiseerd zomerkamp in
Nieuwkoop door onze jeugdcommissie. De
belangstelling hiervoor is altijd goed. Met
veel plezier ga ik daar ieder jaar een kijkje
nemen tijdens de gezellige BBQ.
Zojuist bereikte ons het bericht dat de HVZ
dit jaar voor de 2e maal het Nederlands Kampioenschap Baarsvissen mag organiseren.
Dat zal op 5 oktober zijn. We zijn hier best
trots op. Daarnaast organiseert de baarscommissie op 14 september de HVZ open, dat

Redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
Annegreet van der Ros
a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak
zijn dus 2 prachtige baarsevenementen dit
jaar. Het baarsvissen is niet zo heel bekend
of spectaculair, maar fantastisch leuk om te
doen. Ga eens kijken naar deze speciale tak
van onze sportvisserij.
Meer informatie hierover in het volgende
HVZ nieuws en tzt op onze website.
Een heel fijne en mooie viszomer.

Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
r.pierik@tekstenreclame.nl
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controlecommissie

Openingstijden HVZ kantoor: ma, di,- en
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Groepscontrole
Op 21 april hebben de controleurs een
groepscontrole gehouden waarbij alle wateren zijn gecontroleerd.
Vanwege het nog relatief koude weer hebben
wij ongeveer 25 vissers kunnen controleren.
Bijna alle vissers hadden de juiste papieren en
één nieuw jeugdlid werd door zijn vader aangemeld. Wel bemerkten wij dat bij de gastarbeiders niet goed bekend was dat je in deze
periode niet met kunstaas mag vissen. Daar
zullen we volgend jaar op de juiste wijze in

het HVZ Nieuws aandacht aan besteden.
Ook de BOA’s en Politie zijn regelmatig
langs of op het water te vinden,
iets wat wij alleen maar toejuichen. En met
ons de sportvissers die
goed bezig zijn. Wij hadden in ons controleteam een nieuwe aspirant controleur meegenomen die meteen enthousiast was en nu op
cursus gaat. Welkom in het team Frans!

van de penningmeester
Er zijn nog enkele vispassen niet verzonden
omdat betaling is uitgebleven. Vanaf het verschijnen van dit HVZ nummer kun je nog
tot 25 juni je vispas uitsluitend op het HVZ
kantoor afhalen tegen contante betaling.
Let op de openingstijden!
Hierna ben je uitgeschreven en is je vispas retour gezonden naar Sportvisserij Nederland.
Henk op den Akker
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Henk op den Akker

agenda
Jeugdcommissie

8 juni en 31 augustus koppelwedstrijd
22 juni open jeugdwedstrijd
11 t/m 14 augustus zomerkamp

Seniorencommissie

11 juni jaarlijkse viswedstijd
5 oktober start wintercompetitie.
Zie p. 11 voor alle data.

Commissie zout

29 september 5e zeevisdag
27 oktober 6e “
24 november 7e “
22 december 8e “

Baarscommissie

23 juni Baarskampioenschap Akersl00t
14 september HVZ Open Baars
5 oktober N.K Baars

Klaverjas

20 september eerste klaverjasavond

klaverjas

van de redactie

Nieuw seizoen

Voorjaar?

Het klaverjas seizoen 2012/2013 is inmiddels afgelopen en als algehele
winnaar is Luc van der Sluis uit de bus gekomen.
Gefeliciteerd Luc !
Het nieuwe programma is nog niet helemaal rond want dat moeten
we afstemmen i.v.m. de beschikbaarheid van de klaverjaskantine.
In ieder geval zal vrijdag 20 september 2013 de eerste klaverjasavond
zijn.
Noteert u dit vast in de agenda?
Nieuwe aanmeldingen zijn van harte welkom.
Verder wens ik u een hele goede zomer toe en graag tot in september.

Eigenlijk was ik net van plan iets te schrijven over het weer - een
beetje cliche is dat natuurlijk wel - lees ik zojuist dat er een recordkou
op komst is!
Daar zit je dan met je goede bedoelingen om alle visliefhebbers een
lekker zonnetje aan de waterkant toe te wensen.
Gelukkig laten de echte fanaten zich nergens van weerhouden, getuige de wedstrijdverslagen van afgelopen weken.
Lekker dik ingepakt hebben ze heel wat wind en regen weten te trotseren. Dus ach, wat maakt het uit zou je zeggen.
Nou ja, laten we maar toegeven dat we allemaal toch wel erg snakken
naar het zonnetje. Stiekem ga ik er vanuit dat - als jullie dit lezen - het
inmiddels eeen beetje zomer is geworden.

Trudy van Daal, tel. 075-6228520

Annegreet van der Ros

Voorbereidingen HVZ Nieuws
Er komt heel wat bij kijken voordat bij u HVZ nieuws op de mat valt.
Op woensdag komt het magazine op het kantoor aan. Henk Oostenbrugge en ik gaan dan alvast beginnen. Eerst draait Bas, de administrateur, de adressen uit op A4 vellen. Wij snijden ze dan naar adreslabels.
De volgende dinsdag komen dan circa 15 mannen en Ria de enige
vrouwelijke vrijwilligster en gaan we aan het werk. We hebben dan de
stapels HVZ nieuws op de tafel gelegd met de adressen en de plastic
hoesjes om ze in te steken.

Dan wordt er opgeruimd en worden de 16 postkratten klaargezet
voor verzending.
Zoals u ziet, is het een heel werk maar we doen het graag.
De voorzitter schreef in het vorige HVZ nieuws dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de vereniging. Wij van de inpakploeg hopen dat we dit
werk nog lang kunnen doen.
Nico Pinxteren

En dan komen de verhalen los. De een begint met politiek, de ander
over voetbal, en weer een ander over vissen. Ik vind het altijd leuk dat
geklets. Het is altijd gezellig.
We beginnen om 9.30 uur en ongeveer om 13.00 uur zijn we klaar.
Onder het werk krijgt iedereen koffie en koek van mij.

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
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The standard is pro
Tohatsu Buitenboordmotoren
- Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester
boten - LowRance Fishfinders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport
accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact
met ons op via 06-23740772
The standard is pro

Stuur ons een e-mail: peter@helmerhorst.com
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jeugdcommissie
De jeugd is de toekomst!

Elk jaar houdt het HVZ jeugdbestuur een cursus gedurende tien maandagavonden
voor de jeugd. We betrekken de kinderen bij alle takken van de vissport. Zo zijn er
avonden over visherkenning, regel- en wetgeving, snoeken, karpervissen, witvissen
etc. Maandagavond was dan ook de aas en voer cursus aan de beurt en dat vind ik
altijd erg leuk om te geven.
Je kan de jeugd aas, voer en additieven laten voelen en ruiken. Ze willen natuurlijk
net iets meer vangen dan hun vriendjes of
vriendinnetjes. Door alles te laten zien, voelen en ruiken hou je de jeugd dus actief bij
de les betrokken. Tijdens de les wissel ik de
lekkere additieven van EVEZET zoals karamel, aardbei en venkel af met de additieven
als knoflook-ui, lever of vismeel en dat geeft
leuke gezichten.

Lokvoeren

Ik leg uit over de verschillende samenstellingen van de lokvoeren. En hoe je nou een geschikt voer kunt kiezen om jouw visdag compleet te maken. Om vis te vangen, moet je vis
lokken en misschien nog wel belangrijker, de
vis op je plek houden. Allereerst is de vraag
van belang: ‘Waar wil je gaan vissen? Wanneer je voor een stromend water kiest, zul
je, je voer moeten verzwaren. Dit kan met
leem, kleigrond of zelfs kleine kiezelsteentjes.
Waarom we dit verzwaren, heeft natuurlijk
een reden. Wanneer je een bal voer het water
in gooit op een stromend water, is het voer al
opgelost voordat het de bodem heeft bereikt
(de plek waar jij wilt gaan vissen).

Vissoort

Dan is het van belang op welke vissoort je
wilt gaan vissen. Wil je op voorns vissen, dan
is een werkend voer van belang zoals EVEZET voorn Bruin of Zwart. Het jaargetij is
ook erg van belang. Zo kun je in de zomer
goed met maden pinkies of wormen uit de
voeten. In de winter is het voornamelijk werken met hennep en casters om mooie voorns
te vangen. In de winter is de vis ook moeilijker te vangen, de temperatuur van het water
is lager de vis is dus minder actief. Als de vis
dan eenmaal jouw plekje heeft gevonden, wil
je niet dat ze er weer vandoor gaan. Ook wil
je de vis niet verzadigen. Vandaar dat je laxerende middelen zoals coriander, copra melasse of eetlustopwekkende middelen gebruikt
zoals carcuma en fenegriek.
Wanneer het weer kouder en donkerder wordt
halverwege de herfst en de gehele winter, gebruik je meestal donkerder voer dan in de
lente/zomer. Dit heeft natuurlijk een reden.
Het water wordt kouder. Er vindt minder algengroei plaats waardoor het water helderder
is. De donkere voeren gebruiken we dan juist
om te zorgen dat de azende witvis niet opvalt
voor de roofvis. De witvis zal veel minder snel
op licht voer afkomen, omdat hij weet dat hij

daar meer zal opvallen voor zijn vijand. In
de zomer is het lichter en vindt er algengroei
plaats. De vis zit wat verspreider door de
aangename temperatuur en is minder schuw.
Hogere temperaturen betekent dat het water
warmer wordt en de vis ook makkelijker gaat
azen. Je kunt dan gerust wat zoete additieven gebruiken voor extra aantrekkingskracht.
Zitten er vijf vissers op een rij met hetzelfde
zakje voer te vissen en jij gooit er net een
beetje karamel of vanille doorheen, dan kan
dat ervoor zorgen dat de vis zich door jouw
voer meer aangetrokken voelt.
Met het lokvoer assortiment wat EVEZET
ontwikkeld heeft is er voor elke vissoort
die je wilt vangen een succes te behalen.
Wanneer je jouw voer te nat hebt gemaakt,
betekent dit dat je voerbal al is opgelost voordat deze de plek op de bodem heeft bereikt.
Wanneer je voer te droog is, zal je voerbal
blijven drijven aan het oppervlak, omdat de
bestanddelen nog niet verzadigd waren. Het
beste kun je je voer een paar keer bevochten,
voordat je ermee gaat vissen.
Gelukkig wilde mijn aas en voer sponsor
EVEZET de HVZ ondersteunen met aas
en voer voor deze cursusavond. Waardoor
de kinderen zelfs na afloop stickers en zakken voer mee naar huis mochten nemen. Het
geeft na afloop echt een kick om die kinderen
gelukkig te zien met de spullen die ze gekregen hebben. Namens de kinderen en de HVZ
nogmaals dank voor EVEZET lokvoeders.
Kaylee Goedhardt

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
J.D.J. Bakker
1505 AH Zaandam
J.B.Jansen
1033 KB Amsterdam
F.A.M.Pronk
1506 HP Zaandam
J.van Deudekom 1551 CE Westzaan
M.Baudinot Sermamagny-Frankrijk
J.S.Ligeard68220 Hesingue- Frankrijk
K.Hotamen
1504 AG Zaandam
j.M.Elfers
1521 DG Wormerveer
R.Ramdien
1507 PA Zaandam
M.Scholte
1503 AL Zaandam
T.Hopman
1035 PX Amsterdam
R. van den Bosch 1566 GH Assendelft
J.Gingnagel
1521 GJ Wormerveer
K.Chow
1448 TW Purmerend
A.Ris
1521 AN Wormerveer
J.A.Bootsman
1507 VP Zaandam
R. de Vrieze
1531 BD Wormer
M.C.Arends
1551 CR Westzaan
B.Jonker
1551 CA Westzaan
D.I.Ciancus-Petre 1506 BZ Zaandam
D.Wools
1541 EJ Koog a.d.Zaan
J.A.Tanger
1965 SN Heemskerk
Mevr. D.de Vries 1502 RR Zaandam
H.B.van der Vliet 1506 MG Zaandam
T.S.van der Vliet
2015 JL Haarlem
D.Borst
1566 VD Assendelft
J.Muller
1775 GA Middenmeer

woonplaats

J. van den Berg 1561 RK Krommenie
Hamar delaBrethoniere Wormerveer
TH.M.Gradel
1507 VG Zaandam
J.L. de Vries 1541 JZ Koog a/d Zaan
R.J.Deugd
1562 WJ Krommenie
P.Clijnk
1508 EL Zaandam
D.T.van der Akker 1507 WS Zaandam
F.W.Bakker
1508 AX Zaandam
P.J.van de Putten 1507 PB Zaandam
N.Unal
1505 WP Zaandam
N.Zonneveld
1503 KN Zaandam
M.Kramer
1509 GR Zaandam
R.Pot
1521 WZ Wormerveer
P.A.Wakefield
1551 TB Westzaan
W.Nat
1521 XR Wormerveer
M.Lok
1509 XP Zaandam
R.Stanaszek
1503 AL Zaandam
K.Lesiczka
1921 EN Akersloot
IJ.M.C.Dijkstra-Hofman
Zaandam
R.Dijkstra
1501 VM Zaandam
M.H.Vos
1447 EP Purmerend
J.L.Bakker
1447 EP Purmerend
H.Halewijn
1447 EP Purmerend
F.J.Mulder
1531 CD Wormer
Mevr. E.V. Sinkeler-Oruru Zaandam
R.R.Dudink
1566 LR Assendelft
S.Hetteling
1509 KA Zaandam

naam

woonplaats

T.C.Leibrand
1521 ER Wormerveer
M.Does
1503 JR Zaandam
C.Jolman
1544 KT Zaandijk
L.Carbin
1502 CE Zaandam
J.Ronitz
1502 WK Zaandam
T.S.Buijs
1511 EK Oostzaan
R.P.Siebel
1544 LC Zaandijk
F.T.Ent
1531 LB Wormer
J.Cornet
1531 TG Wormer
P.Pietersma
1503 AZ Zaandam
C.Stein
1544 LC Zaandijk
M.Ramkisoensing 1505 WN Zaandam
J.J.Rettob
1541 NJ Koog a/d Zaan
K.J.R. Mohamed 1521 GG Wormerveer
Mevr. S.Olie
1508 BB Zaandam
G.Heere
1506 HP Zaandam
B.M. de Gooijer
Koog a/d Zaan
C.F.Kleiss
1544 CT Zaandijk
D.Teeuwen
1566 JV Assendelft
W.J.M.Borst
1508 EN Zaandam
S.Koger
1501 BJ Zaandam
E.Stroobach
1562 LG Krommenie
E.Waagmeester 1505 WD Zaandam
P.U.Patskevich
1567 LE Assendelft
A.ten Hulsen
1531 AH Wormer
Blanchemanche 1567 KM Assendelft
I.M.C.Schermer 1521 KV Wormerveer

naam

woonplaats

C.Jansen
1551 EN Westzaan
D.Gorter
1823 HP Alkmaar
Mevr. K.C.Arbeider 1544 WD Zaandijk
A.A.Arbeider
1544 WD Zaandijk
A.R.Kapitulski
1502 GZ Zaandam
R.N.Knook
1544 MG Zaandijk
S.W.F. Kafoe
1507 HN Zaandam
L.Visscher
1132 JK Volendam
Mej. K.N.Lesaye 1544 MG Zaandijk
M.B.Schot
1509 EB Zaandam
H.J.Krommedijk 1509 ZE Zaandam
O.Eledrissi
1507 JJ Zaandam
Mej. N.Snijder
1544 CB Zaandijk
L. de Weerd
1562 KC Krommenie
Y. Kroon
1544 AW Zaandijk
D.Kant
1509 JT Zaandam
J.Blijenburg
1544 NR Zaandijk
F.A.van Leeuwen 1511 AN Oostzaan
A.Nowicki
1501 VL Zaandam
M.Hartog
1521 JT Wormerveer
J.Schot
1509 EB Zaandam
P.Kant
1509 JT Zaandam
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jeugdcommissie 									

HVZ jeugd zomeravondcompetitie
Hoewel de zomeravondcompetitie reeds is begonnen, zijn er nog een
aantal wedstrijden te vissen. Als HVZ jeugdlid kun je hieraan nog
meedoen.
Aan het einde van iedere wedstrijd is er een prijsuitreiking met voor
elke deelnemer een prijs.
Deelname is gratis dus ook dit is geen beletsel. We loten om 18.00
uur en vissen tot 21 of 21.30 uur. Zie voor het jaarprogramma van alle
wedstrijden www.hvzjeugd.nl.
Misschien vissen wij ook wel een keer bij jou in de buurt!
Door mee te doen, krijg je ook een uitnodiging voor de jaarlijkse
feestavond. En daar zijn ook nog eens heel veel prijzen te winnen.
Komen dus hoor!
De jeugdcommissie

Zaterdag 22 juni

Open Jeugdwedstrijd HVZ
Zaterdag 22 juni wordt weer onze jaarlijkse open jeugdwedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd, voor jeugdvissers t/m 18 jaar, wordt gehouden in de Zuidervaart in Zaandam. Dit bijna thuiswater van de

open voor alle jeugd die in bezit is van de Vispas.Het reglement van
de wedstrijd kan op aanvraag per e-mail worden verstrekt via
hvz.jeugd7@upcmail.nl
Inschrijven kan via onze websitewww.hvznet.nlof door een email te sturen
naar de HVZ. Lukt dit niet? Bel dan met 06-43095500 om je op te geven.
Deelname aan deze wedstrijd kost 5 euro en hierbij is 1 consumptie
inbegrepen tijdens de prijsuitreiking.

Mooie prijzen

HVZ jeugd is ongeveer 0,8 tot 1 meter diep en heeft een goed bestand
aan brasem, kolblei en voorn. De inschrijving voor deze wedstrijd is
6
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Er zijn mooie bekers te winnen en hengelsportprijzen als hengels, molens, netten en vele andere visspullen! Iedere deelnemer gaat met een
prijs(je) naar huis. Bij onze eigen leden en die van andere verenigingen is deze wedstrijd dan ook bekend en populair. Een mooie kans
dus om je hengelvaardigheden te testen en je te meten aan jongens en
meisjes van andere verenigingen!
We loten om 8.00 uur en vissen van 9.00 tot circa 13.30 uur. De prijsuitreiking is om ongeveer 15.00 uur in het gebouwtje van de
Drumfanfare Czaar Peter in Poelenburg.

jeugdcommissie

Vier dagen kamperen en vissen

Met de HVZ jeugd op zomerkamp!

Net als de voorgaande jaren hebben we weer een prachteiland kunnen
bemachtigen. Ons inmiddels bijna vaste eiland tegenover het zwembad. Dus met warm weer kan er ook worden gezwommen. Trouwens,
we gaan daar heen om te vissen toch? Kom je ook?
Iedere dag worden er diverse wedstrijdjes gevist met z’n tweeën vanuit
een bootje. Jouw resultaat telt maar iedere wedstrijd vis je met een
ander. Wat jullie samen vangen, is je score. Er wordt gevist op gewicht.
Zoals gebruikelijk bij de HVZ zijn aan het einde van het kamp hiermee mooie prijzen te winnen.

✃

Ook in 2013 organiseert de HVZ jeugd weer een zomerkamp op een
eiland in de Nieuwkoopse plassen. Deze wordt gehouden van 11 tot
en met 14 augustus 2013.
Vier dagen kamperen en vissen vanuit bootjes op een van de mooiste
plekjes van ons land. All inclusive is de naam tegenwoordig voor een
mini visvakantie inclusief eten, drinken, slapen en vissen voor slechts
55 euro per jeugdlid. Hierbij zit ook inbegrepen de heerlijke barbecue
op dinsdag en de kookkunsten van de kampleiding.
Wij zijn er helemaal klaar voor en jij?

HVZ Zomerkamp 2013
11 t/m 14 augustus Nieuwkoopse Plassen
Naam: 		
Adres: 		
Postcode en woonplaats:
Telefoon: 		
Leeftijd: 		
Lid/vispasnummer:
Vegetarisch/medicijngebruik:
Handtekening Ouders/Voogd:

Inschrijfgeld €55,-

Geef je snel op

Geef je snel op al je mee wilt op dit geweldige zomerkamp want vol is
vol! Inschrijven kan via de HVZ website bij de jeugdafdeling op www.
hvznet.nl of met de bon in dit blad. Bel voor meer info met Frans
Hagens 06-43095500 of lees de info voor ouders op onze website.

Je kunt je via de website inschrijven of via deze bon.
Betalen voor 1 juli bij de penningmeester: Meindert Bronger, Pieter Latensteinstraat 62, 1501 VH ZAANDAM.
Tel. 075-6176857. Per bank of giro naar HVZ Jeugd - bacnkrekeningnummer 124 901 298. Onder vermelding van naam en “zomerkamp HVZ jeugd”.
Let op: je inschrijving is pas geldig nadat je betaling is ontvangen!
Zijn er nog vragen over het viskamp? Of willen je ouders informatie? Bel dan met Meindert Bronger of Frans Hagens Tel. 0643095500.
Zie voor meer informatie www.hvznet.nl

Hartelijke visgroeten, De jeugdcommissie
nieuws
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commissie zout
Eindelijk weer Scheveningen
Na een bizar seizoen achter de rug, was het nu weer vissen
vanuit Scheveningen.
Zaterdag was er nog enige twijfel of het door zou gaan.
Maar zondag 17 maart waren de goden ons goedgezind. Nagenoeg geen golfslag, matige wind uit het zuiden - soms wat
zuidoost - wel koud, maar goed te doen. En het bleef droog.
De 33 deelnemers hadden er zin in.
In het eerste deel van de wedstrijd waren de vangsten zeer matig. Het
tweede deel gaf wat meer vis te zien. Zo ook het derde en laatste deel.
De vangsten: voornamelijk mooie schar en wat grote bot dat zich deze
dag liet verschalken.
Een goed bericht is wel dat we onder de deelnemers 5 nieuwe gezichten konden noteren. Hopelijk was deze visdag genoeg aanleiding voor
ze om verder deel te nemen aan de competitie.
De 5 beste vissers deze dag waren Frank Goudriaan met 6.23 meter,
tweede was Ton Pie met 6.03, derde met 5.64 was Ruben den Uil, vierde nieuwkomer Jan Blokdijk met 5.58 en vijfde werd Wim Goudriaan.
Wim moet nu eenmaal niets van golven hebben ,maar met de zeegang
van deze dag was zijn visdag toch een hele mooie.
Na een heerlijke dag op zee stapten we om 15.30 uur aan wal en snel
naar het Zaantje.
					

Thijs ten Wolde

Frank Goudriaan wint de Metalo
Paas Trofee
Zondag 7 april jl. waren we weer eens te gast op de strekdammen in Petten. Een prachtige locatie aan onze Noord-Hollandse Noordzee kust. De weersverwachting was goed, ja zelfs zomerachtig, al kwam het zonnetje wel wat laat.
Het getij was uitstekend; we konden bij aanvang zo de strekdam op
lopen. Alleen de wind kwam de gehele week al uit het noorden, niet
zo gunstig. En dat vertaalde zich in de vangsten, die waren niet zo
best: 1-2 en een enkele 3 visjes waren die dag het resultaat.
Op het karige menu stonden bot-schar- kleine gul en enkele pieter-

Uitslag wedstrijd Petten, 7-04-2013
CM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

Goudriaan, Frank
Pos, P.
Visser, Nick
Uil, Ruben den
Kuijken, Z.
Rem, Siem
Heijnen, W.
Schneider, D.
Dijkstra, A.
Blokdijk, Jan

nieuws
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108
75
58
57 bot37
50
50
48
45
44
32

Uitslag wedstrijd Scheveningen 17-03-2013
CM
1
Goudriaan, Frank
623
2
Pie, Ton
603
3
Uil, Ruben den
564
4
Blokdijk, Jan
558
5
Goudriaan, W
531
6
Bijdemast, W
468
7
Bosch, D.v.d.
468
8
Heijnen, W.
463
9
Forrer, M.
445
10
Kok, M.
411

Uitslag wedstrijd Scheveningen 21-04-2013
CM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heijnen, W.
Pos, P.
Bosch, D.v.d.
Uil, Ruben den
Visser, Nick
Goudriaan, Frank
Blokdijk, Jan
Schneider, D.
Pie, Ton
Goudriaan, W.

2356
2224
1781
1537
1528
1405
1217
1196
1135
991

mannen. Volgens enkele deskundigen was niet alleen de noordelijke
wind hier debet aan maar ook de meerdere zand suppleties, dus minder water voor de kust. Het is te betreuren als hierdoor deze prachtige
visstek verleden tijd is.

Paaseieren

Het ging deze wedstrijd niet alleen om de Metalo beker maar het was
ook onze traditionele Paas(eieren) wedstrijd, dubbelop dus.
Het meest succesvol was ons nieuwe commissielid Frank Goudriaan.
Met een lengte totaal van maar liefst 108 cm ging de Metalo beker plus
30 eieren naar hem.
Tweede werd Pim Pos met 75 cm en 26 eieren.
Derde en - heel knap - Nick Visser met 58 cm en 20 eieren.
Vierde werd onze nieuwe commissiesecretaris Ruben den Uil met 57
cm en de grootste vis nl. een bot van 37 cm. Hij kreeg ook 20 eiereVijfde werd good old Zeg Kuijken met 50 cm, gelijk met Siem Rem.
Beiden kregen 16 eieren. Voor alle andere deelnemers was er een doos
eieren, daarna een prima tombola verzorgd door Alex.
Dit alles vond plaats in Groet, waar we te gast waren bij het prachtig
verbouwde eetcafé Meereboer, met een nieuwe eigenaar.
					

Thijs ten Wolde

commissie zout

Weer veel vis in Scheveningen
In tegenstelling tot verleden jaar waar alles door het weer mislukte,
was het 21 april j.l. weer raak. Prachtig visweer, de wind nam wat af,
en er bleef een licht deinend zeetje over ideaal.
Het was voor de 28 deelnemers genieten. De Estelle vertrok om 08.00
uur van de kade, en altijd de gedachten heb ik genoeg aas gekocht of
niet. Achteraf gezien waren wat extra pieren handig geweest.
De geruchten vooraf waren echter positief, dat wel. Maar dat gebeurt
meer en kloppen doet het niet altijd. Wie het weet mag het zeggen.
Deze dag was het echter raak. Veel, heel veel vis werd er gevangen.
Schar vormde de hoofdmoot. Gulzig lieten zij zich verschalken, meestal twee en drie tegelijk. Ving je er één dan was dat een uitzondering.
Voor onze penningmeester, een echte Scheveningenspecialist was het

niet zo leuk, hij moest zo nodig vissen in Noorwegen en miste zo een
werelddag. Dit gold niet voor Wim Heijnen en Pim Pos zij waren de
veelvangers met resp. 23.65 meter en 22.24 meter.
Wel even vermelden, dat er veel klein grut tussen zat onder de 20
cm. Deze leveren toch 20 cm op. Onder de overige zaten prachtige
pan exemplaren. Dirk v d Bosch werd met 17.81 meter mooi derde,
Ruben den Uil onze nieuwe secretaris werd met 15.37 meter vierde en
zeker nog even vermelden dat onze jonge nieuwkomer Nick Visser in
potentie een grote gaat worden. Hij werd vijfde met 15.28 meter. Het
was een fantastische visdag!
					

Thijs ten Wolde

Topdag in Wijk aan Zee
De visdag op de Noordpier 12 mei jl. was onze 4e wedstrijd. Een visdag, die in het verlengde van de geweldige vangsten in Scheveningen
lag. Was het zaterdag voorafgaande aan de visdag winderig en regenachtig; tijdens de wedstrijd zondag was er een afnemende westenwind
en vanaf het begin om
8.30 uur viel er geen druppel water, ideaal. En jawel,
het vangen van veel vis
was weer aan de orde van
de dag.
En weer stonden de scharvangsten op het hoofdmenu. Vooral vanaf het
2e plateau en verder. De
Noordpier specialisten leverden goed werk. Pim Pos werd 1e met 16.94 meter, Ruben den Uil
bleef met 11.07 meter goed in het spoor, Wim Heijne met 10.25 meter
werd mooi derde.
Onze nieuwkomer Jan Blokdijk, die vanaf de eerste wedstrijd goed
vist, werd met 9.28 meter knap 4e. En jawel, weer Nick Visser 5e met
9.26 meter voortreffelijk!
Peter Cloots ving deze dag de grootste gul van maar liefst 36 cm.
Maarten Forrer ving de grootste vis een bot van 37 cm, ook leuk!
Door feestelijkheden in Wijk aan Zee, konden we niet terecht bij ons

vaste adres de “Zon” en moesten we voor de plechtigheden als prijsuitreiking en tombola uitwijken naar het restaurant “See you” op de
parkeerplaats. Dat lukte prima!
					

Thijs ten Wolde

Uitslag wedstrijd Wijk aan Zee 12-05-2013
CM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pos, P.
Uil, Ruben den
Heijnen, W.
Blokdijk, Jan
Visser, Nick
Schneider, D.
Goudriaan, Frank
Rem, Siem
Goudriaan, W.
Rulke, Ruud
nieuws

1694
1107
1025
928
926
881
853
636
434
402
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Zomeravondcompetitie

Als jullie dit lezen, is de zomeravond op
dinsdag alweer volop bezig.
De eerste wedstrijd is gevist in de Nauernasche Vaart bij de Forbo.
We zijn met 16 HVZ leden gestart en vissen in twee vakken.
De vangsten waren heel wisselend maar voor
2,5 uur vissen zijn we niet ontevreden.
Stephan lukte het een hele mooie brasem te
haken met de matchhengel.
Cor sleept de eerste 1 alweer binnen. We zijn

benieuwd of het er 7 op rij worden.
Jaap met een gipsarm weet de tweede plaats
te pakken.
Piet Plekker en Herman Veenstra vangen
hetzelfde gewicht; knap hoor.
Ons weegteam Anja en Kelly Swart zijn ook
weer actief. Thanks he!

Het eerste uur hebben we een beetje regen
gehad, later werd het droog. De wind viel gelukkig mee, maar de vis liet het massaal afweten: 9 nullen en 1 afwezig. 7 man vingen de
29.560 gram. Chris Hagens wist weer 1 punt
te pakken, samen met Jaap de Bouter.

Tweede wedstrijd

De derde wedstrijd is gevist in de Zuidervaart te Zaandam.
De hele middag regen en nog eens regen.
Om 17.45uur loten in de motregen. Maar bij

Derde wedstrijd

Dinsdag 14 mei was de tweede wedstrijd van
de Zomeravondcompetitie senioren. Deze is
gevist aan het N.H. Kanaal te Spijkerboor.

HVZ 2013 Zoet Senioren Zomeravond

7 mei 2013
Cor Martens
Chris Hagens
Frans Hagens
Jaap de Bouter
Willem Westra
Piet Hopman
Joop Gruijs
Stephan Veenstra
Martijn Tijms
Ruud Swart

Ron Veenstra
Joop Lotten
Fritz Eckenhausen
Herman Veenstra
Piet Plekker
Jan Derlagen

10

nieuws

pnt

gewicht

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

13,500
3,980
5,590
3,110
4,260
2,800
3,250
2,530
2,540
2,510

6
6
7
7
7
15

1,820
1,640
1,100
1,070
1,070
0,000
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14 mei 2013

pnt

Chris Hagens
Jaap de Bouter
Frans Hagens
Piet Hopman
Martijn Tijms
Joop Lotten
Piet Plekker
Willem Westra
Joop Gruijs
Stephan Veenstra

1
1
2
2
5
4
3
9
9
9

Ruud Swart
Ron Veenstra
Fritz Eckenhausen
Herman Veenstra
Jan Derlagen
Marco Boon
Cor Martens

9
9
9
9
9
9
15

gewicht
9,120
6,800
2,090
4,820
2,020
2,340
2,370
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

21 mei 2013
Piet Hopman
Joop Gruijs
Chris Hagens
Martijn Tijms
Jaap de Bouter
Ruud Swart
Willem Westra
Stephan Veenstra
Cor Martens
Ron Veenstra

Frans Hagens
Herman Veenstra
Piet Plekker
Fritz Eckenhausen
Joop Lotten

																								senioren
Prachtig weer, goede bezetting en lachende gezichten

De 55 plus in actie

het startsignaal van de wedstrijd om 19.00
uur was het zo goed als droog en dat bleef
het. 15 vissers aan de waterkant wisten toch
42.850 gram te vangen. Zal aan de temperatuur liggen dat de vangsten wat tegen vallen.
Volgende wedstrijd op maandagavond
27-05-2013. Verzamelen bij Spijkerboor.
Voor meer info: www.hvznet.nl
Joop & Piet

pnt
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

6
6
7
7
8

gewicht
5,930
4,590
4,330
3,000
2,950
2,850
2,920
2,710
2,830
2,500

2,590
1,480
1,880
1,220
1,070

Ja, ja, lang gewacht en stil gezwegen was het
dan weer zover: de 55 plus in actie. Doordat
deze wedstrijd een weekje later van start is
gegaan, mogen we achteraf niet klagen.
Prachtig weer, een goede bezetting en lachende gezichten. Ik weet niet waarvoor;
denk omdat ze mij weer eens zagen na een
lange tijd. Kan ook zijn dat ze eindelijk weer
eens lekker konden vissen. Daar zal ik wel
nooit achter komen…
Voor de eerste dag een redelijke vangst, ondanks dat enkele deelnemers ietwat boos waren op een paar kanovaarders die het nodig
vonden om even de kano uit te stappen en
wadend de voerplek plat te gaan trappen. Ja
logisch, de berg voer kwam bijna boven het
water uit.
Heren, volgende week gaan we verder. Met
vissen en nieuwe verhalen; de kop is er af.

Tweede wedstrijd

Het was 10 mei de bedoeling om in de
Markervaart de tweede wedstrijd te gaan vissen. Helaas, windkracht 6 en golven van 20
centimeter hoog werden spelbreker. Maar
in overleg zijn we even doorgereden tot het
N.H.kanaal. Niet de wind vrij, maar wel in
de rug.
Niet optimaal om te vissen want wind blijft
wind. De vangsten waren voor een ieder wat
vis. Gelukkig voor Joop geen kanoërs. En z’n
voer kon hij ook makkelijk kwijt. Dat bleek
dan ook wel in de dagvangst. Het was weer
een leuk dagje. Het duurde naar mijn idee
wel langer dan normaal. Waarschijnlijk hoorde dat bij mij. Ik was dan ook blij dat ik een
beetje rozig thuis m’n bank zag. En dat zonder wind, wel lekker. Tot de volgende keer.
Joop

HVZ Senioren Wintercompetitie 2013
De HVZ winter competitie gaat dit jaar weer van start, op de volgende data’s. Wedstrijdoverzicht en locatie onder voorbehoud, i.v.m. het winterweer.
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7

Oktober		
Oktober		
Oktober		
Oktober		
November
November
November
November
November
December

Zuidervaart Zaandam
Nauernasche vaart
N.H.K.tussen Landsmeer en A’dam
Markervaart
N.H.K. Purmerend
Zaan
Markervaart
N.H.K tussen Landsmeer en A’dam
Beneden Kanaal
Zaan (Na de wedstrijd naar Assendelft)

Loting
Verzamelplaats parkeerplaats Mac Donald bij Rotonde ziekenhuis de Heel. Verzamelen & Loten om 08.30 uur is hier voor alle wedstrijden!
Van de 10 wedstrijden zijn er 2 afschrijvers. Er wordt gevist van 10.00 uur t/m 14.00 uur.
De loting geschiedt aan de waterkant. Er wordt in 1 vak gevist.
Er zijn 5 dagprijzen en een eindprijs te verdienen.
Meld het wel even bij Ruud Swart als u niet op tijd bij de loting kan zijn, dan wordt er voor u
geloot. Tel. 06-28271798. Zet dit nummer in uw telefoon, dan heeft u hem bij de hand.

Prijsuitreiking
Prijsuitreiking van de Zomer- en Wintercompetitie in het Wapen van Assendelft, met Snert en
Roggebrood met spek. De prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald.
Wilt u voor het eerst deelnemen aan Wintercompetitie? Neem dan contact op met:
De HVZ Wedstrijd Commissie zoet:
Piet Hopman, 0650730034, piet.hopman@tele2.nl
Joop Gruys

nieuws
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

VOOR AL UW
HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

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

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

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK
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