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Genieten op HVZ zomerkamp

Vissen met Marco Kraal
op de najaarsbijeenkomst
29 oktober
Zeevis jubileum

van de voorzitter

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

Wij en de stroperij
Helaas neemt de STROPERIJ op vis steeds
meer toe, zij het met de hengel, beroepsvistuig, lijnen diefstal e.d.
Ik maak me daar grote zorgen over.
Visstroperij met o.a. beroepsvistuigen wordt
per 1 januari 2013 in de wet als economisch
delict gezien en gekwalificeerd als misdrijf
met hoge boetes en/of gevangenisstraf van
maximaal 6 jaar.
Het ministerie van economische zaken, inspecteur Van de Visserij en de NHBB (beroep) hebben besloten tot een bredere aanpak
betreffende de inventarisatie en opsporing
van visstroperij.

Intensieve controle

In april vond overleg plaats tussen een brede
groep van deelnemers als: Landschap NoordHolland, Provincie, Waterschap HHNK,
Dierenpolitie, VBC en de Hengelsport om
te komen tot een bredere aanpak van signalering en meldingen. De hengelsport was in dit
overleg ook vertegenwoordigd door de HVZ,
die hierin actief is. Wij zullen onze controle
zeker intensiveren en zien met tevredenheid
dat politie Waterland steeds meer controleert
op uw visdocumenten.
Vispas en de lijst van viswateren vergeten?
Dan kost dat veel geld. En stroperij zal vrijwel altijd leiden tot royement en een veroordeling.

Succes

De eerste succesjes zijn inmiddels geboekt.
Er zijn al meer dan 50 fuiken/vistuigen op-

colofon

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

Ontwerp en opmaak
gespoord en in beslag genomen.
Ook de daders zijn opgespoord en bestraft.
Een goede ontwikkeling waarbij samenwerking een essentiële voorwaarde is tot bestrijding van visstroperij.

Inloopavonden

We zijn van plan om bij de HVZ inloopavonden te organiseren. Bijvoorbeeld vier
maal per jaar met steeds een ander thema,
van vissen tot onderhoud van bijvoorbeeld
buitenboordmotor.
De eerste is gepland op maandagavond 25
november in het SVZ zaaltje naast het HVZ
kantoor 20.00 uur. Op de najaarsbijeenkomst meer hierover.
Deze avond 29 oktober zal de bekende sportvisser Marco Kraal onze gast zijn. Zeker een
rede nom deze avond te bezoeken.
Tot 29 oktober in de Lindenboomzaal om
20.00 uur.
		
Thijs ten Wolde
			

controlecommissie

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

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

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

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

agenda
Najaarsbijeenkomst

29 oktober Lindeboomzaal

Seniorencommissie

5 oktober start wintercompetitie. Zie p. 11

Commissie zout

Intensieve controle

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

Intensieve, bijna dagelijkse controle, door
politie en controleurs heeft een recordaantal
nieuwe leden opgeleverd. De teller staat al op
ruim 500 nieuwe leden/vispassen.
Door goede communicatie tussen politie en
HVZ kan meteen gecommuniceerd worden
of de vispas rechtsgeldig is.

8 september Federatiewedstrijd/tevens selectie. Zie p. 14
14 september HVZ Open Baars
29 september selectie N.K. Baars
5 oktober N.K Baars

Gelukkig juichen de HVZ leden deze acties
toe en wordt illegaal vissen of ralley vissen
stevig aangepakt.

Baarscommissie

Vliegviscommissie
.

Henk op den Akker
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Zie voor alle data p. 14

Klaverjas

20 september eerste klaverjasavond. Zie voor
verdere data p. 8

Najaarsbijeenkomst HVZ
Uitnodiging en programma voor de Najaarsbijeenkomst op
dinsdag 29 oktober 2013 in de Lindeboomzaal van de basisschool
”De Coogh”, Raadhuisstraat 57 te Koog aan de Zaan. Aanvang 20.00
uur. Bij binnenkomst biedt de HVZ u een kop koffie aan.
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 mei 2013
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. HVZetter van het jaar 2013
6. Rondvraag en sluiting
Pauze
Lezing van Marco Kraal, zie de aparte aankondiging.
Verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis.
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid
het recht voorstellen op de agenda van de najaarsbijeenkomst te
laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste vier weken voor
de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de
secretaris zijn ingediend.

van de redactie
Nazomer
En? Lekker genoten van de zomer?
Heerlijk met de hengel in het zonnetje of juist schaduw?
Ik hoop in ieder geval dat iedereen op z’n eigen manier heeft kunnen
genieten van een mooie tijd.
Zoals je kunt lezen in deze editie was het HVZ zomerkamp in ieder
geval, mede dankzij het weer, erg geslaagd!
.Spreken de foto’s jou als jeugdige HVZ’etter aan? Zorg er dan zeker
voor dat je er de volgende keer bij bent!
Inmiddels is dit alweer de najaarseditie en gaat het hier en daar zelfs
alweer over de traditionele snert met roggebrood en spek.
Nou, wat mij betreft nu eerst nog even een poosje de barbecue.
Ik wens jullie allemaal een mooie nazomer met geslaagde wedstrijden
en gezellige activiteiten!
Annegreet van der Ros

van de penningmeester
Lidmaatschap en Vispas 2014
De zomer is alweer bijna voorbij en dit is inmiddels het vierde
nummer van dit jaar. Nog even en we gaan alweer voorbereidingen treffen voor de nieuwe vispassen.
Hoewel we dit niet graag doen, is het onze plicht u er op te
wijzen dat het lidmaatschap voor volgend jaar automatisch
verlengd wordt indien dit niet is opgezegd vóór 1 oktober 2013.

Dit formulier staat ook op de website en dan is het met een klik op de
knop geregeld. De nieuwe vispas wordt bij machtigingen automatisch
thuisbezorgd.
Een bijkomend voordeel is dat dit een besparing oplevert van 2 euro
t.o.v. betaling per acceptgiro en dat is toch mooi meegenomen.
De penningmeester
Henk op den Akker

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren maar kan ook via een opzegformulier op de website.
Als u nog niet per machtiging betaalt, vindt u in bijgaand HVZ nummer een machtigingsformulier dat u kunt terugsturen.
De contributie wordt dan automatisch afgeschreven.

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

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Zaandam: 075 6510610

8/6/08 12:44:18 PM
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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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commissie zout
Zeevisjubileum

Het was zondag 26 mei, een dag waarop de zeecommissie haar 50- jarig bestaan vierde.
Hierbij waren alle deelnemers aan de zeeviscompetitie en hun partners uitgenodigd.
Het programma bestond uit een boottocht over het Alkmaardermeer
en de wateren daar omheen, vanuit ‘t Hoorntje in Akersloot.
Aan boord was het gezellig en werd veel gepraat. Natuurlijk ook over
de bekende HVZ openwedstrijden die in het verleden vanaf het strand
werden gevist. De namen van Simon en Martha List vielen vele malen.
Als speciale gast was Jan Derlage uitgenodigd. Lang was hij een bekend gezicht in het HVZ zeegebeuren. Hij viste zeker 40 jaar mee.
Het was voor hem een onvergetelijke dag.

Tijdens de vaartocht werden drie commissieleden gehuldigd.
Na een lange staat van dienst traden zij af Alex v.d. Horst (42 jaar),
Wim Heijnen (38 jaar) en Jan Fruijtier, die er 32 jaar in zat. Zij werden
feestelijk benoemd tot erelid.
Gelukkig hebben wij drie vervanger kunnen vinden die het stokje
overnemen : Frank Goudriaan, Ruben de Uil en Marco Polling.
Inmiddels waren we weer aangemeerd, waar een uitstekend buffet op
ons stond te wachten.
					

Thijs ten Wolde

Eindelijk!

Oproep!

Nieuwe trailerhelling

Vismaatje gezocht

Lang gewacht en toch geboren; ja, ja de gemeente Zaanstad heeft in
de Voorzaan een trailerhelling gerealiseerd en wel aan de Oostkant
van de Den Uylbrug.
Als HVZ zijn wij daar erg gelukkig mee. Het is een lang gekoesterde
wens van ons.
Maar let wel, dit is een openbare helling. De ruimte is niet al te groot
dus parkeer uw auto en trailer zo dat anderen er geen last van hebben. Koppel zo nodig uw trailer los van de auto of mogelijk een stukje
rijden richting Zuiddijk om daar te parkeren.
Succes ermee!

Steve de Graaf, een HVZ lid die in Assendelft woont, is op zoek naar
een vismaatje. Steve is 45 jaar, kent een beperking (een autistische
stoornis) waardoor hij al jaren bij Baanstede werkt.
Verder heeft hij een vrijwilligersbaan bij de vrijwillige Brandweer in
Wormer.
Door overspannenheid is Steve in contact gekomen met de reclassering
Nederland.
Het zou goed zijn om wat vaker te gaan vissen maar alleen vissen,
daar ziet hij nogal tegen op.
Wie durft deze uitdaging aan en wil hem eens meenemen met vissen?

Het bestuur

Graag een bericht aan het bestuur via admin@hvznet.nl
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jeugdcommissie

We waren weer op zomerkamp
11 t/m 14 augustus zijn we met onze jeugdleden weer op zomerkamp geweest op ons eiland in de Nieuwkoopse plassen.
Vier dagen en drie nachten kamperen en vissen vanuit bootjes rondom dit eiland. Verder natuurlijk lekker eten, keten en
heerlijk barbecueën met het vlees van slagerij Schoen.
Doordat het eiland in de eerste week van de zomervakantie al bezet
was, moesten we nu in de laatste week. Dit heeft geen gunstig effect
op het aantal deelnemers want slechts elf kinderen namen deel, terwijl
er normaal zo’n twintig zijn.

Maar niet getreurd want het was een heel gezellig kamp. Voor iedereen was voldoende tijd en aandacht. En omdat er met z’n tweeën
vanuit de bootjes werd gevist, heeft ook iedere keer een ander lid van
de jeugdcommissie met de kids meegevist.

Fantastisch weer

Het weer was fantastisch want we hebben nagenoeg geen regen gezien
maar wel veel zon en opklaringen. Hoewel het ’s nachts alweer flink
afkoelt waren de temperaturen overdag ook prima.
Ook tijdens het opbouwen van het kamp hadden we heerlijk weer,
droog en niet te warm. Eigenlijk geen enkele mopperklacht dus. Zelfs
toen we moesten afbreken ging het pas regenen toen de tenten al waren ingepakt dus deze konden droog retour.
Omdat onze sponsor Schurer ons voor een beperkt bedrag een aanhanger heeft verkocht hoefden we zelfs de tenten bij de HVZ opslag
niet meer uit te laden en blijven deze gewoon hierop staan tot volgend
jaar.
We hebben als jeugdleiding weer leuke dingen meegemaakt maar die
verhalen blijven op het kamp, want wij roepen altijd dat wat op het
kamp gebeurt op het kamp blijft. Nou ja misschien een dingetje dan.
Omdat er geen toiletgebouw is en wij het moeten doen met een chemisch toilet, dat regelmatig wordt geleegd, vroeg een van de kids of
het bij ons thuis ook zo stonk!
6
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Wedstrijdjes

Het vissen was stukken beter als vorig jaar. Waar we met 19 kinderen
vorig jaar maar net negentig kilo vis vingen, werd er dit jaar over alle
wedstrijdjes 125 kilo vis in het net gebracht. En spannend was het
best wel. Enkele jeugdcompetitie vissers konden het toch niet laten
om heel veel spullen mee te nemen. Om daarna tot de ontdekking
te komen dat het vissen met een werphengel vanuit een bootje toch
moeilijker is dan je denkt. En dit ondanks ons advies om een niet te
lange vaste hengel mee te nemen, tja. Die hebben het dan ook heel
moeilijk gehad om hun voorgenomen winst te verzilveren.
Hoe werkt dit dan op het kamp? Nou je vist met zijn tweeën en het
gewicht aan vis wat je samen vangt telt. Word je eerste dan krijg je 1
punt, tweede twee punten enz. Iedere wedstrijd wordt er geloot dus
vis je steeds met iemand anders. Maar je persoonlijke resultaat blijft
staan natuurlijk. Daarom heb je belang bij het feit dat je vismaat ook
goed vist en hopen wij dat de kids elkaar wat leren. Aan het eind van
kamp ontstaat hierdoor een einduitslag waarbij
degene die geluk heeft gehad met loten en goed heeft gevist, wint. Zo
ook dit kamp. En dan nu de uitslag:
De Jeugdcommissie (buiten mededinging) 11 punten en 15800 gram.

1)Lorenzo Goedhardt
2) Dex Verhoef		
3) Kelly Swart		
4) Jarin Pouw		
5) Noah Salomons		
6) Polle Duyn		
7) Erik Vrieze		
8) Mois Wennekes		
9) Max Blankenzee		
10)Vasco Wermer		
11) Sam Reitsma		

14 punten en
14 “		
16 “		
16 “		
20 “		
25 “		
25 “		
26 “		
28 “		
28 “		
29 “		

14090 gram
13150 “
11940 “
9830 “
10460 “
10560 “
9960 “
7220 “
8530 “
7380 “
5880 “

jeugdcommissie
De HVZ jeugdcommissie wil natuurlijk iedereen die heeft geholpen
dit kamp weer mogelijk te maken hartstikke bedanken. Wij hopen en
vertrouwen erop dat wij volgend jaar (voor het 25ste jaar) weer op uw
steun en bijdrage mogen rekenen. Speciaal bedanken wij natuurlijk
onze sponsors (zie hiernaast). Zonder hun was het kamp zeker niet
mogelijk. En natuurlijk bedanken wij de de kinderen voor de fijne
sfeer. Tot volgend jaar.
De HVZ jeugdkamp groep: Ton, Jaap, Piet, Theo, Marten, Chris,
Kaylee, Stephan, Patrick en Frans.

De HVZ jeugd bedankt alle sponsors van
het zomerkamp 2013
Michel Boogaard Schilder en afwerkingsbedrijf Rosbayerweg 23
1521RW Wormerveer
Tel. 075-6148790
www.michelboogaard.nl
Enorm - Klaas Veenstra – IJzerwaren
Machines, Gereedschappen
Raadhuisstraat 16-24
1541 JC KOOG A/D ZAAN
www.enorm.nl
v.d.Stadt – Modeschoenen
Raadhuisstraat 33
1541JB Koog aan de Zaan
Tel.075-6163366
www.vandestadtmodeschoenen.nl
Schurer Technical Services
Paling 5
1511LK Oostzaan
Tel. 075-6845680
www.schurerts.nl
Metalo Zaandam BV
Grote Tocht 1
1507 CG Zaandam
Tel. 075-6164013
www.metalo.nl
Ursa Paint
Dokweg 40,
1976 CA IJmuiden
Tel.(+31)(0)255 - 54 84 48
www.ursapaint.nl

Nomag – Technische Handelsonderneming
Zaandam
Ronde Tocht 5
1507 CC ZAANDAM
Tel. 075 6706060
www.nomag.nl

J.N. Jonker BV Loodgieters en installateurs
Tuiniersstraat 28
1501 NK Zaandam
Tel. 075-6174350
Fax (075) 670 01 06
www.jonkerbv.nl

BB hal – Doe Het Zelf
Zuideinde 44
1541 CD Koog aan de Zaan
Tel. 075-6176945
www.bbhal.nl

Lasbedrijf Sman
Malerstraat 12/D
1531 NW Wormer
mobiel: 06-24751380
www.lasbedrijfsman.nl

Slagerij Schoen
Zuiddijk 63
1501 CB Zaandam
Tel. 075-6163394
Fax 075-6616394
info@slagerijschoen.nl

HengelsportHeerhugowaard
Torenmolen 8
1703 PN Heerhugowaard
Tel. 072-5718984
www.hengelsportheerhugowaard.nl

Patrick Moed Voerspecialist
Fam. Goedhardt
Mike Tuyn
Denny en Lorena Bronger
Loes Plekker
Bakker & Toledo Interieur en Timmerwerken
Postbus 2140
1500 GC Zaandam				
Tel.: via: 0900-1824 * (toestelcode : 1494)
Fax: 075 - 6844946
Mob: 06 – 14248993

Muskopak
Industrieweg 13a
1566 JN Assendelft
Tel. 075-6289235
Fax 075-6212417
info@muskopak.nl
www.muskopak.nl
Krinkels
Tel. 072-5407875
www.krinkels.nl
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jeugdcommissie
Mijn eerste grote viswedstrijd
Op 29 juni heb ik mijn eerste grote wedstrijd gevist bij HVZ in
Zaandam. Ik vis al enkele jaren competitiewedstrijden en dat
gaat best goed. In de laatste wedstrijd ving ik voor het eerst 2
brasems, de grootste was 35 cm. Toen vroeg opa of ik soms met
de grote jeugdwedstrijd van HVZ wilde meedoen. Dan zou hij
mij begeleiden en mocht ik zijn hengelspullen gebruiken. Nou,
dat wilde ik heel graag eens proberen. Donderdagavond zijn
we gaan trainen en vingen we veel kleine visjes met de nieuwe
tuigjes.
Zaterdagmorgen was om 8 uur de loting en ik trok stek 6.
Dat was bijna op de plek waar we getraind hadden! Ik mocht vissen
met de lange hengel van opa die met 2 delen minder nog 7,5 lang
was. Met een flinke wind recht in de rug kabbelde het water soms een
beetje maar de nieuwe Timm’s dobber van 1 gram met dikke antenne
was goed zichtbaar.
Ik ving al snel de eerste visjes en opa waarschuwde om de vis boven het
gras te houden en direct te pakken. Met een dikke voorn lukte dat niet
en die viel via het plateau en het gras zo weer het water in.
Voor het eerst vissen op gewicht dus de vis moest in een leefnet. Opa
vertelde nog van een visser die na lang wachten eindelijk een dikke vis
ving en die naast het leefnet in het water gooide. Nou, dat overkwam
mij dus ook een keer. Gelukkig was het maar een heel kleintje. Toen
ik slepend ging proberen, ving ik achter elkaar drie baarzen. De derde
baars was echt groot en prikte met zijn rugstekels in mijn hand. Toen
mocht opa hem onthaken.
Na twee uur vissen, halverwege de wedstrijd, kwam meneer Joop
Gruijs langs, een oude bekende van opa. Die man weet veel van vissen
en veranderde wat aan de loodverdeling en de diepte. Dat had resultaat want vijf minuten later ving ik een brasem.

er in zakken. Gelukt en een nieuw record van 41 cm. Bedankt meneer
Joop voor de tips!
Totaal ving ik 2.300 gram en werd 5e na vier grote jongens van 16-18
jaar. Niet slecht voor de eerste grote wedstrijd terwijl ik nog maar net
10 jaar ben. Alle deelnemers kregen na afloop een mooie prijs. Ik vond
het vet gaaf en heb er veel geleerd. Bedankt voor de organisatie en tot
volgend jaar.

Zenuwachtig

Rens Schotanus
Beverwijk

Op het gras ver van het water heb ik de haak er uitgehaald en gemeten.
Ik kon de grote vis niet zo goed vasthouden en was zo zenuwachtig dat
die zou vallen, maar ik kreeg hem recht boven het leefnet en liet hem

Hallo HVZ Klaverjassers!
Waarschijnlijk allemaal genoten van de mooie zomerse dagen!
Maar nu de R weer in de maand is, hebben we er weer zin in de kaarten
te leggen!
De eerste klaverjasavond is 20 september.
En vervolgens:
4 en 18 oktober
1, 15, 29 november
13 december
3, 17 , 31 januari
14 en 28 februari
14 en 28 maart
11 en 25 april

8

nieuws

september - oktober 2013

Ik hoop jullie allemaal weer te zien.
En nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom op deze gezellige
kaartavonden waar niet met het mes, maar met een drankje en een
hapje op tafel gespeeld wordt!
Voor informatie kunnen jullie mij natuurlijk bellen!
Groetjes Trudy van Daal
075-6228520

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28-05-2013
Aanwezig bestuur: T. ten Wolde (voorzitter), H. op den Akker (penningmeester),
W. de Vries (secretaris), K. Mandjes, W. Spijkerman, J. de Jong, T. Moed en
J. Hazen (notulist). Totaal aanwezige leden: 66
1. Opening
Thijs opent de vergadering om acht uur en heet een aantal mensen in het bijzonder welkom. Dit gaat om de ere voorzitter W. Metselaar en de ere leden E.
Jonker, L. Overdijkink en J. Gruijs. Tevens gaat er een woord van welkom uit naar
de secretaris van de federatie Mid West Nederland: K. Schotanus.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen voor de in 2012 overleden leden. Na het oplezen van de lijst worden deze leden staand herdacht. Het HVZ
beleid omtrent het nachtvissen en vissen met een derde hengel wordt uitgelegd
door de voorzitter. Het is een behoudend plan van aanpak voor het eerste jaar,
zodat er meer informatie beschikbaar komt over bijvoorbeeld de belangstelling,
maar ook wat voor effect het heeft op overlast en het interne controle apparaat.
Van de 50 beschikbare vergunningen zijn er slechts 15 afgenomen. Daarnaast
heeft de HVZ niet alleen karpervissers, de verschillende takken van hengelsport
moeten wel door één deur blijven gaan. Dit plan zal in het najaar geëvalueerd
worden, waaruit wijzigingen komen voor 2014.
De kernpunten zijn als volgt:
- Overlast beperkend daarom gekozen voor wateren buiten de bebouwde kom.
- Om het water niet in te brengen in de landelijke lijst.
- De vergunning is een aparte vergunning alleen voor HVZ leden. Met deze vergunning kan je in de aangewezen wateren nachtvissen met een derde hengel
maar is dus niet landelijk geldig. De prijs is 25,00 euro en is af te halen op het HVZ
kantoor op de Kalverhoek.
2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2012
Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Thijs bedankt de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Afbericht van: H. Scholten en J. Alrich.
4. Mededelingen bestuur
- Op 5 oktober 2013 organiseert de HVZ het NK baars. Op 14 september organiseert zij de HVZ Open Baars.
- Onlangs is het 50 jarige jubileum van de zeeviscommissie gevierd. Er is afscheid
genomen van drie bestuursleden te weten: A. v/d Horst (42 jaar actief ), W. Heijne
(38 jaar actief ) en J. Fruytier (32 jaar actief ). Zij worden benoemd tot erelid.
- HVZ heeft geparticipeerd in het forellenproject in het Geesterambacht. Er zijn
veel vangsten en het is uniek te noemen dat er op forel gevist kan worden in
Noord-Holland.
- Voor het najaar staan er inloopavonden op de planning. Dit zijn actieve avonden waarin de leden zelf meedoen. De eerste avonden zullen het vissen op snoek
en het vissen op karper als thema hebben. Nadere informatie volgt.
- De controles, in samenspraak met het beroep op stroperij zijn net van start gegaan en nu al positief te noemen. Er zijn verschillende fuiken en staand wand in
beslag genomen en bekeuringen uitgeschreven.
5. Jaarverslag 2012
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Thijs bedankt de secretaris.
6. Financieel verslag 2012 en het verslag van de financiële commissie.
In 2012 is de website vernieuwd wat nieuwe mogelijkheden schept. Dank gaat
hierbij uit aan Egbert Jonker. De ledenadministratie is thans online gekoppeld
aan de administratie van SVN en is daarmee altijd actueel. Met complimenten
aan onze administrateur Bas van Vuuren die deze wijzigingen snel heeft kunnen
realiseren. Dank gaat tevens uit naar de vrijwilligers die helpen om de vispassen
te verspreiden.
Er zijn nu 1.500 leden die de HVZ hebben gemachtigd. Dit is positief voor de vereniging omdat de bankkosten dalen. De penningmeester doet de oproep uit

gaan naar alle leden die dit nog niet hebben om de HVZ alsnog te machtigen. Het
negatieve resultaat is minder dan begroot en komt ten laste van de algemene
reserve. Het fonds onderhoud viswater is afgenomen en dat komt door de aanleg
van vissteigers aan de Heerenhuissloot.
Op de vraag vanuit de zaal waarom de Baarscommissie op 0 € staat komt het
antwoord dat dit via de algemene kas gaat.
Ontvangsten: Contributie is afgenomen door een afname ledenaantal. Rentebaten: Door overname van de Fortis rekening door ABN-Amro kwam nog een
rentetegoed binnen. Uitgaven zijn gestegen door onderhoud aan viswateren en
steigers. Hogere pachtkosten, en door de strenge winter hogere energiekosten.
Ook de open dag / hengelsportbeurs hebben veel gekost maar dat was het geld
meer dan waard. Martin Kok van de financiële commissie vindt, mede namens
Egbert Jonker, het een keurig verslag en geeft zijn complimenten aan Henk. Er
wordt verzocht aan de leden om het bestuur te dechargeren en dit gebeurd.
7. Begroting 2013 en contributievoorstel 2014
In 2013 wordt er een groei van het ledenaantal verwacht en een klein negatief
resultaat. Als gevolg hiervan wil de HVZ de contributie voor 2014 niet verhogen.
Wel zal er een afdrachtverhoging plaatsvinden aan de federatie maar dit wordt
voor 2014 opgevangen door de eigen reserve. De aanwezige leden gaan hiermee
akkoord. Voor 2015 geldt dat als deze situatie zich voortzet er wellicht wel een
verhoging contributie komt. De HVZ heeft overigens nog steeds van de grotere
verenigingen de laagste contributie in Noord-Holland.
8. Bestuurswijzigingen
Willem Spijkerman treedt volgens rooster af, is herkiesbaar en wordt ook herkozen. Thijs meldt verder dat er via de website drie mensen zich hebben aangemeld
voor openstaande functies. Het gaat om Frans Hoogland en Peter Boolman voor
een controlerende functie en Jorrit Hazen als tweede secretaris.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn drie leden met een vraag. Alle drie de vragen zijn omtrent de pilot nachtvissen en de derde hengel. Dhr Witte geeft aan dat er voorheen in de zomermaanden in al het water ’s nachts gevist kon worden. Hij vindt de aangewezen
wateren niet toereikend en zeker niet voor het bedrag van € 25 .Tevens zijn het
niet alleen de karpervissers die afval achterlaten en overlast veroorzaken.
Thijs reageert dat er nu het hele jaar gevist kan worden en dat deze zaken meegenomen worden in de evaluatie. Dhr Jacobs vraagt zich af of er al iets bekend
is over de nachtelijke onderkomens? Thijs reageert dat het bestuur bezig is

met de APV’s (algemeen plaatselijke verordening). Het is een vorm van
kamperen en de wet maakt daar nu geen uitzondering. Het wordt uitgezocht hoe dit precies zit. Een opmerking is dat als tentjes niet mogen
paraplu’s wellicht wel mogen als uitzondering voor de visserij.
Dhr Rol geeft aan dat hij het er niet mee eens is dat HVZ leden 25,00 euro
moeten betalen om in het eigen water te mogen nachtvissen/ derde
hengelvissen, zeker als het om een pilot gaat. Daarbij vindt hij het jammer dat de vergunning niet geldig is op landelijk niveau.
Uit de zaal komt de vraag waar het extra geld voor wordt gebruikt en
waarom de andere commissies wel fondsen hebben terwijl er geen karpercommissie is. Dhr Witte meldt zich aan voor de karpercommissie samen met Dhr C. Hagens.
Thijs geeft aan dat de controlekosten ook omhoog gaan door het ’s
nachts controleren maar dat de kosten zeker geëvalueerd gaan worden.
Daarnaast benadrukt Thijs dat het eventueel een botsing kan opleveren met andere takken van visserij die veel gebruik maken de Gouw, de
Zuidervaart en de Watering. De punten zijn aangehoord en genoteerd
en er wordt zeker op terug gekomen. Het bestuur zit er voor de leden.
Na de pauze wordt een film getoond over het Nederlandse viswater.
Daarna vindt er op traditionele wijze de verloting plaats van de hengelsport artikelen en de gerookte vis.
Voorzitter Thijs ten Wolde sluit de vergadering om 22.15 uur.
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vis en vakantie

Rivierkarpervissen in de Ardeche Frankrijk
Deze zomer (juli) ben ik met mijn gezin op vakantie geweest in
Frankrijk aan de rivier de Ardeche. Na de caravan geïnstalleerd
te hebben, gingen we uiteraard een verkenningsronde doen
over de camping.
Gaandeweg kwamen we bij de rivier en bij de eerste aanblik van de
rivier kreeg ik de schrik om het hart. Dit bleek potentieel karperwater
te zijn en ik had mijn karperspullen niet mee; dat had ik weer!
Na een inspectie van de visspullen die ik wel bij me had, kreeg ik weer
een sprankje hoop.
De beste keus was een zware telescoophengel van 60 gram en een
lengte van 4 meter met een oud vergeten baitrunnertje, redelijke lijndikte 0,25 mm een paar loodjes, onderlijntjes, zakje kneppelharde 16
mm scopex boilies en een beetverklikker.
Als onderlijn systeempje gebruikte ik een standaard helikopter systeem
met een 15 cm lange onderlijn opgebouwd uit allerlei klein materiaal
dat ik voorhanden had.

Snorkelen

Enfin de hengel opgebouwd en in de hoek gezet en eerst kijken waar
er eventueel karper zou kunnen zitten. De rivier heeft aan weerskanten een wal met bomen met veel wortels in het water. Na een dag met
het luchtbed en duikbril gesnorkeld te hebben (mijn rug zo rood als
een kreeft) vond ik een potentiële plek waar zich karper zou kunnen
zitten. Er was een kleine kom in de rivier met behoorlijke diepte van
2,5 meter en weinig waterplanten en obstakels die het drillen moeilijk zouden maken. De vissen die ik gezien had met snorkelen waren
kopvoorn, barbeel en kleine Amerikaanse meerval maar geen karper.
Na 2 dagen gevoerd te hebben met blikjes maïs uit de supermarkt
werd het tijd om het te gaan proberen.
In de tussentijd ook nog een telescoophengel omgebouwd tot feeder
hengel en ook - niet te vergeten - een visvergunning gehaald.
10
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De Fransen zijn erg begaan met de rivier de Ardeche en hebben over
een lengte van 80 km vistrappen geplaatst om het migreren van de
vissen te vergemakkelijken.
De volgende dag ‘s middags om 4 uur eerste sessie van een paar uurtjes
gewoon om te kijken hoe het ging.
Na een half uur een aanbeet op de feederhengel, zo fel dat hij uit de
hengelsteun viel! Het resultaat: een mooie sterke barbeel. En op een
telescoop hengeltje is dat een leuke sport.

Torpedo

Na 2 dagen blanken op karper (wel wat barbeel en kleine Amerikaanse
meerval op de feeder gevangen met de maïs korrel).
De derde dag ff later in de middag een uur of 6 toch noch even proberen. Na de lijnen weer zo goed en kwaad als het kon weer in het
water gelegd te hebben om een zo goed mogelijke aas presentatie te
krijgen, was het na een half uur raak. Een dikke fluiter op de baitrunner: Karper!

mooie schub van (geschat )16 pond, in een echte slanke oervorm.
Een prachtvis!
Na een dril van een minuut of 10 lag de eerste karper geland!
De foto`s zijn door mijn zoons gemaakt die de smaak ook te pakken
kregen en met de feeder gingen vissen.
Dit resulteerde in talloze barbelen en een hele mooie rivierzeelt. Daarna nog een paar karpers gevangen en ja uiteraard de grootste verspeeld
(dat is immers altijd zo) de verklaring voor mijn geestelijke gemoedsrust: inferieure materialen!
De volgende vakantie gaan de hengelspullen dus gewoon mee ook al
zit ik in de woestijn.
Al met al een hele leuke vakantie en veel leuke vissen gevangen met
beperkt materiaal. Zo zie je ook maar weer dat karpervissen heel leuk
kan zijn zonder een diepte-investering te hoeven doen met dure
hengelspullen.
Ron Lubbers

Nu ben ik best wel wat gewend met karpervissen maar de dril die ik
nu had, was echt ongelofelijk. Een Ardeche karper is echt sterk, wat
een kracht! Een torpedo uit een Uboot is er jaloers op.
De slib van de molen stond redelijk goed dus zo kon ik de uitspattingen redelijk in de hand houden. Na diverse uitvluchten en krachtuitspattingen ging de karper op zijn zij liggen en waren de krachten
verspeeld. Nu rustig de karper in het net landen. Het resultaat: een

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.

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.
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Prijsuitreiking

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)

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

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.
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wedstrijden zoet								
Zomeravond Competitie 2013 is weer gevist
Op het moment dat julie dit lezen, zullen we ergens eind augustus begin september zitten.
Iedereen zal inmiddels weer terug van vakantie zijn.
De Zomeravond Competitie is weer achter de rug, met minder
vangsten dan vorig jaar.
Ja... palingen van ruime omvang, 3 tot 4 cm dik en tussen de 40 en
80 cm lang, zijn er in overvloed gevangen, maar helaas tellen die niet
mee in de wedstrijden.
Het was weer heel moeilijk om het leefnet te vullen.
Ik tel in het overzicht 24x een 0 of de wel niets gevangen. We denken
er over na om die maar aan te melden bij de jeugdafdeling voor een
opfriscursus.
Harde wind, koud grillig weer, regen, en jawel ook zomerse avonden
gehad, maar de vis liet het afweten.
Er is met 17 deelnemers 474.450 gram gevangen. Ruim 70 kilo minder dan vorig jaar. En dat vonden we toen ook al veel te kort.
Ook willen we Anja en Kelly weer bedanken voor het wegen van de
gevangen vis en het invullen van de wedstrijdkaarten.

De uitslag met afschrijvers moet ik met Joop nog controleren en verwerken. Die zal in het HVZ nieuws van volgend jaar worden geplaatst.
Eerst wordt de Winter Competitie 2013 gevist.
Die start op 5 oktober in de Zuidervaart te Zaandam.
Er wordt gevist van 10.00 uur t/m 14.00 uur.
De winterwedstrijden worden weer door Ruud Swart en Ron Veenstra
mogelijk gemaakt.
Meld je aan bij Piet Hopman 06-50730034 of via
piet.hopman@tele2.nl
En na de laatste winter wedstrijd op 7 december 2013 de prijsuitreiking in het Wapen van Assendelft onder het genot van een consumptie en een bak snert met roggebrood met spek.
De Senioren Commissie Zoet
Joop en Piet

Er zijn ook weer winnaars:
(De eerste 5 zonder aftrek van de afschrijvers)
1 Chris Hagens		
27 punten
41.130 gr.
2 Piet Hopman		
28 punten
42.910 gr.
3 Cor Martens		
30 punten
77.080 gr.
4 Stephan Veenstra
44 punten
37.760 gr.
5 Jaap de Bouter		
44 punten
32.450 gr.

Gymnastiek bij 55+ wedstrijd
21 juni werd in de Nauernasche vaart de 5e wedstrijd
competitie 50+ gevist.
Het is een prima water maar de oever is niet vriendelijk voor de hengelaar en de smalle berm is problematisch bij het afsteken wegens de
achterliggende weg. Het stukje gras langs de weg was keurig gemaaid,
maar de vegetatie langs de schuine oever naar het water had een aardige lengte bereikt. Gelukkig had mijn plaats een vlak stukje gelijk
aan het water, waar net mijn viskist op kon staan. Het neerzetten van
die kist was geen eenvoudige zaak doordat het zachtjes was gaan regenen en ging gepaard met de nodige slippartijen op de schuine oever.
Om op mijn kist te kunnen zitten, moest ik eerst met mijn rug naar
het water gaan zitten en op de kist een halve draai maken.
Zittend op mijn kist hingen mijn voeten zowel aan de voor- als zijkanten boven het water. Maar goed, je moet iets voor je sport over hebben. De nodige visattributen zoals voerbak etc. lagen noodgedwongen
achter mijn kist, zodat ik menig keer die halve draai moest maken.
Het begin was goed. Ik ving, tegen mijn gewoonte in, al snel 2 brasems. Het noodlot sloeg toe. Het begon hard te regenen dus snel weer
tegen de oever opklauteren en paraplu opzetten. Tot overmaat van de
ellende begon het ook nog eens keihard te waaien. Enorme rukwinden gierden langs het water. Een visparaplu van een medevisser ging
met de steel omhoog als een speedboot aan de overkant van het water.
Met rechterhand hengel vasthouden met de top onder water en de
12
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linker benutten om de paraplu vast te houden. Doos met maden, die
door de regen enorme kruipneigingen begonnen te krijgen, klem gezet in de lade van de viskist. Door de harde wind begonnen de maden
zonder dat ze al helemaal tot wasdom waren gekomen te vliegen.
Uiteindelijk de visparaplu maar opgeklapt. Hengel langs de kant gelegd en in de auto gaan zitten tot het ergste voorbij zou zijn. Toen dat
het geval was weer proberen te vissen. Snoer overal vastzittend tussen
de hoge vegetatie weer opgezocht. Helemaal in de war. Met hengel
en nieuw tuigje weer tegen de oever opgeklauterd, optrekkend aan de
hoge planten, om achter de auto het nieuwe tuigje te monteren.
De wind bleef aanhouden, dus het kostte nogal wat moeite. Mede
doordat mijn bril beslagen was. Weer naar beneden, al glijdend en
slippend, de halve draai op de kist gemaakt. Via het druipende water
van mijn regenpak kon ik net zo goed in mijn schoenen gaan vissen
want die waren inmiddels vol water gelopen. Ik zat me af te vragen of
het nog wel een leuke hobby was en kwam tot het besluit dat het dat
niet was. Dus ver voor einde wedstrijd inpakken en wegwezen.
Eén voordeel ik had de nodige ochtendgymnastiek gedaan. Ben ik
zielig he.
Het verstandige 50+ bestuur heeft daarna besloten dat de geplande
wedstrijd van 19 juli wederom in dit water te verplaatsten naar de
Markervaart. Een wijs besluit.
Gilles Lotten

seniorencommissie
Eerste senioren 50 plus 2013
De eerste 50 plusdag i.p.v. seniorendag 65 plus mag een goede
vervanging genoemd worden.
Met in totaal 30 deelnemers, inclusief de mensen achter het scherm
die andere dingen hadden te doen dan vissen, was het een mooie dag.
Weer goed, vis ietsje minder, maar de gezelligheid vanaf het loten was
top. Iedereen had er veel zin in. Nadat de eindfluit had geklonken,
kwam een ieder naar het svz gebouw voor de koffie. Met dit keer
voor allen de broodjes en geen koek. Toen iedereen genoeg had, kwam

de prijsuitreiking aan de beurt. Traditiegetrouw gebeurt dit door de
voorzitter, maar dat was helaas dit keer niet mogelijk. Maar de seniorencommissie (net Haarlemmerolie) heeft dit in een een sneltijd tempo opgelost vanwege het feit dat er ook ‘s avonds nog moest worden
gevist. Nog even de boel netjes achterlaten net als aan de waterkant.
Al met al een geslaagde dag.
Joop lotten

Wedstrijd 2 augustus
Wat al voorspeld was, is uitgekomen; het werd een warme dag.
Al snel werd er gevraagd of we niet wat korter konden vissen.
Precies hetzelfde als op een dag met regen. En dus was ook het antwoord net als anders; vissen om de eerste plaats doe je zoals het
uitkomt. Diep bij mij van binnen bekeken was het niet zo’n gekke
vraag.
Ondanks de zon werd het wel een redelijke dag. De meesten hebben goed vangen. Zo tegen het einde krijg je dat de gegadigden
het liefst hun eigen plaats willen uitzoeken. Maar ach, het eindresultaat is dat voor een ieder een prijs op de tafel staat. Met dat
verschil, en daar gaat het denk ik om, de ronde miss. Helaas dit
jaar door omstandigheden afwezig. Mede doordat we twee weken
eerder met de prijsuitreiking zijn.
Al met al toch nog een fijne dag. Vooral die vent met die tropenhelm heeft goede zaken gedaan. Al de vis trok zijn kant op. Zeker
met de gedachte vanuit de diepte dat het al kermis was.

Regen en nog eens regen
21 juni jl. is een dag om niet gauw te vergeten: Regen en nog
eens regen.
De Nauernasche Vaart is een pracht van een water om te vissen, maar
helaas voor de ploeg iets te groot voor de gangbare plaatsjes. Om voor
de toch wat oudere onder ons ruimtelijk te zitten.
De Jopen moesten het doen met een plaats op het fietspad. Ook Cor
weet mee te praten. Een klein stukje grond aan het water zodat, als hij
zijn benen wilde strekken, (wat op die leeftijd wel eens nodig is) z’n
tenen het water raakten.
Dat was op deze dag niet zo heel erg want nat waren ze toch al.
Een nare bijkomstigheid was dat - als hij naar achteren wilde gaan - er
touw en blok aan te pas moesten komen om naar boven te gaan.
Maar ons moto is vissen onder alle omstandigheden dus lang leve de
lol.
Eenmaal thuis was het beste natte spullen uit de auto te halen, een lekkere
douche te nemen om dan even gauw lekker languit te gaan en alles vergeten. Om vervolgens de volgende morgen maar de schade op te nemen.
Hengels aan de binnenkant nat en m’n kistvakken vol water.
Gelukkig had ik de hoop dat het niet bij mij alleen zo was.

Die hoop was gegrond want zelfs de zeer oude hap was het ook zo
vergaan. Volgende keer hopen op beter weer zodat de pluutjes dan
wel blijven waar ze horen en niet aan de overkant als een kano voorbij
gingen. Voor vandaag vind ik het weer mooi.
Joop Lotten
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Vissen met Marco Kraal tijdens de
Najaarsbijeenkomst
29 oktober 2013
Welkom!

vliegviscommissie
Zaanse Vliegvissers
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Binnenkort wordt het bindseizoen van de Zaanse Vliegvissers,
onderdeel van de HVZ, weer geopend. In het Buurthuis “De Doorbraak” Prinsenstraat 43 te Zaandam bent u om 20.00 uur van harte
welkom om uw eigen vliegen te binden of eens te kijken hoe dit in
zijn werk gaat.

2014:
2, 16 en 30 januari
13 en 27 februari
13 en 27 maart
10 en 24 april

2013:
5 en 19 september
3, 17 en 31 oktober
7, 21 en 28 november
12 en 19 december

Commissie Zaanse Vliegvissers
Theo & Kees
Zie voor verdere informative de website van HVZ
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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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