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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.

De Kalverhoek
Voor u ligt alweer het laatste HVZ
nieuws van dit jaar. In zo’n jaar passeren
vele zaken de bestuurstafel. Eén wil ik er
even uitlichten.
De gemeente Zaanstad is op dit moment
bezig om de bestemming van alle sportcomplexen en sport parkeren in haar gebied onder
de loep te nemen. Onderzoek naar de functie
van de parken heeft al plaatsgevonden.
En een zestal parken komt daar niet zo positief uit, waaronder de Kalverhoek. U weet
dat wij de HVZ, daar gehuisvest zijn.

Gesprek wethouder

De eerste bespreking tussen de bewoners van
ons park en de betreffende wethouder
Olthof heeft reeds plaatsgevonden. Hierin
werd duidelijk dat er een paar opties zijn.
Het park krijgt een andere bestemming, het
park wordt heringericht of het park wordt samengevoegd met een ander complex.
Tevens is het van groot belang of er toestemming komt om de bouw van een hotel te realiseren.
We zien welke kant het opgaat; als bewoners
van de Kalverhoek zijn we er nauw bij be-

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

Ontwerp en opmaak
trokken.
In deze periode zijn we weer druk bezig met
het verzenden van de contributiegiro’s en het
verwerken hiervan. Van belang is dat u tijdig
uw contributie overmaakt. Dit bespaart ons
veel werk. Nog beter is het om ons te machtigen. Dan hoeft u er niets meer aan te doen
en voor ons is een druk op de knop wel zo
makkelijk.
Bij een tijdige betaling heeft u dit jaar de vispas 2014 al in bezit.
Ik wens u voor dit jaar nog een mooie vangst!

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

agenda
Seniorencommissie

de acceptgiro bijgesloten. De kosten van 2
euro voor de acceptgiro is in het totaalbedrag
opgenomen. Bij betaling voor 1 december
krijgen ook deze leden de vispas 2014 nog in
december thuisbezorgd.

Boven verwachting ontvingen wij inmiddels
weer een behoorlijk aantal machtigingsformulieren ingevuld retour, die bij het HVZ
nieuws nummer 4 waren ingesloten.
De contributie zal begin november worden
geïncasseerd en in december hebben deze leden de nieuwe vispas in huis!
Voor de leden die nog niet per machtiging
betalen, is bij het HVZ nieuws nummer 5
nieuws

Advertenties

Openingstijden HVZ kantoor: alle werkdagen van 13.30 tot 17.00 uur.
(oktober t/m maart)

Vispas 2014
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Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
r.pierik@tekstenreclame.nl

Thijs ten Wolde

van de penningmeester
Goed nieuws voor onze vereniging wat
de financiën betreft.
Door het eerder genoemde groeiende
aantal leden zijn de contributie inkomsten hoger dan verwacht.
Een extra meevaller is een subsidie van
500 euro verstrekt door Sportvisserij
MidWest Nederland voor het jeugdkamp. Onze dank hebben wij namens
de jeugdcommissie reeds overgebracht.

van de controlecommissie

november - december 2013

De penningmeester
Henk op den Akker

Vervolg wintercompetitie: 16, 23 en 30
november, 7 december
Zomeravond competitie 2014: zie voor alle
data p. 9

Commissie zout

Zeevisdag: 24 november 7e, 22 december 8e

HVZ Hengelbeurs

2 maart 2014

Vliegviscommissie
Zie voor alle data p. 10

Klaverjas

Zie voor alle data p. 7

van de redactie

Goede sportvisserij
Bij een recente controle in het gebied Jagersplas blijkt dat er ook door
de jeugd een goede wijze van sportvisserij bedreven wordt.
Net bij het vragen naar de visdocumenten werd er een kleine snoek
aan de haak geslagen. Omdat het op een zondag was, gaf dit veel bekijks van aanwezige dagjesmensen. Natuurlijk de allerkleinsten vonden dit spektakel heel spannend.
Nadat de snoek keurig onthaakt was, werd door deze sportieve jeugdvisser uitleg gegeven hoeveel tanden een snoek wel niet had.
Ook over de kieuwen en de ogen werd verteld. Belangrijk: ook werd
getoond hoe je een snoek voorzichtig in het water terugzet.
Compliment voor deze sportieve HVZ juniorleden die natuurlijk de
vispas en lijst van viswateren goed in orde hadden.
Henk op den Akker

informatie

Elk jaar als ik het laatste nummer van HVZ nieuws maak, denk ik
volgens mij hetzelfde: ‘de laatste alweer?’ Vindt u de tijd nou ook
altijd zo snel gaan?
Ach, in feite maakt het natuurlijk niet uit hoe snel iets gaat. Het is immers ook leuk om telkens weer nieuwe plannen te maken.
Zo krijg je gewoon energie van de diverse HVZ commissies die jaar in
jaar uit telkens weer vele activiteiten plannen.
Vanaf deze plaats mijn complimenten aan iedereen die zich op zijn of
haar manier inzet!
Wat ook leuk is om te melden, is dat HVZ nieuws steeds meer interactief werkt. Zo heeft de oproep van Steve de Graaf voor een vismaatje
twee reacties opgeroepen. Alvast veel plezier met vissen Steve!
De laatste editie van dit seizoen inderdaad… maar natuurlijk gaan we
in 2014 net zo enthousiast weer verder!
Annegreet van der Ros

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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commissie zout
Zon, wind en veel (kleine) vis
Zondag 29 september was in alle opzichten een topdag. In totaal 33 man konden na een woelige tocht eindelijk beginnen
met vissen. Vooral op de punt was het lastig vissen door de
hoge golfslag. Alleen wie zich hier staande kon houden, kon
aardig wat vis verschalken.
Op het achterdek was het vissen een stuk aangenamer, dit resulteerde dan ook in meer vis.

Frank Goudriaan

Uitslag

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

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Wij kijken alweer uit naar de volgende wedstrijd.

Ondanks de golven was het heerlijk vissen in het zonnetje. Er werden
grote botten, makreel en knappe scharren gevangen. De hoofdmoot
bestond echter uit scharretjes en kleine (ondermaatse) wijting.

‘Het team staat
als een huis’

Castricum: 0251 655086

Pim Pos, een klasse apart, werd eerste met 15.74 meter, tweede werd
Wim Heynen met 10.79 meter en knap derde werd Nick Visser met
10.23 meter. Vierde werd Siem Rem met 7.87 meter en vijfde werd N.
Grippeling met 7.62 meter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pos, P.			1574
Heijnen, W		
1079
Visser, Nick		
1023
Rem, Siem		
787
Grippeling, N.		
762
Dijkstra, A.		
730
Goudriaan, Frank		
649
Veen, W. v.d.		
630
Jong, T.de		
615
Polling, Roel		
594

Zaandam: 075 6510610

8/6/08 12:44:18 PM

Nieuwe Trailerhelling
In het vorige HVZ nieuws maakten wij al melding over deze nieuwe trailerhelling.
Er kwamen nogal wat vragen over de precieze ligging. Wel nu! Deze is gelegen aan de Zuidoost kant van de den Uyl brug. Rijd vanuit Zaandam de wibautstraat uit, langs de begraafplaats tot aan de T-kruising en ga rechtsaf de Zuiddijk op. Dan via wat bochten tot aan de
Zaan en je komt meteen bij de trailerhelling uit.
Er staat een bord dat men wordt verzocht de auto en trailer op de Zuiddijk te parkeren, waar
genoeg plaats is langs de zijkant van de weg.
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Het bestuur
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- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers
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The standard is pro
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The standard is pro
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- Baggeren

R

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

jeugdcommissie
Feestelijke uitreiking met mooie prijzen

Jeugd zomeravondcompetitie 2013 is gevist
Het afgelopen zomerseizoen (mei t/m juli) hebben een aantal
HVZ jeugdleden weer een zomeravond competitie gevist in de
diverse wateren in Zaanstad.
Tien wedstrijdjes van elk twee uur vissen en de winnaars hiervan zijn
nu bekend. Op 2 november zijn op de feestavond van de jeugd de
prijzen uitgereikt.
Op een andere plaats nu als de afgelopen jaren want het gebouwtje in
Poelenburg in Zaandam, waar wij al jaren de prijsuitreikingen deden,
gaat worden gesloopt door de gemeente Zaanstad. De nieuwe locatie
waar wij nu de prijsuitreiking doen, is het zaaltje achter het HVZ
Uitslag competitie 2013
		
B cat.		
1 Kelly Swart		
14 Pnt
21.860 gram
2 Wesley Binsbergen
16 Pnt
20.620 gram
3 Cas de Bouter		
17 Pnt
24.040 gram
4 Mike Toledo		
21 Pnt
17.280 gram
				
A cat.		
1 Jack Toledo		
20 Pnt 16.300 gr
2 Pim Swart		
22 Pnt 15.230 gr
3 Bas Boon		
26 Pnt 10.860 gr
3 Erik Vrieze		
28 Pnt 10.550 gr
4 Moniek Vrieze		
30 Pnt 10.320 gr
5 Kik Oudejans		
39 Pnt 8.910 gr
6 Nick Bood		
39 Pnt 8.310 gr

Koppelwedstrijd jeugd - familie
Zaterdag 31 augustus meldden zich 8 koppels aan de waterkant van de Zuidervaart. Gelukkig dat het er zo weinig waren
want bij enkele meer kunnen wij ze ook daar bijna niet meer
plaatsen. Zeker niet wanneer daar tussenin weer Karpervissers zitten. Heel vervelend, want al het hele jaar staan onze
wedstrijden in de Zuidervaart vermeld op de website of in HVZ
nieuws.
Vaak hangen wij ook nog briefjes op de daar aanwezige bomen maar
evengoed gaan deze karpervissers, vaak met een compleet tentenkamp
er zitten. Wanneer wordt dit nou eens goed onderling geregeld?
De wedstrijd begon met mot regen en hier en daar werd een visje
gevangen. Er deden ook twee baarsvissers mee, Willempie en Keessie,
die de 5e plaats wisten te bereiken.
Het weer knapte op en het werd warm. Later in de wedstrijd, toen
de grotere vissen kwamen, trokken deze steeds aan de verkeerde lijn
waardoor er veel missers of lijnzwemmers waren. Dit gold dan met
name voor de mensen die met de picker of feeder visten. Totdat er een
oude rot, (Joop) vertelde dat er ook met een lege korf vissen konden
worden gevangen. En jawel de vissen kwamen weer aan de haak.
Iedereen heeft weer zijn of haar best gedaan en op deze mooie zaterdag
was dit de uitslag;
Deze wedstrijd was weer heel gezellig en na afloop waren er weer prachtige prijzen. Het moet ons van het hart dat het voor de jeugdcommis1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

Jack + Piet
Cas + Kaylee
Wesley + Gerard
Mike + Marco
Keessie + Willempie
Kelly + Rudie
Lorenzo + Jaap
Iris + Opa de Dijker

nieuws

10.750 gram
10.200 ,,
9.130 ,,
5.250 ,,
4.520 ,,
3.170 ,,
2.140 ,,
1.240 ,,
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sie steeds moeilijker wordt om jeugd aan de waterkant te krijgen voor
de wedstrijden. Onbegrijpelijk voor ons want we hebben nog nooit
zoveel jeugdvergunningen verkocht. We weten niet waar dit aan ligt.
Word er niet op de website gekeken? Leest de jeugd HVZ nieuws niet
of is wedstrijdvissen niet spannend genoeg? Of zijn wellicht de tijden
van de wedstrijden niet goed? Als meest actieve jeugdcommissie van
Noord Holland weten wij het even niet meer. Heeft iemand nog een
goede suggestie? Laat het ons a.u.b weten.
Deze wedstrijd was weer heel gezellig en na afloop waren er weer
prachtige prijzen. Het moet ons van het hart dat het voor de jeugdcommissie steeds moeilijker wordt om jeugd aan de waterkant te krijgen voor de wedstrijden. Onbegrijpelijk voor ons want we hebben
nog nooit zoveel jeugdvergunningen verkocht.
We weten niet waar dit aan ligt.
Wordt er niet op de website gekeken? Leest de
jeugd HVZ nieuws niet of is wedstrijdvissen
niet spannend genoeg? Of zijn wellicht de tijden van de wedstrijden niet goed?
Als meest actieve jeugdcommissie van Noord
Holland weten wij het even niet meer. Heeft
iemand nog een goede suggestie? Laat het ons
a.u.b weten.

kantoor op sportpark de Kalverhoek. Zoals vanouds was er weer een
gezellige bingo en tombola met mooie prijzen. Naast alle deelnemers
waren er ook ouders, oma’s en opa’s en andere belangstellenden van de
jeugd. Iedereen die hier al eens is geweest, weet dat het heel leuk is en
je onwijs veel kunt winnen!
Doe dus volgend jaar ook mee aan de zomeravondwedstrijden en zorg
dat je ook op deze feestavond komt!
Voor de wedstrijden in 2014 kijk je op www.hvznet.nl of in het HVZ
nieuws.
Frans Hagens
		
Grootste vis
Pim Swart
52 cm
Kleinste vis
Pim Swart
3 cm
Grootste Voorn
Jack Toledo
23 cm
		
De uitslag is na aftrek van 2 wedstrijden.

Zorgen bij de jeugdcommissie

Meld je aan!
Hoewel de hechte HVZ jeugdcommissie al tientallen jaren
goed functioneert, zijn er nu toch wat donkere wolken aan
de horizon. Deze problemen hebben te maken met het ouder worden van een aantal commissieleden en de daarmee
gepaard gaande gezondheidsproblemen. Hierdoor worden
sommige dingen gewoon te zwaar en gaan er commissieleden
stoppen. We kunnen dus nieuw bloed gebruiken!
Voor onze commissie zijn we onder andere op zoek naar mensen die
onder andere kunnen helpen de jeugdcursus, het opbouwen en afbreken van het jeugd zomerkamp en het begeleiden, wegen en uitzetten
bij de wedstrijden.

Minder cursusavonden

Het is jammer, maar voor het komend jaar hebben we al wat moeten snijden in het aantal cursusavonden en wedstrijden dat voor onze
jeugd wordt georganiseerd. Daarnaast loopt de belangstelling voor de
jeugdactiviteiten zodanig terug dat leden van de jeugdcommissie zich
afvragen of bepaalde dingen nog wel de moeite waard zijn. Inzet, ideeën en positieve input in de jeugdcommissie is dus van harte welkom.
Draag je de HVZ jeugd een warm hart toe en heb je zin je hiervoor in

te zetten? Kom dan eens praten bij de jeugdcommissie.
Volgens velen de gezelligste commissie van de HVZ.
Voor aanmelden en info bel naar Frans Hagens (secr.HVZ jeugd)
06-43095500 of Ton Moed (voorz.) 075-6311845.

Klaverjasdata HVZ
Meer informatie:
Trudy van Daal
075-6228520

15, 29 november
13 december
3, 17 , 31 januari
14 en 28 februari
14 en 28 maart
11 en 25 april

nieuws
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seniorencommissie

commissie zoet

Goede competitie
Helaas voor dit seizoen 2013 alweer de laatste. Deze dag werd zoals
alle jaren afgesloten met een Koppelwedstrijd. Deze werd gevormd
door de bovenste helft en de onderste helft van de standenlijst middels
loting aan elkaar te koppelen.

De winnaars werden Piet en Kees met 8650 kg + 4340 kg. Wil je zien
hoe bij deze jongens zijn? Kijk dan op Facebook.

Start wintercompetitie
Op 5 oktober jongsleden zijn we weer gestart met de Wintercompetitie Zoet 2013.
16 vissers hadden zich opgegeven. De eerste wedstrijd waren
er 13 aanwezig, en werd er gevist in de Zuidervaart te Zaandam. Het weer was prima met een zonnetje zelfs.
Op 1 na werd er door iedereen vis gevangen. Jammer Jan, beter je best
doen:) De 2e wedstrijd is inmiddels ook gevist, in het NHK bij de
Neckermolen.
Ook de 2e wedstrijd was het weer goed, bijna geen wind.
Ook hier hadden de deelnemers allemaal weer vis, maar het was weer
peuteren.
En grote verschillen: nummer 1 had bijna 11 kilo en de laatste 30 gram.
Gelukkig had Jan weer lekker gevangen; hij viste een 2e plaats.
Tegen de tijd dat u dit leest, zullen we ergens aan het eind van de
Wintercompetitie zitten.

Totaaloverzicht

Het totaal overzicht zal na de Prijsuitreiking op 7 December verschijnen in het eerst volgende HVZ Nieuws.
Verder wil ik de dames van de weegploeg nog even bedanken voor hun
inzet dit seizoen. En Ron en Ruud voor hun inzet om de Wintercompetitie mogelijk te maken.

Tussenstand van de 2 wedstrijden:
1. Joop Gruijs		
2. Stephan Veenstra
3. Piet Plekker		
4. Ruud Swart		
5. Frans Monden		

8

nieuws

15.310 gram		
8.990 gram		
5.110 gram		
4.520 gram		
4.300 gram		

3 punten
4 punten
12 punten
14 punten
14 punten

november - december 2013

Rest mij iedereen gezellige feestdagen te wensen en een visrijk 2014
Het programma van de Zomeravond Zoet 2014 op de dinsdagavond
is ook al weer klaar en binnenkort te zien op onze site: www.hvznet.nl

De competitie is ook dit jaar weer naar allen tevredenheid gevist. In
goede omstandigheden, met gemiddeld 21 deelnemers per visdag. De

winnaar deze keer is Joop Gruys. Hij was ontzettend blij met het
visje als trofee. Nummer twee werd de bescheiden maar goede visser Meijnderd Brongers. Ook hij glom van weliswaar een iets kleiner
prijsvisje maar dit kleinood komt vast op een goede plaats te staan in
de huiskamer.
Verder waren er nog veel winnaars. Alleen al omdat ze hebben meegedaan aan deze competitie voor de wat ouderen.
Helaas heb ik besloten om met ingang van het seizoen 2014 wegens
omstandigheden iets minder te gaan doen. In de commissie is dit besproken en Herman Veenstra heeft zich spontaan gemeld om zonder
meer verder te gaan de organisatie van de senioren 50 en 55 plus uit
te voeren.
Prachtig, ik ben er zeker van dat het net zo gezellig wordt. Misschien
in een iets ander jasje maar zeker naar ieders zin.
Beste visvrienden, ik heb het al die jaren met heel veel zin gedaan en
zie jullie gewoon volgend jaar weer aan de waterkant maar dan als een
iets rustiger commissielid.
Joop

Afdeling Zoet
Piet Hopman & Joop Gruijs

HVZ Zomeravond Competitie Senioren 2014
Informatie
Er zijn 2 afschrijvers over de 10 wedstrijden.
Er wordt gevist in 2 vakken, (bij voldoende deelnemers) er zijn dus per
wedstrijd 6 prijzen te verdienen.
De Zomeravond wedstrijden zijn van 19.00uur t/m 21.30 - 22.00uur.
loten om 17.45 uur!
Als je wat later komt geen probleem, laat het even weten dan wordt
er voor je geloot.
Verzamelen Nauernaschevaart doen we bij de Forbo fabriek.
Voor het Noord-Hollands Kanaal achter het Café te spijkerboor.
Er kunnen tijdens de Competitie nog wijzigingen zijn van het wedstrijdwater. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
Deelname is gratis voor HVZ leden, Hengelkeuze is vrij.
Snoek, Snoekbaars en Paling niet toegestaan in het leefnet.

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

6
13
20
26
3
10
17
24
1
8

mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juli
juli

Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Maandag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond
Dinsdag avond

Nauernaschevaart bij Forbo
Noord-Hollands kanaal
Zuidervaart Zaandam
Noord-Hollands kanaal
Markervaart
Noord-Hollands kanaal
Nauernaschevaart bij Forbo
Noord-Hollands kanaal
Markervaart
Noord-Hollands kanaal

Opgeven
Wel even doorgeven of je meevist, aan Piet Hopman 06-50730034
Of via de mail: piet.hopman@tele2.nl
Dit i.v.m. het uitzetten van de plaatsnummers.
Piet & Joop

nieuws
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mijn vangst

HVZ Hengelsportbeurs 2014
Ook volgend jaar organiseert de HVZ weer een hengelsportbeurs
in sporthal `de Vang` in Zaandam. Dit zal plaatsvinden op zondag 2
maart 2014. Zet dit alvast in je agenda zodat je dit evenement niet
mist!

Koi karper in de Zaanstreek
Tijdens een gezellig uitje in Hillegom aan de forellen vijver
werd ik uitgedaagd om eens karper of brasem te vangen in
de sloot bij mijn maat in de buurt. Ik ben redelijk competatief
ingesteld dus ik ging deze uitdaging graag aan.

Natuurlijk is daar weer de grandioze ruilbeurs van hengelsportartikelen, zijn er vele hengelsportwinkeliers met scherpe aanbiedingen
voor het nieuwe seizoen of aas en voer. Tevens zijn er watersport
nieuwigheden en boten, lezingen, de drilmachine, HVZ commissies
en het gulle rad van Fortuin op het gezellige terras.

Bij het voorbereiden van de uitdaging kwamen alle ‘standaard’ zaken aan bod: zakken grondvoer, verse maden en wat goedkope blikjes
maïs voor een heerlijk cocktailtje aan de haak.
Daar aangekomen, bleek het één van de vele slootjes te zijn welke
vanuit het Zwet Wormer in kringelen. Daar had ik wel ervaring mee,
ik woon zelf in Wormerveer aan het Guisveld, vandaar.
Ik begon direct met een bedje te maken op de bodem van een lekkere mix aan grondvoer en maïs. Daarna eerst even met rust laten en
een bakkie koffie drinken, dit moest goed gaan. En dat deed het: in
de eerste 10 minuten had ik al een karpertje die ik kwijt raakte in de
lelies. Daarna een mooie brasem op de kant. De uitdaging was dus al
bijna geklaard. Na een half uurtje kreeg ik weer zo’n mooie (kleine)
opsteker die ik aansloeg.
Ik kon de vangst zien door de leliebladeren heen, maar dat was een
felle oranje kop!?

Wil je voorbereid zijn op het visseizoen van 2014? Mis het dan niet!
De entree is gratis en voor iedere bezoeker is er een leuke attentie.
In het HVZ nieuws van februari volgt meer informatie.
Hou daarnaast onze website www.hvznet.nl in de gaten.

Ik had moeite om de vis te plaatsen maar mijn maat Frank had het
direct door: je hebt een koi karper aan de lijn!
Frank, bij deze bedankt voor je uitdaging!
Sven Draaisma

baarscommissie
Prachtige wedstrijd, geweldige vangsten

NK Baarsvissen 2013

Bindseizoen Zaanse Vliegvissers

Op zaterdag 5 oktober had de HVZ de eer om het Nederlands
Kampioenschap Baarsvissen te mogen organiseren. We hadden als wedstrijdwater, de Knollendammervaart gekozen.

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.

Een redelijk gelijk parcours, voor iedereen evenveel riet met een aantal
riethaken goed te beheersen, weinig wind.
Ook de vangsten waren meer dan goed te noemen. Met 56 deelnemers
werden er 3376 baarsjes gevangen. Dit betekent een gemiddelde van
67 baarsjes per persoon. Nederlands kampioen werd André van Kleef
met 135 stuks!
Ook de nummers 2 t/m 5 hadden meer dan 100 baarzen gevangen.
Tim Mandjes was met een 14e plaats de beste HVZ’er. Hij had 87
baarzen.

2013:
7, 21 en 28 november
12 en 19 december

Al met al een prachtig wedstrijd, met geweldige vangsten en heel veel
complimenten voor de organisatie. Wij kijken dan ook met plezier
terug op deze wedstrijd.
Wim de Vries willen wij bedanken voor de prijsuitreiking. En ook
Jorrit Hazen was als wedstrijdleider in een voor hem vreemde visdiscipline een man op zijn plek.
Van de deelnemende visverenigingen kregen wij aanmeldingen van
vrijwilligers voor de functie van controleur. Hartelijk bedankt daarvoor!
Kees en Willem
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2014:
2, 16 en 30 januari
13 en 27 februari
13 en 27 maart
10 en 24 april
Commissie Zaanse Vliegvissers
Theo & Kees
Zie voor verdere informative de website van HVZ

administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
D.van de Weide 1509 ZK Zaandam
J.Suvaal
3703 EE Zeist
R.J.Verkroost
1566 VR Assendelft
D.S.de Klerk
1507 LE Zaandam
J.J.Maks
1086 ZT Amsterdam
K.W.Maks
1086 ZT Amsterdam
B.van de Velde 1702 Heerhugowaard
E.Yizmaz
1504 CL Zaandam
S.Sluckbeek 1541 NX Koog a/d Zaan
T.S.Wan
1503 KD Zaandam
H.A.van Heijningen 1503 Zaandam
R.A.Vaal
1502 VE Zaandam
R.H.Snijder
1544 CB Zaandijk
L.V.A. Glim
1507 KV Zaandam
D.Dudink
1566 KG Assendelft
P.P.Schipper
1911 LA Uitgeest
H.H.Kreeke
1509 XB Zaandam
B.Dobber
1521 MP Wormerveer
K.Eijkhoudt
1506 ML Zaandam
W.Forrer
1506 ZK Zaandam
M.Muschter
1544 VB Zaandijk
D.Vaal
1502 VE Zaandam
C.E.Mooij
1531 SG Wormer
V.V.W.M. Hendriks
Koog a/d Zaan
A.Smit
1507 EM Zaandam
T.Kazimierak
1941 EN Beverwijk
L.Keppel
1561 ZV Krommenie
C.Coreadini
37141 Verona
S.Polomski
1504 NP Zaandam
S.Arslan
1503 AL Zaandam
N.Winter
1521 VL Wormerveer
J.F.van Olphen
1507 AJ Zaandam
R.M. de la Porte
1507 HM Zandam
J.de Jong
1504 BB Zaandam
H.J.F. van Veen
1506 AL Zaandam
D.F.Pelgrim 1541 VW Koog a/d Zaan

woonplaats

I.Frie
1507 HN Zaandam
N.Frie
1507 HN Zaandam
S.Peeters
1508 CC Zaandam
D.Gambier
1501 VJ Zaandam
M.Gawehn
1509 AK Zaandam
D.Belema
1511 BT Oostzaan
S.Kleppe
1541 PJ Koog a/d Zaan
A.F.Koch
10317Berlijn - Duitsland
J.Bennis
1562 XP Krommenie
K.Daemen
1562 VG Krommenie
D.Koeman
1521 KL Wormerveer
W.Bekker
1521 KX Wormerveer
B.van Leeuwen
1501 RP Zaandam
A.Kurochkin
1562 BX Krommenie
J.T.Droog
1521 EV Wormerveer
B.A. Meyer
1502 VH Zaandam
D.B. Czarnecki
1505 GG Zaandam
R.Rol
1033 ZT Amsterdam
S.Groot
1501 NR Zaandam
J.M.van Doorn 1509 HM Zaandam
J.Grinwis
1566 LG Assendelft
J.A.F. Bakker 1541 KK Koog a/d Zaan
N.E. de Vet
1544 NV Zaandijk
T.Bekker-Groenia 1521 Wormerveer
M.W. Hajduk
1503 EC Zaandam
B.Klos
1531 JB Wormer
G.J.Eys
1541 DR Koog a/d Zaan
K.T.Bogdan
1508 GA Zaandam
R.B.Bent
1541 DG Koog a/d Zaan
J.H. de Jong v.d.Donk 1502 Zaandam
P.J.E.de Jong
1502 PX Zaandam
T.de Jong
1502 PX Zaandam
F.I de With 1541 AN Koog a/d Zaan
M.N.de With 1541 AN Koog a/d Zaan
W.Spackler
1033 TE Amsterdam
L.van Oers
1501 TK Zaandam

naam

woonplaats

N.C.Verreij
1508 XB Zaandam
M.Jansma
1506 WB Zaandam
B.van Bekkum 1521 ED Wormerveer
M.van Zelst
1034 ZC Amsterdam
B.Meijer
1521 BT Wormerveer
L.Wiechmann 1541 VH Koog a/d Zaan
M.Kaaijk
1507 VS Zaandam
N.Schmitz
1506 ZJ Zaandam
J.Piets
1511 AD Zaandam
R.Ragetlie
1541 LS Koog a/d Zaan
E.A.A.Stevens
1506 JX Zaandam
J.Hameleers
1502 AB Zaandam
J.Miguel
1504 NW Zaandam
S.Buckert
1501 WC Zaandam
R.Jacobs
1561 AS Krommenie
E.Mooij
1544 MH Zaandijk
R.Bakker
1505 TZ Zaandam
R.Roos van Raakhoven
Zaandam
N.A.N. Baitalie
1503 AT Zaandam
P.Schmitz
1506 ZJ Zaandam
T.Hijne
1566 BR Assendelft
R.Nijman
1561 ZK Krommenie
B.Mesman
1506 PN Zaandam
P.Kowalczyk
1502 TK Zaandam
Y.Zwart
1521 ET Wormerveer
M.van Hees
1544 CT Zaandijk
M.Boon
1521 KX Wormerveer
M.Hilsler
1521 DD Wormerveer
M.D.Flipse
1058BX Amsterdam
K.M.Feenstra
1507 XB Zaandam
P.Kok
1525 PX West Knollendam
E.Huinen
1506 ZL Zaandam
M.Broek
1544 XL Zaandijk
J.Laanstra
1507 JH Zaandam
T.D.Siepel
1541 HC Koog a/d Zaan
B.Dral
1511 LK Oostzaan

nieuws

naam

woonplaats

J.Kef
1506 ZK Zaandam
D.Jongejans
1506 EC Zaandam
D.Vet
1824 LE Alkmaar
W.Kroes
1551 AX Westzaan
B.Erfmann 1525 PT Westknollendam
E.Zwerver 1541 MB Koog a/d Zaan
D.R.Kef
1566 LW Assendelft
M.F.Kef
1566 LW Assendelft
J.Krso
1505 TS Zaandam
C.S.N.Meijer
1502 VH Zaandam
F.J.J. van der Veen 1561 Krommenie
M.Gang
1521 AD Wormerveer
S.Chin a Loi
1501 VW Zaandam
D.de Jonge
1506 XV Zaandam
D.Oehler
1506 BD Zaandam
W.J.Visser
1541 MK Koog a/d Zaan
A.ch. Chyla
1506 AN Zaandam
T.van Dantzig
1506 NS Zaandam
L.K.van Ampt
1508 WN Zaandam
D.E.Schouten
1551 BA Westzaan
K.van Montfoort 1509 GB Zaandam
M.van Ruiven
1509 XB Zaandam
T.B.Duits
1531 SL Wormer
M.Mijsler
1506 VX Zaandam
K.Bruin
1815 BJ Alkmaar
J.Dekker
1507 XK Zaandam
G.H.Kokenberg 1509 WD Zaandam
S.Sprong
1505 GP Zaandam
E.Sibie
1541 TD Koog a/d Zaan
M.V.Thyson
Duseldorf-Duitsland
M.R.Neumann
W13 9LP Londen
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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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