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Christiaan Hagens
opnieuw kampioen!

Zonovergoten koppelwedstrijd
jeugd - familie

van de voorzitter

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

AZ
De mogelijke komst van AZ naar de Kalverhoek heeft ons de laatste tijd nogal
bezig gehouden. En eerlijk gezegd geloofde ik er niet zo in, totdat de telefoon
ging. De komst van AZ is definitief.

Vormgeving en redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl

Advertenties

Dit betekent een hoop gedoe, met verhuizing
e.d. Daartegenover staat dat we een nieuw
pand gaan betrekken en wellicht weer op de
Kalverhoek.
Onze huidige behuizing dateert alweer van
1982, daar kunnen we tevreden over zijn. Dit
houdt in dat we aan de slag moeten; het is
niet anders.
De workshops roofvissen en karper zijn een
groot succes geworden.
De belangstelling was geweldig evenals het
enthousiasme onder de docenten. Voor beide
thema’s moest dan ook een 2e avond worden
ingepland. Hier bleek dat op de juiste wijze
het zelf maken van onderlijnen van eminent
belang is voor goede vangsten.
Aan het geven van workshops zal zeker een
vervolg worden gegeven.

colofon

Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Fotografie
Ons controleteam heeft versterking gekregen
van 2 gediplomeerde controleurs. Dit team is
nu aardig compleet. De eerste controle sessies zitten er al weer op. Ook zullen zij zich
met het nachtvissen gaan bemoeien.
Voor wat betreft de juiste documenten zal dit
voor HVZ’ers nauwelijks van belang zijn.
Inmiddels zitten we midden in de zomer.
Veel plezier aan de waterkant en ik wens u
mooie vangsten!!
					
Thijs ten Wolde

van de penningmeester

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

Attentie
Het HVZ kantoor is tot en met september
geopend op ma, di,- en woensdagmiddag
van 13.30 tot 17.00 uur.

agenda
Jeugdcommissie

Vispas
Er zijn nog enkele vispassen niet verzonden
omdat betaling is uitgebleven. Vanaf het verschijnen van dit HVZ nummer kun je nog
tot 24 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.
Opnieuw aanmelden kost € 10 voor de vispas
en € 4 voor de jeugdvispas.
Henk op den Akker
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Zomeravondcompetitie: 11, 18 en 25 juni
Zomerkamp 6 t/m 9 juli
Open jeugdwedstrijd 28 juni

Seniorencommissie

3 juni 50 plusdag Zuidervaart

Commissie zout

.Zeecompetitie 2014: zie p. 5

Baarscommissie

13 september baarswedstrijd
Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

controlecommissie

wurrempie

Groepscontrole
Recentelijk hebben de controleurs een groepscontrole gehouden waarbij alle wateren zijn gecontroleerd.
Naast 4 HVZ controleurs waren 2 Boa’s aanwezig ter ondersteuning.
Vanwege het goede weer hebben wij veel vissers kunnen controleren
waarvan de meesten de papieren dik in orde hadden.
Slechts een visser die met 4 hengels viste, zonder vispas en… met
levend aas kreeg een dikke bekeuring.
Verder verwelkomen wij onze nieuwe controleur Jorrit Hazen die op
17 april 2014 voor zijn controleursexamen is geslaagd.
Gefeliciteerd Jorrit!
Inmiddels hebben wij een team van 6 controleurs en een BOA ter
beschikking.

Gisteren zag ik
een tandarts, die
met een
trekhaak viste ....

Nachtcontroles

Ook de nachtcontroles zijn van start gegaan. De controleurs zien toe
dat naast de speciale nacht/3e hengelvergunning de vissers goed met
het milieu omgaan en geen rommel of overlast veroorzaken.
Het is opmerkelijk dat bijna alle sportvissers die gecontroleerd worden
de controles toejuichen en vaak goede tips hebben.
Henk op den Akker

van de redactie
Wat ben ik toch blij met ze; HVZ’ers die naast al hun andere activiteiten voor de HVZ ook nog de tijd nemen om artikeltjes te schrijven,
verslagen op papier te zetten of foto’s te maken.
Allemaal kopij waarmee wij als redactie van HVZ nieuws aan de slag
kunnen om voor jullie een aantrekkelijk clubblad te maken.
Ik zal geen namen noemen, maar mijn vaste ‘leveranciers’ weten vast
wel wie ik bedoel.
Zonder jullie is er geen magazine. En daarom wil ik jullie in dit
zomernummer een keer in het zonnetje zetten.

Wie dit leest en denkt: ‘ik wil ook wel eens wat aanleveren’... schroom
niet. Alle kopij is van harte welkom!
Dat geldt dus ook voor de foto’s van je vangsten. Een mailtje is vaak
genoeg om in de schijnwerpers te staan. Leuk toch?
Beste schrijvers en lezers, laat de komende weken maar lekker in het
teken van het vissen staan. Dan zie ik jullie bijdrage begin augustus
wel tegemoet. Fijne zomer!
Annegreet van der Ros

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
J. Gruijs, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
T. Moed, jeugdafdeling
J. Hazen, 2e secretaris

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
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 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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‘De makelaar die
méér in huis heeft’
Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij
Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy
Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken
Financial Planning

U zit zeker bij HVMS
T. 075 6510610

www.hvms.nl

E. makelaardij@hvms.nl

Discuscompleet Rio Negro

Helmerhorst
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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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Discuscompleet Rio Negro

Discuscompleet Rio Negro
Kerkbuurt 45
1551 AC Westzaan
075 6289447 / 06 125 30 746
info@discuscompleet.nl

Openingstijden
Di - Wo - Vr 10.00 - 17.30 uur
Do 13.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 17.00 uur
Gratis parkeren

Zie ook www.discuscompleet.nl en volg & like de
facebookpagina voor alle actuele acties

commissie zout
Schitterend weer en uitstekende vangsten!

Het ‘Scharrenbal’
We vertrokken klokslag 8 uur vanuit een zonovergoten Scheveningen. Er stond een
klein briesje die een lichte deining veroorzaakte.
Al na een half uurtje varen, werd er geankerd en kon het “scharrenbal” beginnen. Het
was vanaf de eerste worp al duidelijk dat het een topdag zou gaan worden!
Iedereen stond van het begin met kromme
hengels. Een, twee, soms wel drie vaak knappe scharren tegelijk met af en toe een mooie
bot er tussendoor.
Siem Rem en Andy Lutterlof moesten de
vierde (of vijfde) plek delen, zij kregen het
voor elkaar om alle twee exact 15m en 85cm
vis te vangen.
Heel knap derde werd Nico Heijnen. Er
komt steeds meer concurrentie aan de top
van het klassement. Dit zien we ook aan de

Zeecompetitie 2014
5e

28 september Scheveningen

prestatie van Wim den Uil. Hij stond de sterren van de hemel te vissen en werd tweede
met bijna 18m vis.
Maar ook vandaag bleek weer dat tegen Pim
Pos geen kruit gewassen is. Hij won met
ruim 31m vis deze wedstrijd.
Het prachtige weer en de vangst van vele,
vaak knappe scharren maakten het weer een
topdag!
Visgroet,
Frank Goudriaan

6e
7e
8e

Uitslag wedstrijd
Scheveningen 4 mei 2014
CM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pos, P.
Uil, Wim den
Heijnen, N.
Lutterhof jr, Andy
Rem, Siem
Bres, A. de
Visser, Nick
Forrer, M.
Schneider, D.
Kok, M.

3111
1791
1600
1585
1585
1561
1556
1401
1390
1343

26 oktober Wijk aan Zee
23 november Scheveningen
21 december Wijk aan Zee

HVZ workshop karper vissen groot succes
In navolging van de, in het najaar gehouden workshops vissen
op roofvis, zijn er twee workshops over het vissen op karper
gehouden. Ook hier was het aantal aanmeldingen weer boven
verwachting. We mogen dus wel vaststellen dat de workshops
een succes zijn!

Let op, want nu we hebben er dus meer dan veertig deskundige karpervissers. Het kan dus wel eens druk worden op de stekken.
Het HVZ bestuur beraadt zich nu reeds op volgende workshops dus
wil je graag een keer deelnemen? Of heb je een idee hiervoor? Meld dit
dan bij Henk op de Akker of houd HVZ nieuws in de gaten.
Frans Hagens

Zowel voor onze vereniging als onze leden is het van belang dat de
HVZ meer is dan alleen een uitgiftebureau van vergunningen.
Gelukkig zijn er binnen de HVZ een aantal actieve leden die het hartstikke leuk vinden om hun mede vissers iets te vertellen en te delen
over hun hobby of favoriete vissoort.
De karpervissers Sven Draaisma, Jorrit Hazen, Stephan Meester, John
Meijer en Chris Hagens gaven uitleg en assisteerden bij deze workshop. Het vissen op afstand met rodpots en piepers maar ook het
vissen in de polder met een pennetje werden behandeld.
Met films werden voorbeelden getoond. Een film van Rik Hagedoorn
van Hengelsport Rik was hier onderdeel van. En er werd verteld over
haken, aas zoals mais, boilies, pellets en partikels.
Door de deelnemers werden zelf onderlijnen geknoopt en haken aangezet onder het deskundig toezicht van de eerder genoemde HVZetters.
Door in vijf groepjes samen te werken aan de ideale montage van onderlijnen en haken kreeg iedereen voldoende aandacht en het knopen
hiervan onder de knie.
nieuws

jun - aug 2014 5

jeugdcommissie 									

Zonovergoten Koppelwedstrijd jeugd/familie
Op zaterdag 17 mei is de jaarlijkse koppelwedstrijd jeugd/familie weer gevist. Maar liefst 17 koppels van jeugdvissers met
hun opa of oma, vader of moeder, tante of oom, neef of nicht
verschenen aan de waterkant.
Al vroeg had de jeugdcommissie de baan uitgezet om het parcours vrij
te houden van eventuele andere vissers. Dat was nodig want van de 20
uitgezette plekken werden er 17 bezet. Het werd een stralende dag en
nadat de eerste ochtend kou was vertrokken werd het zowaar warm.

Wisselende vangsten

De vangsten waren heel wisselend op het parcours.
Zoals gewoonlijk werden er op kop en staart wel wat visjes gevangen
maar het bleef bij wat klein spul. Later in de wedstrijd lieten de eerste
brasems zich zien en werd het spannend tussen Monique Vrieze en
moeder en Jack van Toledo met zijn vader. De een bijna op staart en
de ander op kop. Maar ook in het midden werd er beter gevangen en
sleepten Pim Swart met zijn vader en Kelly Swart met haar vader de
eerste brasem in het net. Lang zag het er naar uit dat hier de strijd tussen zou gaan want verder werd er alleen klein spul gevangen.

Daarna hadden we jawel, een prachtige prijsuitreiking in de open
lucht en dit komt bijna nooit voor. Ieder deelnemend kind ging met
een mooie prijs naar huis.
De jeugdcommissie

De einduitslag zag er als volgt uit:
1)
Jack en Marco van Toledo met 10170 gram
2)
Kelly en Ruud Swart met 5990 gram
3)
Monique en Bianca Vrieze met 5230 gram
4)
Pim en Marcel Swart met 4740 gram
5)
Jill Doves met neef Gerard en 2070 gram
6)
Erik en Jan Vrieze met 2050 gram
7)
Wesley en opa Binsbergen met 1900 gram
8)
Ton Moed en kleindochter Iris met 1370 gram
9)
Xander van der Horst met vader Bob en 1210 gram
10)
Reniet de Vries met zijn opa en 1150 gram
11)
Mika en vader Ernst Kabel met 1090 gram
12)
Tycho Duits met zijn opa en 940 gram
13
Jason Henderson met vader Wayne en 680 gram
14)
Brian en opa met 680 gram.
15)
Sil Holderner met vader Mark en 570 gram
16)
Thijs en Dimitri Braat met 560 gram
17)
Alek en oma Fray met 0 gram.
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HVZ Zomerkamp 2014
Meld je nog snel aan!
Jongens en meisjes opgelet! Er zijn nog enkele plaatsen voor
ons zomerkamp op een eiland in de Nieuwkoopse plassen van
6 t/m 9 juli 2014. Maar geef je snel op, want met 20 kids is het
kamp vol. Opgeven kan nog tot 15 juni.
Alle info over ons zomerkamp kun je vinden op www.hvznet.nl onder
speciaal voor leden ‘jeugdafdeling’.
Let op: je inschrijving is pas geldig als je 55 euro hebt betaald voor het
kamp en wij je inschrijving hebben bevestigd.
Betalen kun je op bankrekeningnr. NL87RABO0127291298 t.n.v.
HVZ Jeugd -“zomerkamp” onder vermelding van je naam en leeftijd.

21 kids gediplomeerd HVZ jeugdvisser
Voor de HVZ jeugdcursus was dit jaar veel belangstelling!
Zelfs zoveel dat we de inschrijving medio januari moesten sluiten omdat anders de groep te groot werd.
Onze cursus voor de jeugd bestaat uit vijf lesavonden en behandelt

alle facetten van het vissen. Omdat het beginnende vissers zijn, wordt
de nadruk gelegd op het vissen op Brasem en Voorn omdat daar het
meeste op wordt gevist.
Maar er is ook een avond over vliegvissen, baars of roofvisvissen en
karper of zeevissen. De deelnemende kids krijgen een gratis cursusboek zodat ze alles later nog eens kunnen nalezen.
Omdat ze allemaal goed hebben opgelet, kregen ook alle deelnemers
in 2014 een diploma. En op de laatste lesmorgen zijn ze bij de Jagersplas allemaal gaan vlieg- en baarsvissen met als beloning een heerlijke
hotdog van Piet en Theo.
Lijkt jou dit ook leuk om te doen? Dan kun je vast inschrijven voor de
cursus van maart en april 2015. Kijk maar op onze website
www.hvznet.nl.
Frans Hagens

Christiaan Hagens wint
kampioenschap Sportvisserij
MidWest Nederland
Chris Hagens, tevens lid van de HVZ jeugdcommissie, bewijst
goed te kunnen vissen door het federatiekampioenschap van
de Sportvisserij MidWest Nederland te winnen. Het is voor
hem de vierde maal dat hij een federatiekampioenschap wist
te winnen. Daarmee bemachtigde hij het zo fel
begeerde Delftsblauwe bord.
Een aantal jaren geleden wist hij bij de jeugd ook al drie keer dit
kampioenschap te winnen. En nu dus voor het eerst bij de senioren.
Met 5540 gram vis was hij de beste. Op de voet gevolgd door Nico
Schouws met 5520 gram. Jeroen Storck was een goede vierde.

HVZ Zomerkamp 2014
6 t/m 9 juli 2014 Nieuwkoopse Plassen
Naam: 		
Adres: 		
Postcode en woonplaats:
Telefoon: 		
Leeftijd: 		
Zwemdiploma:
Vegetarisch/medicijngebruik:
Handtekening Ouders/Voogd:

Er is gevist met een korps van vijf HVZetters.
Daarvan wist alleen Kaylee Goedhardt goed te scoren door als tweede
in haar vak te eindigen.
Het HVZ korps is dus niet door maar in augustus gaat Chris als winnaar zijn geluk beproeven op het Nederlands kampioenschap.
Frans Hagens

Inschrijfgeld €55,Inleveren en contante betaling voor 17 juni bij: Meindert Bronger,
Pieter Latensteinstraat 62, 1501 VH ZAANDAM. Tel. 075-6176857.
Per bank of giro naar HVZ Jeugd - bankrekeningnummer
NL87RABO0127291298 onder vermelding van je naam en “zomerkamp HVZ jeugd”.
Zijn er nog vragen over het viskamp? Of willen je ouders informatie? Bel dan met Meindert Bronger of Frans Hagens,
tel. 06-43095500.
Zie voor meer informatie www.hvznet.nl
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actueel
HVZ ondersteunt basisschool de Rank
Op stap met vismeester Rien
Basisschool de Rank in Westzaan had om een vismeester gevraagd bij sportvisserij Nederland. Vismeester Rien was daar
wel voor te porren.
Met een klas van 30 zeer enthousiaste kinderen was er wel ondersteuning nodig van de HVZ vrijwilligers. En die was er!
Visjoop regelde in een paar telefoontjes en mailtjes gewoon even 9
vrijwilligers. ‘s Morgens les van vismeester Rien die wat theorie bij
bracht en in de middag naar de sloot achter de school.
En helemaal geweldig werkte het weer ook mee, vol in de zon.
En jawel er werd leuk vis gevangen. Mooie Voorns klein en groot,
Baars, zelfs een kleine Brasem; de kids waren verast dat er zoveel vis
in zo’n slootje zwemt.
Er werd zelfs een grote Karper gehaakt maar die was de hengel van
sportvisserij Nederland de baas.
Het was weer een leuke ervaring. We hopen dat we de kids weer wat
hebben bijgebracht.
Onze dank gaat uit naar Vismeester Rien en de HVZ vrijwilligers,
Joop Gruijs, Meindert Bronger, Piet Plekker, Piet Hopman, Kelly
Swart, Anja Swart, Jaap de Bouter, Cas de Bouter, Herman
Veenstra.
Allemaal HVZ kanjers!
Joop Gruijs
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seniorencommissie
Verrassingen bij HVZ Senioren 55 plus
Op dit moment van schrijven is de derde wedstrijd al geweest
en met zo’n 23 deelnemers gaat het weer als vanouds. Geheel
nieuw zijn de plotselinge verrassingen waar we mee verrast
werden en dan ook benoemd mogen worden.
De eerste dag kwam de dochter van Piet Plekker langs met een Zaanse
reep die we op kleur mochten uitzoeken. De grootste kwam op dag
twee; een monster met lange oren en een staart die een lekker paasbroodje met beleg voor een ieder in de auto deponeerde.
Zelfs de derde dag kwam Jaap langs met een versnapering. Zo laat een
ieder zien dat de HVZ senioren 55 plus leeft bij alle afdelingen.
Helaas zijn de visplekken weer iets anders dan gepland door werkzaamheden aan de schoeiingen van het NH kanaal nabij AmsterdamNoord. Maar daar weten Herman en Arie wel raad mee.
Ook dit jaar even doorbijten. Is dit eenmaal achter de rug dan zijn er
naar mijn idee volgend jaar heel goede stekken die door oud en jong
goed bezet kunnen worden.
Rest mij nog Herman een pluim te geven voor de voortzetting van
het 55 plus gebeuren (ouwe rakker). Ik hoop nog veel ondanks mijn
minpuntje met je mee te doen, maar moet wel van je winnen.
Joop Lotten

Viswedstrijden 55 plus zijn weer begonnen
Vrijdag 28 maart zijn de deelnemers bij elkaar gekomen in de kantine
van SVH. Hier werden onder het genot van koffie met koek en een
glaasje fris diverse vragen gesteld en beantwoord. Het was een hele
prettige en nuttige ochtend.

11 april
Vrijdag 11 april werd er dan eindelijk voor het eerst gevist in het
Noord-Hollands kanaal in Amsterdam Noord. Het weer was geweldig
en de vangsten goed.
De Paashaas kwam even langs en gaf iedere deelnemer een paasbrood en een pakje roomboter.
De dag kon niet meer stuk, vooral niet toen de dochter van Piet Plekker nog eens langs kwam en iedereen een heerlijke reep gaf.

25 april
Vrijdag 25 april werd er weer gevist maar nu in de Markervaart.
Weer prima omstandigheden, droog met oplopende temperaturen
maar ook aardig wat wind. Deze dag was de vaste hengel de beste
keus; er werd ruim 20 kg meer gevangen dan de eerste dag.

9 mei
9 mei werd er gevist in het Noord-Hollands Kanaal tegenover
Watergang. Het weer viel gelukkig mee, heel veel wind maar stukken
beter dan donderdag toen de regen met bakken tegelijk naar beneden kwam.Gelukkig deed het niets met de vangsten. Er werd door 15
deelnemers bijna 75 kg gevangen.
Met een uitschieter voor Ron Veenstra, hij ving 15560 gram (biina
16Kg). Daar zat wel een Brasem bij van 3480 gram en 63 cm. Paste hij
wel in je schepnet?
Vrijdag 23 mei is er gevist in de Zuidervaart.

Befaamde HVZ dag Zuidervaart
Ook willen wij iedere HVZ’er van 55+ nogmaals mede delen dat er op
3 juni de befaamde HVZ dag gevist wordt en wel in de Zuidervaart.
Voor ieder deelnemer is er een mooie prijs. Deze zal uitgedeeld worden na de wedstrijd in de SVH kantine naast het HVZ kantoor.
Inschrijven kan nog bij HVZ of Herman Veenstra, 075-6352748.
Herman
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commissie zoet
Zomeravondwedstrijden

Hallo HVZ’ers
Tegen de tijd dat u dit leest, zijn er alweer
drie Zomeravondwedstrijden gevist.
We vissen dit seizoen in 1 vak met 5 dagprijzen en 3 eindprijzen, die weer uitgereikt
worden na de Winter Competitie.

Verslag 3 mei

Dinsdag 3 mei zijn we gestart bij Forbo met 20 deelnemers.
De 1e wedstrijd is er door 18 deelnemers vis aangeboden om te wegen,
Het was een koude avond met afnemende wind.
De 1e plaats was voor Chris Hagens met 10.450 gram. Er is in totaal
89.210 gram gevangen.

Verslag 13 mei

Dinsdag 13 mei startten we met 21 deelnemers. We zaten nu echt vol.
We hebben gevist in het NHK net voorbij de ophaalbrug bij Spijkerboor, waar ook de vangsten weer tegen vielen. Van de 21 deelnemers
vingen er 15 vis.
De 1e plaats was voor Stephan Veenstra, die wist op de staartplek
11.220 gram te vangen. Maar dat komt zoals velen zeggen omdat de
vis vanaf Purmerend komt.
Vanavond word er maar 57.800 gram gevangen.
De Commissie Zoet heeft de Zuidervaart in Zaandam uit het programma moeten halen, omdat we daar zoveel mensen niet kwijt kunnen, door de wildgroei van steigertjes en aangemeerde bootjes. Een
teleurstelling voor vele vissers. De Zuidervaart blijft toch je thuiswater.

Verder zijn er werkzaamheden aan het NHK van af de brug bij
het Alkmaardermeer tot aan Spijkerboor, het plaatsen van een nieuw
damwand, maakt vissen daar onmogelijk. Ook bij Amsterdam Noord
zijn ze een nieuwe damwand aan het plaatsen.
Op verschillende plaatsen gaan we 1,5 meter dijk inleveren en dat is
jammer. Dat is net zo’n beetje de breedte van je auto die achter je geparkeerd staat. Als alles klaar is, dan krijgen we er geweldige visplaatsen voor terug, maar dan zijn we wel weer een jaar verder.

Verslag 20 mei

Dinsdag 20 mei hebben we weer gevist in het NHK, nu bij de Necker
Molen. Vanavond 19 deelnemers. Er werd 56.130 gram gevangen, 2
personen vingen niets.
De 1e plaats is voor Cor Martens die wist 7.190 gram te vangen.
Een mooie zomeravond die toch wat frisjes werd en wat tegen viel wat
vangsten betreft.
De tussenstand na 3 wedstrijden:
1e Cor Martens		
6 punten		
2e Joop Gruijs		
17 punten
3e Chris Hagens		
19 punten
4e Frans Hagens		
22 punten
5e Stephan Veenstra
23 punten
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24.280 gram
15.430 gram
15.980 gram
11.540 gram
18.020 gram

Voor de vroege vogels die op vakantie gaan: goed weer dan hebben wij
het misschien ook. Voor opgave, deelname aan de Winter Competitie
2014 kunt u mailen of bellen met piet.hopman@tele2.nl, 06-50730034.
En net als vorig jaar geldt: niet aangemeld is geen deelname!
De Commissie Zoet
Piet, Joop en Meindert

nieuwe leden

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam

woonplaats

naam

C.Koekkoek
Westzaan
A.J.de Klerk
Zaandam
H.J.M.Breeuwer
Oostzaan
A.H.Paauw- van Bruggen Zaandam
L.Snijder
Krommenie
R.Schoorl
Purmerend
S.Snijder
Krommenie
M.Schoorl
Purmerend
S.Doets
Zaandam
R.Ruiter
Zaandam
J.van der Putten
Wormerveer
S.P. Holdener
Wormer
V.Swaap
Zaandam
P.de Haan
Zaandijk
C.F.Wester
Zaandijk
M.L.Lewandouishi
Heemskerk
P.Dijkstra
Zaandam
P.W.G.M.Vogels
Wormerveer
N.G.van der Horst
Zaandam
P.Lekatompessy
Zaandam
M.Alrich
Koog a/d Zaan
A. ten Pierick
Zaandam
A.Klok
Zaandam
R.Bakker
Zaandam
J.Bakker
Zaandam
W.de Krou
Zaandam
C.Razaki
Zaandam
T.Serpenti
Assendelft
D.H.P.Roffelsen
Wormer
D.Razaki
Zaandam
P.Bais
Schoorl
Q.Nijman
Wormerveer
R.Kuiper
Zaandam
T.H.A. Heuvel
Zaandam
R.H.Roffelsen
Wormer
J.A.Mulder
Zaandam
S.D.C. ten Hulsen
Wormer
S.R.H.Meester
Zaandijk
C.Scholten
Wormer
T.A.Bezooijen
Zaandam
R.van Alteren
Zaandam

Assendelft
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Assendelft
Wormer
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Wormer
Wormerveer
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Wormer
Zaandam
Creil
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Koog a/d Zaan

D.de Winter
Wognum
S.Baltus-van Westrop
Assendelft
G.Kavoukis
Zaandam
L.van Altena
Assendelft
D.Lewczak
Koog a/d Zaan
F.S.van Gog
Zaandam
E.V.Aupy
Zaandam
P.van Altena
Assendelft
S. Al Bezihi
Koog a/d Zaan
R.Schiffers
Wormerveer
W.G.Krijgsman
Krommenie
J.H.Holdener
Wormer
C.F.Kanninga
Zaandam
C.Lutz
Gerolsbach-Duitsland
M.G.Dreuning
Wormerveer
J.Bos
Assendelft
J.L.Hagerzon
Amsterdam
P.J.Kroonenburg
Zaandam
A.Haljavin
Zaandam
D.J.Ullers
Zaandam
M.van Exter
Assendelft
J.van den Nieuwendijk
Zaandam
I.van der Velde
Wormerveer
E.Penning
Wormerveer
J.J.Holterman
Zaandam
O.Berg
Zaandam
P.Balcerzah
Zaandam
W.P.Jonker
Zaandam
D.J.Nauta
Zaandam
F.v.d.Berg
Zaandam
T.Hamers
Westzaan
R.van der Pijl
Zaandam
R.Kruijt
Zaandam
A.van Boven
Wormerveer
I.Dorland
Zaandam
R.Schipper
Zaandam
P.Zwart
Assendelft
D.Hoogenkamp
Wormerveer
R.Schiffers
Wormerveer
F.Nijk
Westzaan
M.L.Wind
Zaandam

R.B. te Rietmolen
J.Selier
R.van Eekelen
J.H.van de Plasse
A.Selier
S.Shibicki
M.Boots
F.Kuster
R.Wals
A.H.ter Steege
R. Jong Baw
H.S.Calo Morales
R. Villa Gracia
A.E.R.R.Buisman
N.S.Dekker
B.A.J. van Bijleveld
R.van der Let
N.Golinski
C.G.J. de Rooij
W.Vaas
R.Polmans
C.Nillesen
M.Smit
V.van Rems
T.F. Doets
J.J.A.Schooten
I.C.Kaat
D.D.Kaat
J.Dijkstra
A.C.L.Tonnon
S.Bonnema
R.Wydra
A.Eelderink
N.Agniashili
J.F.Gils
F.J.Brandt
S.M.Fray - de Ligt
D.Dragstra
S.Sluijter
Y.Parti
D.Goezinne

Ook

woonplaats

in HV

naam

woonplaats

D.S.Prinsze
J.Kaczmaren
A.A.Eckhardt
E.Gerekink
P.Mooij
E.van den Broek
J.Spychalski
J.A.Thomas
S.Wit
P.Waerts
E.Kok
B.M.van Bochem
H.L. van Bochem
C.Gort
M.Bakker
P.de Wit
R.van den Burg
E.Doves
D.Schuurhuis
A.K.L.Bakker
K.Lust
K.S.Rep
S.Z. Potomski
R.M.Nowak
S.van der Weide
D.Hijne
Q.R.S.Zwart
N.van Vuure
D.van Vuure
A.Smolka
L.Koorevaar
V.Koger
W.Croese
E.Booman
H.Hoopman
P.H.Hoopman
J.J.Krukowski
D.Lesniewicz
M.Meeuwissen
C.Firat
S.Hanafi

Zaandam
Zaandam
Haarlem
Zaandam
Krommenie
Wormer
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Assendelft
Westzaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Westzaan
De Rijp
Zaandam
Wormer
Assendelft
Koog a/d Zaan
Zaandam
Oostzaan
Oostzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Krommenie
Voorburg
Voorburg
Zandvoort
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
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Klaverjassen
Vrijdag 2 mei hebben we het klaverjas seizoen afgesloten.
Dat ging natuurlijk weer gepaard met een lekker hapje.
Zoals gebruikelijk was er voor iedereen een prijsje!
Degene die het hoogst geëindigd is, mocht als eerste uitkiezen.

uws?

Maar ja, het gaat voornamelijk om gezellig kaarten zonder het mes op
tafel! En dat is dit seizoen weer gelukt!
Omstreeks half september beginnen we weer.
Het zou leuk zijn om weer wat nieuwe leden te mogen ontvangen!
Een heel fijne zomer en tot in september aan de klaverjastafel.
Trudy van Daal

Leuk om te vermelden is dat Luc v.d. Sluis 1e was.
2e Leo Overdijkink
3e Ankie Koene
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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: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK
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