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NK Korpsen baarsvissen
HVZ zomerkamp

28 oktober najaarsbijeenkomst
Met lezing van beroepsvisser Arnold Werkhoven

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.

Najaarsvergadering
In augustus bereikte ons het bericht dat
oud bestuurslid Jaap Kiewiet is overleden. Jaap was binnen de HVZ actief bij
bewaking water kwaliteit, als 2e secretaris en vertegenwoordigde de HVZ bij
onze federatie. Ik hoop dat zijn familie
de kracht zal vinden om dit verlies te
verwerken.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het AZ
trainingscomplex naar de Kalverhoek komt.
Dit betekent voor ons en de SVZ een gedwongen verhuizing op basis van nieuw voor
oud.
Onze voorkeur gaat uit naar een nieuw onderkomen op het sportpark de Kalverhoek.
De mogelijkheden zijn er om dit weer samen
met de scheidsrechters te doen.
Na een mooie zomer, inclusief weer een geslaagd Jeugdkamp in Nieuwkoop, nadert
ook de Najaarsvergadering alweer. Door de
ontwikkeling in de Lindenboomschool en
de Kalverhoek gaan we deze vergadering
houden in het clubgebouw van DTS op
ons sportpark. Deze zaal vindt u door op

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

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

het park rechtdoor te rijden, tunneltje onderdoor. Dan rijdt u tegen het clubhuis van
DTS aan.
Voor deze vergadering hebben wij beroepsvisser Arnold Werkhoven uitgenodigd om te
vertellen over zijn beroep.
Voor u een mooie gelegenheid om eindelijk
eens vragen te stellen aan onze te genpartij.
Ik hoop u graag 28 oktober op onze najaarsvergadering te ontmoeten.
			
		Thijs ten Wolde

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

Attentie
Het HVZ kantoor is nog tot en met september geopend op ma, di,- en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Van oktober t/m maart alle werkdagen
van 13.30 - 17.00 uur.

van de penningmeester
agenda

Lidmaatschap en vispas
Het aantal vispassen dat wij dit jaar
moesten retourneren aan Sportvisserij
Nederland wegens uitblijven van betaling is tot een minimum beperkt gebleven.
De service tot machtiging zorgt ervoor dat
op tijd betaald wordt en dus ook de vispas
op tijd voor het nieuwe jaar afgeleverd wordt.
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.
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 thuis bezorgd.
Een bijkomend voordeel is dat dit een besparing oplevert van 2 euro t.o.v. betaling per
acceptgiro en dat is toch mooi meegenomen.
Hoewel we dit niet graag doen, is het ook
onze plicht u er op te wijzen dat het lidmaatschap met vispas voor volgend jaar automa2
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Jeugdcommissie

1 november prijsuitreiking Jeugd

Commissie zout

Zeecompetitie: 28 september, 26 oktober,
23 november, 21 december

Baarscommissie

13 september baarswedstrijd
18 oktober Nederlands Kampioenschap
Korps Baarsvissen

Najaarsbijeenkomst HVZ

tisch verlengd wordt indien dit niet is opgezegd vóór 1 oktober 2014. Opzeggen dient
schriftelijk te gebeuren maar kan ook via
een opzegformulier op de website.
De penningmeester
Henk op den Akker

28 oktober

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Let op gewijzigde locatie!

najaarsbijeenkomst
Uitnodiging en programma voor de Najaarsbijeenkomst die
wordt gehouden op dinsdag 28 oktober 2014 in de Trots, het
clubgebouw van wielerclub ZWC-DTS, Sportpark Kalverhoek,
Zuiderweg 72/B, 1456 NH Wijdewormer.
Aanvang 20.00 uur.
Bij binnenkomst biedt de HVZ u een kop koffie aan.

wurrempie
Zaterdag hoorde ik
een wedstrijdvisser
héél teder
“Made Lief ... ”
fluisteren ....

1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 mei 2014
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. HVZetter van het jaar 2014
6. Rondvraag en sluiting
Pauze
Lezing van Arnold Werkhoven beroepsvisser en voorzitter van de
Noord-Hollandse Bond voor beroepsvissers.
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
En? Allemaal weer genoten van vrije (zonnige) dagen met volop tijd
om te vissen? Nog even en het is weer herfst, dus ik zou zeggen geniet
maar lekker van de - hopelijk toch nog warme - nazomer.
Maar ach, elke seizoen heeft zo zijn charmes, toch?
Want hoe lekker is het immers niet als je na een dagje buiten (vissen)
in de kou behaaglijk binnen zit aan de erwtensoep of warme chocolademelk? Er zijn vast veel HVZ’ers die naar zulke momenten uitkijken.

controlecommissie
Steeds meer leden weten de controlecommissie te vinden via
de website www.hvznet.nl. en stellen vragen of menen dat er
iets te melden valt dat gecontroleerd dient te worden.
Als het HVZ water betreft wordt zo snel mogelijk actie ondernomendoor BOA of controleurs. Als het ander water is, spelen wij de
informatie door naar Sportvisserij Midwest Nederland waar een team
van BOA’s aan het werk gaat.
Zoals de voorzitter in het vorige nummer vermeldde, is het controleursteam momenteel op sterkte.

Annegreet van der Ros

Herman Visser

Met een van de controleurs van het eerste uur, de heer Herman Visser,
is besproken dat hij om gezondheidsredenen afscheid moet nemen
van de werkzaamheden als controleur.
Wij zijn Herman veel dank verschuldigd voor al zijn inbreng en kennis. Het bestuur zal hem nog op gepaste wijze binnenkort persoonlijk
bezoeken en hem eervol bedanken.
Henk op den Akker

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
H. Veenstra, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
J. Gruijs, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, 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 MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

nieuws

sep - okt 2014 3

‘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

nieuwe leden

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
B.Dissel
R.Dissel Quiros
R.Kef
A.Vos
S.H.Havik
J.Meijer
M.Y.A.van Schouten
K.R.Plucinski
M.Oosterhuis
K.D.S.Zwejnenburg
N.Smit
J.van Beek
D.Mercera
A.van der Laan
B.Wit
M.van Veen
D.Kooper
T.Heijnen
G.Kraczek
G.E.de Zwart
J.M.Krom
M.T.Lapigrowski
D.Moojen
G.Klepper
P.C.van Diepen
J.M.C. van Osch
T.B.A.Bolleman
J.Dam
A.Kroes
J.J.Houter
G.J.Mollee
E.Ellens
K.Kok
M.Verhoeven
D.van der Biezen
E.Visser
J.Vergouw
J.W.Bos
S.Kramer
P.Versloot
M.Plomp
Z.Hunting
D.Munteanu
T.Visser
A.van Westervoort
L.Medemblik
R.Pottger
P.R.Homan
T.Pool
M.Goedhart
M.Charlinski
T. van der Let
G.T.Heaton
A.Houmes
A.T.M.Heeman
G.Siersema
E.Mattheijsen
M.van Uden
M.Poelman
J.Veenstra
G.Suidema
S.Korevaar
D.Fontijn
L.Kluin
E.Kooistra
T.Kortstee
A.C.de Graaff
L.P.Schermer
S.S.Schermer
R.Oortgijs
G.Bakker
N.Wildeman
M.Michat
B.Prinsze
F.J.Maas
A. Can Kaya
M.Kaya
S.Louwe Kooijmans
J.Homan
W.E.de Boer
A.Zwart
Th. Mijnen
S.W.Heijnis
B.Th.A.Plekker
D.Benjamin
H.M.G.Grimminck
T.Bakker

Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandijk
Amsterdam
Wormer
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Beverwijk
Zaandam
Amsterdam
Alkmaar
Zaandam
Wormerveer
Krommenie
Westzaan
Assendelft
Zaandijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Westzaan
Wormer
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandijk
Ijmuiden
Beverwijk
Zaandam
Oostzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandam
Diemen
Zaandam
Zaandam
Purmerland
Zaandijk
Krommenie
Zaandijk
Zaandam
Zaandijk
Wijdewormer
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandijk
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Oostzaan
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Amsterdam
Zaandam

R.H.Ket
B.Stronks
A.Vet
J.van Veen
N.Westra
F.Steijger
C.Steijger
J.de Vries
M.Luhulima
W.Lugthart
P.J.C.Blommers
M.Bloemendaal
M.Vaas
M.List
H.van der Putten
K.Krolczyk
J.Konig
D.Edward
E.Eray
J.Pilkes
F. Kamstra
J.Hillebrandt
P.Meijer
M.Rijneker
J.Stuifzand
A.E.Toma
D.de Witte
R.de Haas
F.Saft
F.de Koning
T.Phan Thanh
P.A.Mihailescu
C.Kramer
K.Schenk
P.Tijveleijn
C.Jongejans
D.Bout
N.Garcia
V.Ramsoekh
L.Wijnands
M.Dulko
J.Palanis
S.Heijnen
H.C.Zeulevoet
O.F.M.Duppen
J.Bloemendaal
D.Saukewicz
A.Jejer
P.Misiewicz
L.Meijer
M.A.Dijkstra
J.A.E. Basten
E.H. van der Horst
M.Kriek
J.H.L.Koel
A.N.W.Koel
T.Koolbergen
R.Brouwers
P.Heikens
D.Sanders
K.Konalewski
M.W.Bakker
m.M.Bekooy
Q.van Geene
J.Sterringa
S.J.Helwig
J.Kamsteeg
C.J.Andringa
B.N.Vleggaar
D.van de Velde
F.Meijer
R.Pietersma
A.M.Hartwijk
L.Hisgen
D.Prins
A.P.Dech
M.Kroonenburg
D.A.Tiesinga
C.de Jong
B.Nanhoe
M.van der Veeken
J.Scheerman
W.A.Coester
D.Schaafsma
J.Himpers
R.Schopman
R.Roding

woonplaats
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandam
Wormerveer
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Krommenie
Wormerveer
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Oostzaan
Almere
Uithoorn
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Koog a/d Zaan
Alkmaar
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Wormerveer
Tholen
Tholen
Zaandam
Wormer
Wormer
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Koog a/d Zaan
Krommenie
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Wormer
Zaandam
Assendelft
Westzaan
Westzaan
Oostzaan
Zaandam
Zaandijk
Heemskerk
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Heerhogowaard
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Zaandam
Wijdewormer
Oostzaan
Alkmaar
Zaandam
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Wormerveer

naam

woonplaats

L.Buikema
Wormer
R.Vreeken
Zaandijk
R.Messchaert
Koog a/d Zaan
S.van Lieshout
Westzaan
R.Valenkamp
Oostzaan
J.Derrazi
Zaandam
R.Sip
Zaandam
M.Plas
Zaandam
R.Overhoff
Zaandam
V.Kreuger
Krommenie
J.V.van den Baaren Koog a/d Zaan
J.S.van den Baaren Koog a/d Zaan
M.Bijdemast
Markenbinnen
P.K.Koelewijn
Haarlem
C.A.Koelewijn
Haarlem
M.L.Koelewijn
Haarlem
R.Erfman
Westknollendam
J.G.Versluijs
Wormerveer
T.A.Wojcicki
Zaandam
J.Venbroek
Wormer
J.F.W.Schreur
Wormerveer
W.Bijdemast
Markenbinnen
Z.Zijlstra
Koog a/d Zaan
F.Groen
Assendelft
J.B. Bruine de Bruin
Assendelft
E.de Dood
Zaandam
S.Olmer
Zaandam
H. van den Brink
Koog a/d Zaan
J.Kornet
Koog a/d Zaan
K.Bruine de Bruin
Assendelft
R.Koopmans
Zaandam
R.Stadt
Zaandijk
R.Passchier
Zaandam
P.A.Soezinne
Zaandijk
F.Schuurman
Westzaan
K.Lopes
Amsterdam
D.Boeren
Zaandam
W.M.Smit
Zaandijk
N.Bakker
Wormerveer
A.Bakker
Wormerveer
S.Broek
Westzaan
J.Rijken
Westzaan
L.Schot
Zaandijk
R.Hameka
Zaandam
C.M.Tjoen-A-Choy
Koog a/d Zaan
E.S.Vlaming
Zaandam
F.Schenk
Zaandam
W.F.Van Zwol-Vransen
Zaandam
D.J.Groenhof
Zaandam
P.R.Boot
Zaandam
N.van der Meulen
Zaandam
F.Eijben
Zaandam
J.Piet
Wormer
C.Nugter
Zaandam
S.van Elmpt
Amsterdam
M.van Schaik
Oostzaan
P.Bispo
Koog a/d Zaan
C.Kouw
Zaandam
M.Schilder
Wijdewormer
M.Peek
Jisp

naam

woonplaats

B.Biec
J.Parag
M.Janssen
D.de Vries
M.Oud
B.Weites
M.J.Heistek
S.Heine
D.Huijsman
C.Slagt
P.Olejnjczak
H.Huls
M.van der Ploeg
P.J.van der Ploeg
G.van der Ploeg
J.Klooster
S.Y.Geldorp
F.Schenk
W.Tijsterman
D.Habekotte
T.N.de Longte
L.Benjamin
O.J.Bekker
S.Stoop
D.J.Kramer
K.Peetam
P.A.van Dijk
M.Boot
Y.E.Alkan
M.Derix
M.Beira
D.den Hollander
M.de Graaf
M.Eshuijs
K.Dallinga
J.Lachman
V.A.Toma
G.D.Butnariu
M.Jager
R.Babel
M.Hensen
A.Messaoudi
N.Rol
B.Mantel
C.J.M.Stolk
M.Mantel
M.W.Schaper
R.Spiekerman
M.Wildeman
P.Ekelmans
S.Grootjen
J.Verweij
A.Bieleveld
F.Henneke
J.H.Esselman
R.J.Tanahatoe
W.van der Mije
L.Molenaar
M.Koster
V.de Boer

Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
West Graftdijk
Zaandam
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Den Haag
Zaandam
Wormer
Koog a/d Zaan
Wormer
Wormer
Wormerveer
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Oostzaan
Zaandam
Zaandam

klaverjas
Beste klaverjassers.
De vakanties zijn weer voorbij dus binnenkort kunnen we weer starten met onze gezellige klaverjasavonden op de vrijdagavond!
We gaan weer starten op ons oude stekkie, maar zoals iedereen via de
pers heeft kunnen vernemen, zullen we in de loop van dit klaverjas
seizoen naar een nieuwe locatie moeten verhuizen. Zeer waarschijnlijk
zal dat ook in de Kalverhoek worden, maar dat staat nog in de ‘glazen
bol’!
We starten in ieder geval op vrijdag 19 september !
De data voor de volgende avonden krijgen jullie op onze eerste ‘speeldag’.
Vriendelijke groet,
Trudy van Daal (075-6228520)
nieuws
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jeugdcommissie

HVZ jeugd heeft nat zomerkamp
We vertrokken met stralend droog weer maar tijdens het uitladen van de spullen - om deze per boot naar ons eiland te brengen - kondigde zich al een buitje aan. Daarna kwamen er toch
enige droge uren zodat wij de tenten droog konden plaatsen.
Die avond speelde Nederland voor het wereldkampioenschap en
gingen enkele bouwers na de barbecue aan wal om de wedstrijd in
de plaatselijke kroeg te bekijken. De achterblijvers luisterden op het
kamp naar de radio en wat was het spannend! Nederland won voor
het eerst eens op penalty’s dus op het kamp heerste een luidruchtige
uitgelaten stemming maar dit was geen probleem want er woont daar
niemand vlakbij. Zondag toen de kids werden opgehaald om naar het
kamp te gaan, bleef het niet helemaal droog. Belangrijk was dat ze de
spullen toch redelijk droog overkregen.
Vanwege de wind moesten velen naar het eiland worden gesleept want
voor het eerst roeien met zoveel wind lukt niet echt.

Perfecte begeleiding

Maandag was een prachtige dag en moest er flink worden gesmeerd
want op het water verbrand je zomaar. De vangsten waren ook goed
en naast de gebruikelijke kleine vis werd er ook af en toe brasem gevangen. De begeleiding van het vissen was perfect door onze twee

jeugdleiders Kaylee en Roel die ook een plaats hebben in de Nederlandse selectie vissen. En toen de dinsdag. Regen regen regen. Na ’s
morgens nog te hebben gevist, is besloten dit ’s middags niet meer te
doen want veel kids hadden het koud en enkelen zelfs onvoldoende
regenkleding of een warme trui mee. Je vraagt je af waarom er op de
internetpagina van de HVZ een hele lijst staat over wat er meegenomen moet worden als de kinderen op kamp gaan. De barbecue hebben we ’s avonds dan ook maar gedeeltelijk binnen in de keukentent
en de patiotent gedaan. Wel gezellig met zijn allen bij elkaar maar verder toch heel jammer. Eigenlijk komt het zelden voor dat er een hele
dag verregent. ‘s Nachts deed de wind er nog een schepje bovenop dus
de volgende morgen vonden we de party tent verkreukeld terug.
Woensdag begon al niet veel beter maar in de loop van de ochtend
6
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werd het toch droger en gingen de kids nog vissen op een plek die
redelijk uit de wind lag en door Kaylee en Roel was gevonden. Hier
moesten de boten wel weer heen gesleept worden want het waaide
nog steeds hard. Er was daardoor wat later begonnen en er is dus ook
langer gevist. Uiteindelijk zijn er dan ook maar vijf van de negen wedstrijdjes gevist in drie dagen. Daarna op het eiland opruimen en inpakken en de prijsuitreiking aan de beste vissers van het kamp. Zoals
altijd is er een uitslag en een winnaar en deze keer was deze als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lorenzo
Pim
Xander
Jaiden
Jari
Erik
Mikay
Jack
Noe
Daan
Tycho

groep A
groep A
groep B
groep B
groep B
groep A
groep B
groep A
groep A
groep A
groep B

9 punten
12 ,, 		
14 ,, 		
16 ,, 		
18 ,, 		
19 ,, 		
20 ,, 		
20 ,, 		
22 ,, 		
23 ,, 		
25 ,, 		

en 12840 gram.
en 10155 gram
en 9560 gram
en 8900 gram
en 5950 gram
en 5755 gram
en 6750 gram
en 6175 gram
en 6485 gram
en 4850 gram
en 4420 gram

Rond half vijf gingen de kinderen weer op huis aan. Slepen want de
wind had ons nog niet verlaten en helemaal droog was het ook nog
steeds niet. Aan de wal bezorgde ouders, natte kids met wasmachines
vol wasgoed en misschien ook wel een beetje teleurgestelde kinderen
over dit voor 70% verregende kamp. Nou ja het gebeurt bijna nooit
dus volgend jaar maar beter denken we dan. De volgende dag was het
warm en droog zodat alle spullen en tenten toch nog droog de opslag
in konden voor het zomerkamp van 2015. De HVZ jeugdcommissie rekent dan weer op jullie deelname, inzet van de vrijwilligers en
bijdrage van onze sponsors. Allemaal hartstikke bedankt en tot het
kamp van 2015!
De HVZ jeugdcommissie
Winnaars zomeravondcompetitie zijn bekend!
Wij weten de uitslag alleen die verklappen we lekker niet. Om de
definitieve uitslag te weten te komen en je prijs in ontvangst te
nemen, moet je naar de prijsuitreiking en feestavond komen op
zaterdagavond 1 november in het zaaltje achter het HVZ kantoor .
Deze avond is heel gezellig met een bingo en een tombola waarbij
er niemand zonder prijs naar huis gaat. Uiteraard kost het geen entree. Deze altijd gezellige avond mag je dus niet missen!
Groeten en tot ziens, de Jeugdcommissie

Sponsors zomerkamp
Krinkels
072-5407875
www.krinkels.nl

Schurer Technical Services
Paling 5, 1511LK Oostzaan
tel. 075-6845680
www.schurertechnicalservices.nl/

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

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

Enorm - Klaas Veenstra – IJzerwaren
Machines, Gereedschappen
Raadhuisstraat 16-24
1541 JC Koog aan de Zaan
www.enorm.nl

Jan Dirk Beentjes Grond en Straatwerken
Oud Haarlemmerweg 37
1901 NB Castricum
mob. 06-27235974

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

v.d.Stadt – Modeschoenen
Raadhuisstraat 33
1541JB Koog aan de Zaan
tel.075-6163366

Rien de Wolf
Papaverweg 43
1032KE Amsterdam
tel. 020-6361996
www.riendewolf.nl

Ursa Paint
Dokweg 40,
1976 CA IJmuiden
tel.(+31)(0)255 - 54 84 48
www.ursapaint.nl

EVZ Fishing
Kreikamp BV
Hofweg 5
3871KT Hoevelaken
www.evezet.nl

Slagerij Schoen BV				
Zuiddijk 63
1501CB Zaandam
tel. 075 6163394

Bakker & Toledo Interieur en Timmerwerken
Postbus 2140
1500 GC Zaandam		
tel. via: 0900-1824 * (toestelcode : 1494)
Fax: 075 - 6844946
mob. 06 – 14248993

Er moet ons even iets van het hart...
Beste HVZetters of eigenlijk ouders van jeugdige HVZetters.
De jeugdcommissie heeft een probleem dat jullie voor ons
kunnen oplossen.
Ieder jaar in januari maakt de HVZ jeugdcommissie het programma voor het komende jaar bekend. Dit staat dan al op de
website en ook in het eerste HVZ nieuws van het nieuwe jaar
staan vaak al aankondigen van wedstrijden of activiteiten.
Ons probleem is nu dat er te lang gewacht wordt met het inschrijven
voor deze activiteiten als wedstrijden, cursus of zomerkamp. Al deze
zaken vragen een behoorlijke voorbereiding zoals sponsors benaderen,
drukwerk verzorgen, eiland reserveren, wedstrijd parcours reserveren,
overleg met andere partijen en cursusleiders regelen, het gebruik van
de oever van wateren reserveren, zaalruimte regelen en natuurlijk wedstrijdprijzen kopen.

Tijdig inschrijven

Afgelopen jaar is het regelmatig voorgekomen dat tot het allerlaatste
moment af later werd gewacht met inschrijven op deze activiteiten of
wedstrijden. Dat is heel lastig en de jeugdcommissie kan hierdoor haar
werk niet goed uitvoeren. Vissers die wel tijdig inschrijven, worden
teleurgesteld als wedstrijden of activiteiten niet doorgaan omdat op

de uiterste beslisdag het minimale aantal deelnemers niet is gehaald.
De jeugdcommissie bestaande uit negen vrijwilligers heeft namelijk
besloten dat - als er geen 10 inschrijvingen zijn voor een activiteit deze niet doorgaat. Al het hiervoor genoemde werk is dan niet de
moeite waard.
De jeugd zomeravondcompetitie is hierdoor al gekrompen van 10
naar vijf wedstrijden, de koppelwedstrijden van 2 naar 1 en de open
jeugdwedstrijd is geheel niet doorgegaan.
Het zomerkamp kwam pas twee weken voor vertrek rond. Een beetje
onbegrijpelijk want deelname aan veel van deze dingen is geheel gratis
zoals de cursus, competitie en koppelwedstrijden en verplicht tot niets.
Komt men onverhoopt een keer niet dan is er niets aan de hand (wel
even bericht graag natuurlijk). Kijk dus in januari even op onze website www.hvznet.nl of in HVZ nieuws wat en geeft je vast op!
De HVZ jeugdcommissie is enkele jaren geleden gekozen als meest
actieve van MidWest Nederland.
Hou deze vrijwilligers dan ook gemotiveerd en geef je tijdig op want
achteraf zeggen dat je mee had willen doen helpt niemand!
De HVZ Jeugdcommissie
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baarscommissie
Nederlands Kampioenschap
Korpsen Baarsvissen
Voor de eerste keer zal er op 18 oktober een officieel Nederlands Kampioenschap baarsvissen voor korpsen gehouden
worden.
Een korps moet uit drie personen bestaan en dienen alleen lid te zijn
van dezelfde vereniging.
Omdat het de eerste keer is en wij niet weten hoeveel animo er is, zal
er geen voorselectie gehouden worden.
De federatie Mid-WestNederland heeft de organisatie.
Er zal in HVZ water gevist worden.
Voor opgave krijgt u nog nader bericht.
Wij hopen op een hele grote opkomst.
Namens de Federatie,
Kees Mandjes, Marcel Kok en Willem Spijkerman

Plaats van samenkomst: Café Het Wapen van Wormer,
Zandweg 34, 1531 AN Wormer
Zaal open :		
Vertrek naar viswater:
Duur van de wedstrijd:
Wedstrijdwater:		
Toegestaan aas:		
Inschrijfgeld:		
			
Sluiting inschrijving:
Inschrijven graag via:
			

07.00 uur
07.45 uur
5 x 20 minuten
HVZ
Worm en/of witte maden
€ 6,00 per korps
(3 personen van 1 vereniging)
donderdag 16 oktober 21.00 uur
keessonja1@hotmail.com
of 075 6426259

Wij hopen vele baarsvissers aan de kant te mogen begroeten.
Met vriendelijke Baarsgroeten,
Baarscommissie MidWestNederland,
Kees Mandjes			
Willem Spijkerman
Marcel Kok

seniorencommissie
Goede vangst en mooi weer voor de 55 plus
Vrijdag 1 augustus was het weer zover; lekker verkeren aan
de Markervaart en nog vissen ook. Er is op deze dag redelijk
gevangen,maar daar zijn onze deelnemers niet alleen voor.
Gezelligheid en vriendschap staan voorop. En winnen is leuk maar
slapeloze nachten hebben ze hiervan geen van allen.
De vader van Jan Derlage kan de laatste tijd helaas niet aanwezig zijn.
We wensen hem bij deze sterkte. Jan, tot de volgende wedstrijden.
Daar ga je vast velen weer een po... laten ruiken.
Joop lotten

Mijn vangst
Lucas Koopmans, 9 jaar gaat graag samen met zijn opa Peter
vissen. Zie hier het resultaat!

Ook in HVZ nieuws?

Lijkt het je ook leuk om met je vangst in HVZ nieuws te staan?
Stuur dan een foto (in hoge resolutie) + eventueel een korte beschrijving van je vangst naar admin@hvznet.nl.
De kans is groot dat jij dan in een van de volgende edities staat!

8
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Zie voor het verslag van de 55 plusdag p. 10/11

vis & vakantie

De Zaanse Vliegvissers zijn weer op pad geweest

De Kyll is killing
4 juni gingen 7 heren en 1 dame richting De Eifel om daar de
Kyll te gaan bevissen. Daar aangekomen, was het iets anderweer dan hier in Nederland, daar regende het en was het fris.
Jos Michels en Hans van der Spek waren al aan het vissen en
hadden al wat forellen(tjes) verschalkt.
De kamer ingedeeld en hup waadpak aan waadschoenen aan en hengel opgetuid gingen we richting de rivier. Deze stroomde rustig en was
redelijk helder. Er zwommen hele
kleine forelletjes of ander soort visjes rond dus dat zou het niet mogen
zijn als we geen vis mochten vangen.
Vol goede moed werd er geworpen
en van vlieg gewisseld maar al wat
er niet kwam een forel of wat voor
vis dan ook.
Dan ga je je heil elders zoeken en bij
de eerste de beste stroomversnelling
weer aan de slag. En warempel daar
kregen we wel aanbeten en vingen
we zelfs vis; grote handpalm. Daarna
de rivier weer stroomopwaarts afgestruind en aan het einde van de middag waren er toch wat visjes, zelfs een vis, gevangen.
Daarna weer terug naar het hotel waar inmiddels iedereen was aangekomen: Jos, Hans, Edwin, Trudy, Ronald, Gerard, Enrico en Kees.
Eerst even de dag doorgenomen waarna we met zijn alle daar lekker
hebben gegeten. Er werden vele anekdotes verteld en na verloop van
tijd ging de een na de ander richting “de Klossebak”.

omzet van het jaar bezorgd. Het etablissement was zo groot dat toen
wij kwamen meteen de hele zaak vol zat. Lekker gegeten met als toetje
een echt Italiaans ijsje toe. Het was al donker toen we terug kwamen
bij het hotel. Een klein groepje ging de bar nog in en de rest droop af
om te gaan slapen. De volgende dag zou het een mooie dag worden
dus hopen ook op meer vis.
De volgende ochtend weer genoten van het heerlijke ontbijt en daarna
weer hup het water in. Helaas de vissen zijn daar toch
blijkbaar zonschuw wat
het werd nog droeveriger
dan de dag ervoor. Degene
die een visje had gevangen mocht blij zijn. Behalve Jos, die had er weer
meer, zodat de moed in de
waadschoen zonk. De zon
scheen ook heerlijk, zo lekker dat het te warm werd
en zodoende je uit je waadpak dreef. Niet van lekkage
maar van de warmte. Voor
de meesten was het punt aangebroken dat men niet meer wist wat te
doen. Er waren er zelfs die de pijp aan Maarten gaven en ’s middags
alvast richting Nederland vertrokken.
Ondanks de zeer matige vangsten heeft Hans toch weer gezorgd voor
een aantal gezellige dagen. We hebben afgesproken dat hij dit ook volgend seizoen weer mag doen, als het maar niet meer naar Birresborn is.

De volgende morgen om 07.30 uur ontbijt, heerlijk verse broodjes,
eitjes, kwark; er was van alles. Daarna meteen weer richting de rivier.
Nu met auto’s. We zouden naar het einde van de visstek gaan en dan
zo terug, stroomafwaarts, gaan vissen. Het weer was een stuk beter
geen regen meer en de zon liet zich steeds meer zien. De Kyll is geen
rivier waar je lekker kunt werpen je moet het doen met het zg. Tsjechen, hele korte worpen en zo de hele tijd door. Best intensief maar als
je wat vangt geen probleem, als je wat vangt tenminste.
Jos wist er weer meer te vangen dan de rest, volgens mij gebruikt hij
doping of hij legt zijn vliegen in de likeur, want de rest moest het
met veel minder doen. De vrolijkheid was er niet minder om, dat
kunt u ook wel zien op de foto’s. Na een slopende dag ’s avond naar
Geroldstein waar Hans een Pizzeria wist, die hebben we dan ook de

Kees
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commissie zoet
Zomeravond Competitie 2014
21 deelnemers meldden zich aan. De Commissie Zoet is tevreden over het mooie aantal deelnemers. Voor het eerst visten
we dit jaar in 1 vak. Dat was voorgaande jaren altijd in 2 vakken.
Er zijn in de Zomeravond Competitie 9 wedstrijden gevist, maar de
Commissie Zoet heeft besloten dat er 8 wedstrijden tellen voor de
competitie.
De 4e wedstrijd op 26 mei werden we geplaagd door hevige regen en
een weeralarm dat we besloten hebben deze wedstrijd niet te vissen.
Voor velen een teleurstelling maar ook reacties van een verstandig besluit.
Op 1 juli visten we de laatste wedstrijd in de Markervaart, waar overigens nog het meeste werd gevangen ook.
De toen 19 deelnemers boden toen 112.480 gram aan ter weging.
Commissie Zoet

Jaarlijkse 55+ plus dag
‘s Morgens om 7 uur meldden zich 20 vissers om deze dag te
gaan vissen.
De wedstrijd werdt gehouden in de Zuidervaart omdat we niet
meer met 20 man in de Herenhuissloot terecht kunnen.
Met geweldig weer werd om 8.30 de toeter
geblazen voor het begin.
In de ochtend werder goed gevangen maar
hoofdzakelijk kleine vis.
Op diverse plekken hoorde je: ‘Ik heb een
platte’, maar dat waren er niet veel.

Vechten en zweten

Wel was er een uitschieter. Kees van de
Berg ving met vaste stok een karper van
5,5 kilo. Hij moest er wel 20 minuten voor
vechten en zweten.
Na de wedstrijd zijn we met z’n allen naar het HVZ gebouw gegaan
waar in de kantine van de scheidsrechters de prijzen werden uitgereikt.
Na koffie met toebehoren reikte voorzitter Thijs ten Wolde de prijzen

Ook dit jaar hebben we weer een winnaar.
1 Cor Martens		
19 punten
2 Chris Hagens		
43 punten
3 Stephan Veenstra		
50 punten
4 Frans Hagens		
53 punten
5 Joop Gruijs		
57 punten
6 Danny Hijne		
58 punten
7 Piet Hopman		
70 punten
8 Willem Westra		
75 punten
9 Meindert Bronger
78 punten
10 Piet Plekker		
91 punten
11 Ruud Swart		
94 punten
12 Ton Moed		
95 punten
13 Ron Veenstra		
97 punten
14 Jan Derlagen		
105 punten
15 Klaas Kuiper		
106 punten
16 Jaap de Bouter		
111 punten
17 Martijn Tijms		
119 punten
18 Marco Boon		
132 punten
19 Herman Veenstra
159 punten
20 Fritz Eckenhausen
169 punten
21 Hans Jacobs		
197 punten
Totaal gevangen vis over alle wedstrijden

68.880 gram
59.260 gram
47.080 gram
39.990 gram
36.350 gram
62.650 gram
41.730 gram
26.910 gram
28.330 gram
24.850 gram
25.900 gram
23.040 gram
21.820 gram
20.680 gram
18.780 gram
19.280 gram
20.940 gram
19.500 gram
7.670 gram
4.420 gram
1.250 gram
619.310 gram

uit. De eerste prijs werd gewonnen door de man met de karper Kees
van de Berg.
Iedere deelnemer ging naar huis met een afwasbak vol met wijn en
andere lekkere spullen.
Heel prettig was ook dat Dik Schaap aan deze wedstrijd deelnam.
Dik, we wensen jou beterschap en hopen dat
we je nog veel aan de waterkant mogen ontmoeten.

Hesjes

Heugelijk was ook dat we deze dag hesjes droegen met het embleem van HVZ, die door het
bestuur waren geschonken.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Na nog wat na gepraat ging iedereen naar huis.
Het was een geslaagde dag.
Herman

Notulen Algemene Ledenvergadering
Notulen Algemene Ledenvergadering ‘Broeks Events’, Kalverhoek,
27 mei 2013. Aanwezig bestuur: T. ten Wolde (voorzitter), H. op den
Akker (penningmeester), J. Hazen (2e secretaris), K. Mandjes, W.
Spijkerman, J. de Jong, J. Gruijs en J. de Bouter.
Totaal aanwezige leden: 56

1. Opening

Thijs opent de vergadering om 20:10 en heet een aantal mensen in
het bijzonder welkom. Dit gaat om de dames Swart, de erevoorzitter
W. Metselaar en de ereleden E. Jonker, H. Scholten, A. v/d Horst, L.
Overdijkink, J. Alrich en J. Gruijs.
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Er wordt een moment van stilte in acht genomen voor de in 2013 en
2014 overleden leden. Na het oplezen van de lijst worden deze leden
staand herdacht.
Thijs begint de vergadering met de uitleg over de nieuwe vergaderlocatie. De Lindenboom-zaal heeft een andere bestemming gekregen
en daarom is er uitgeweken naar de zaal bij Broeks Events. Deze is
gelegen op het sportpark Kalverhoek. De brug naar AZ is hiermee gelegd: De komst van AZ is een belangrijk gespreksonderwerp geweest
het afgelopen jaar. In de kantine van ZCFC heeft de wethouder van
Zaanstad de (sport)verenigingen toegesproken. Met alle partijen zijn
er gesprekken gevoerd zonder dat er bekend was wat AZ zou gaan
doen. Als AZ zou komen dan moesten de HVZ en de SVZ gaan verhuizen. Dit is allemaal voorbesproken en er is een convenant getekend

met de gemeente. Het staat nog open waar de HVZ naar toe gaat. Er
zijn drie scenario’s. De eerste is nieuwe huisvesting op de Kalverhoek.
De tweede is nieuwbouw op een andere locatie. Scenario drie is een
nieuwe locatie in bestaande bouw. De beslissing is nog niet gevallen en de belangen worden hierin vertegenwoordigt door het bestuur.
Thijs benoemt de goede communicatie door de gemeente Zaanstad en
hoopt dat dit zo blijft.

2. Vaststelling verslag najaarsbijeenkomst d.d.
29 oktober 2013

Er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. Thijs bedankt de secretaris.

3. Ingekomen stukken

Afbericht van: W. de Vries, H. Veenstra, J. Meijer en A. de Geus.
Daarnaast zijn er acht afberichten via de e-mail binnengekomen.

4. Mededelingen bestuur

-Het bestuur is zeer verheugd over de ontwikkelingen van de workshops. Door de grote belangstelling zijn de avonden gesplitst en zijn
er vier avonden (2 roofvis, 2 karper) geweest. Dit was een succes en
daar gaan we mee door. Thijs vraagt de leden om een actieve inbreng.
-De ontwikkeling van de controlecommissie loopt voorspoedig. Er
zijn twee gediplomeerde controleurs toegevoegd. De commissie is
goed bemand. Opvallend detail is dat bij controles de papieren over
het algemeen goed in orde blijken te zijn.
-De lijst van viswateren: bij SVN is men druk bezig om deze digitaal
te maken in een digitale vorm: de APP. Dit zal de toekomst worden.
-Afgelopen donderdag is gebleken dat het federatiebestuur weer compleet is. Na aftreden van de voorzitter en de penningmeester zijn deze
posten nu weer bemand. Het bestuur van de Amsterdamse is daarentegen nog niet hersteld. Oud-voorzitter Ton van der Meché is hier
druk mee bezig.
-“Wurrempie” heeft een nieuw leven gekregen. In overleg met Alan
de Geus is deze oudgediende in het HVZ nieuws weer teruggekeerd.

5. Jaarverslag 2013

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Thijs bedankt de secretaris.

6. Financieel verslag 2013 en het verslag van de
financiële commissie

Henk op den Akker neemt het woord: 2013 is een positief jaar geweest
met een licht stijgend ledenaantal. Elk jaar begint met een minus 10%
door niet betalende leden. Dit is nog een zeer positief getal in vergelijking met de andere verenigingen waar het percentage op ongeveer 30
procent ligt. In de loop van het jaar trekt dit weer bij maar de HVZ
zou graag zien dat deze daling niet plaatsvindt. Er wordt getracht dit
te verminderen door automatische incasso. Er zijn nu 2.000 leden die
dit hebben ingesteld.
Via de website is er een goede aanmeld mogelijkheid gekomen om
lid te worden, naast de bestaande verkooppunten. Deze mogelijkheid
groeit explosief en dat is een positieve ontwikkeling. Dit is niet vanzelf
gegaan en Egbert Jonker heeft hier veel in gedaan. Ook de website
werkt erg goed en Henk bedankt Egbert hier voor.
Ook de vrijwilligers worden bedankt, mede door hen is de contributie
laag.
Onze inventaris staat laag in de balans, maar de spullen zijn goed op
orde. Onze debiteuren: twee openstaande facturen voor reclame en
een post depot. Het positieve resultaat van 2013 is toegevoegd aan
de algemene reserve. De financiële commissie heeft alles nagekeken.
Egbert Jonker krijgt het woord en er zijn verder geen bijzonderheden.
Egbert geeft aan dat hij hiermee stopt. Henk bedankt Egbert voor zijn
plaats in de financiële commissie. Alex van der Horst zal de plaats van
Egbert gaan innemen.

7. Begroting 2014 en contributievoorstel 2015

Er is kritisch gekeken naar de commissies, deze hebben een goedgevulde pot. De gelden van de commissies worden goed besteed De
zeeviscommissie heeft afgezien van haar aandeel van 2014. In het algemeen bestuur is besloten dat ook de jeugd- en vliegviscommissie een
stap terug doen.
Door tariefverhogingen van SVN gaan de kosten omhoog. In eerste
instantie was het de bedoeling om de contributie te verhogen. Op
advies van de financiële commissie is er echter besloten om de contributie voor 2015 niet te verhogen. Het fonds onderhoud viswater wordt
hiervoor aangesproken om dit te compenseren.
Frans Hoogland vraagt zich af of het clubblad niet digitaal kan. Henk
antwoordt dat dit in de verre toekomst wellicht kan maar dat een
papieren clubblad wel echt bij de club hoort.

8. Bestuurswijzigingen

Volgens rooster treden Kees Mandjes, Joop Gruijs en Wim de Vries af.
Zij stellen zich weer herkiesbaar. Thijs is dankbaar voor de herkiesbaar
stelling. Kees doet dit prima bij de vliegvissers. Joop Gruijs is altijd
aanwezig en we houden hem nog graag in ons midden. Wim heeft een
drukke baan maar doet daarnaast zijn werk als secretaris uitstekend.
Joop Lotten en Ton Moed treden af. Joop is gestopt bij het bestuur
maar blijft nog steeds een zeer actief lid. Na tien jaar heeft hij besloten
ermee te stoppen. Onder Joop is er een verschuiving gekomen van 65+
naar de huidige 55+ commissie. Ook heeft Joop een rol gespeeld in de
wisseling van de Heerenhuissloot met de Zuidervaart als wedstrijdwater voor de seniorenwedstrijd. Joop is zelf met een opvolger gekomen.
Dit is Herman Veenstra die zijn plaats in het bestuur inneemt.
Thijs bedankt Joop voor zijn inzet en benoemt Joop tot lid van verdienste.
Ook van Ton Moed nemen wij afscheid als bestuurslid. Vanwege gezondheidsredenen stopt hij ermee. Ton is 29 jaar voorzitter geweest
van de jeugdcommissie. Van de 29 jaar is hij 20 jaar ook bestuurslid
geweest. Ton heeft altijd de taken en de belangen van de jeugd behartigt binnen het bestuur. Ook bij de federatie was hij actief voor de
jeugd. Ton helpt altijd mee aan onderhoud van het clubgebouw, de
open dag en de organisatie bij ledenvergaderingen. Ton is van grote
betekenis voor de HVZ. Ook Ton heeft een opvolger gevonden voor
zijn plaats in de jeugdcommissie. Jaap de Bouter zal zijn plaats innemen bij het bestuur.
Thijs bedankt Ton voor zijn inzet en benoemt Ton tot erelid.
De federatie wedstrijd is gewonnen door Chris Hagens. Chris ontvangt een bloemetje en applaus van de HVZ.
Rob van der Ploeg (HVZ-lid) heeft de gouden erespeld gekregen van
de federatie voor zijn werkzaamheden.

9. Rondvraag en sluiting

Frans Hagens komt met de suggestie dat het nieuwe HVZ gebouw
in Poelenburg komt bij het Tamboerkorps. Frans noemt een aantal
voordelen op. Thijs reageert dat de locatie centraal moet liggen, maar
dat het zeker een optie is die nader bekeken zal worden. Daarnaast
vraagt Frans of het mogelijk is dat er vissteigers komen op de Gouw
en de Zuidervaart voor wedstrijden. Thijs vraagt Frans om een nadere
specificatie.
Roland Rol vraagt naar de ontwikkelingen rondom de nachtvis- en de
derdehengel vergunning. Thijs reageert: we zijn bezig om het nachtvissen met een tent in de APV te krijgen. John Alrich ondersteunt
Thijs hierin. Er moeten brieven gestuurd worden maar de politieke
situatie werkt hierin ook niet mee door de recente verkiezingen.
Voorzitter Thijs ten Wolde sluit de vergadering om 22.15 uur na een
film en de verloting van de hengelsportmaterialen en de vis.
Jorrit Hazen
nieuws
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

VOOR AL UW
HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

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

LIGPLAATSEN TE HUUR
VOOR ROEI- EN MOTORBOTEN
Keuze uit meer dan 300 plaatsen in het Veldpark, de Gouw en
Zuidervaart te Zaandam. Huurprijzen vanaf € 40,- per jaar.
Voor informatie: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65
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