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colofon

van de penningmeester agenda
Jeugdcommissie
1 februari start competitie Streetfishing

Commissie zout
Zeecompetitie: 23 november, 21 december

HVZ Hengelsportbeurs
22 november 2015

Senioren 50 plus
Wintercompetitie: 8, 15, 22 en 29 november, 
6 en 13 december. Zie p. 9.

Vliegviscommissie
27 november, 11 december

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Openingstijden HVZ

Het HVZ kantoor is van oktober t/m maart 
alle werkdagen geopend van 
13.30 - 17.00 uur.

Vispas 2015
Het aantal leden is nu wel heel dichtbij 
de 5000. Bij het schrijven van dit stukje 
zijn we nog zo’n 35 leden van deze magi-
sche grens verwijderd.

De ledenadministratie gaat dit jaar ‘na de 
knip’ - dat wil zeggen afsluiten en openen
voor de aanmaak van de nieuwe vispassen -  
over naar een webversie.
Hierbij kunnen we als vereniging nog beter 
inspelen mbt mutaties en VBL’s en vispassen 
traceren waar nodig.
Wederom zijn, gelukkig door de oproep tot 
machtiging, weer een groot aantal machti-
gingsformulieren retour gezonden. 
Dit bespaart onze vereniging veel kosten.

De contributie zal begin november worden 
geïncasseerd en in december hebben deze 
leden de nieuwe vispas en een aanvullende 
lijst in huis.
Voor de leden die nog niet per machtiging 
betalen, is bij dit nummer de acceptgiro/

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

De penningmeester
Henk op den Akker

Leden
In deze laatste HVZ nieuws van het jaar 
wil ik even stil staan bij de ontwikkeling 
van ons ledenbestand.

We kunnen constateren dat deze stabiel blijft. 
Op een fractie na zijn we bijna door de 5000 
ledengrens gegaan (4962). Al met al was er 
sprake van een minimale verhoging. Mooi 
zult u zeggen in deze tijd geen teruggang.
Wist u dat we ieder jaar ongeveer 400 le-
den hebben die hun contributie vergeten 
te betalen? Dit betekent dat we - als we in 
ledenaantal willen stijgen en dat willen we  

- eerst dit aantal moeten inhalen. Pas dan is 
er sprake van een positieve ontwikkeling van 
ons ledenaantal. En dat terwijl wij met ver-
gelijkbare verenigingen (Haarlem-Alkmaar-
Amsterdam) op een lager contributieniveau 
zitten.

Contributie
Het op tijd betalen van uw contributie is 
voor  de HVZ van  eminent belang. En dan 
heb ik het nog niet eens over het vele werk 
dat verbonden is met het laat of niet betalen.
Ik hoop dan ook dat in 2014/2015 hier verbe-
tering in komt.

Het zal duidelijk zijn dat de ontwikkelingen 
met de komst van AZ op de Kalverhoek  in 
2014 onze agenda sterk heeft beïnvloed. Op 
dit moment zijn we druk bezig om een tijde-
lijke huisvesting te realiseren. 
Verschillende panden in de Zaanstreek zijn 
de revue gepasseerd. Inmiddels hebben wij 
uitgesproken om de tijdelijke huisvesting op 
de Kalverhoek te realiseren.
Ik hou u op de hoogte!

Tot slot wens ik u en u omgeving een goede 
jaarwisseling toe.

  Thijs ten Wolde

Te koop:
55 stuks KARPERBOEKEN, waaronder een 
aantal collectors items.
Stuur een email naar chrivel@live.nl en je 
je krijgt de lijst digitaal toegestuurd.



Ze zeggen, dat de 
regering de hengelsteun 

ook op gaat heffen ....
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Dagelijks bestuur
Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

Commissies
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

Adres
Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijde Wormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl

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.

informatie

controlecommissie

van de redactie

‘Mogen wij uw visdocumenten even zien?’
Van Sportvisserij Midwest Nederland verna-

men wij dat er een wisseling in het 
BOA team heeft plaatsgevonden. 
Deze mutatie is inmiddels bij alle 
controleurs bekend. 

De HVZ controlecommissie is nog 
steeds op volle sterkte en controleert re-

gelmatig ook ’s nachts. 
Door het BOA team is recentelijk nog 

een grote avondcontrole uitgevoerd wat 
tot een aantal processen verbaal heeft geleid.

Ook wordt toegezien op de milieuaspecten. 

Vooral op het achterlaten van rommel wordt gelet en waar mogelijk 
opgetreden. Zie elders in dit blad een speciaal artikel over rommel aan 
de waterkant.

Aalfuiken
In deze tijd letten de controleurs ook op aalfuiken die in de gesloten 
tijd niet in de wateren mogen zijn. Met de beroepsvissers zijn hier 
duidelijke afspraken over gemaakt.
Een nieuwe grote controleronde is bij het verschijnen van dit nummer
al weer geweest. Als u op deze zondag hebt gevist dan bent u ons 
zeker tegengekomen met de vraag: ‘Mogen wij uw visdocumenten 
even zien’?

Henk op den Akker

Afval aan de waterkant

Kijk, dat vind ik nou een goed initiatief. Graag wijs ik jullie op het artikel van Melvin, 
pag. 5. Deze visser in hart en nieren maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid 
afval aan de waterkant en daarom heeft hij besloten er via HVZ nieuws de aandacht 
op te vestigen.
 
‘Plastic afval geeft vooral een enorme schade aan fauna. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 
een miljoen vogels en 100.000 zoogdieren en vissen,’ aldus Melvin. Zelf draagt hij een steen-
tje bij aan een beter milieu door niet alleen z’n eigen afval op te ruimen, maar ook dat van 
anderen. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan hem want alle kleine beetjes helpen. 
Petje af Melvin, ga zo door!

Inmiddels lijkt het erop dat we nu toch echt de winter tegemoet gaan. Dit nummer is zelfs 
alweer de laatste van het jaar.
De echte fanatiekelingen wens ik een fijne viswinter toe. En natuurlijk iedereen alvast fijne 
feestdagen toegewenst!

Annegreet van der Ros
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Dealer van : 
Tohatsu Buitenboordmotoren - Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester 
boten - LowRance Fish� nders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport 
accessoires - Haakon Boottrailers

Levering van vele merken 

boten, m
otoren en accessoires 

Reparatie, onderhoud 

en opbouwen van accessoires, m
otoren, etc

accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op 
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact 
met ons op via 06-23740772

Stuur ons een e-mail: peter@helmerhorst.com

U zit zeker bij HVMS

‘De makelaar die
méér in huis heeft’

Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij

Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy

Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken

Financial Planning

T. 075 6510610       www.hvms.nl       E. makelaardij@hvms.nl
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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

Discuscompleet Rio Negro

Het adres voor Aquaristiek 

& Hengelsport
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actueel

Afval langs de waterkant
‘Samen kunnen we ervoor zorgen dat het er netjes uitziet’
Ik ben een visser in hart en nieren en sinds een jaar woon ik in 
Zaandam.
De hobby vissen wordt meestal geboren uit behoefte aan na-
tuurbeleving, rust en ontspanning. Niets is heerlijker dan met 
de zon in je gezicht tussen lange rietstengels te wachten op 
een aanbeet.  Wat mij vrij snel opviel in Zaandam is de hoe-
veelheid afval die langs en in het water ligt. 
Ik vond dat schokkend om te zien. Dat heeft mij doen beslui-
ten om een stuk te schrijven voor het clubblad.

Onder andere de vaste stekken rond het Jagersveld waar op karper 
wordt gevist, zien er vaak bevuild uit. Maar ook de vele sloten in en 
rondom Zaandam liggen vol met zwerfafval. Niet alleen lege blikjes 
bier, sigarettenpeuken, aanstekers, lege blikjes mais, lege zakjes waarin 
vismaterialen gezeten hebben of andere soorten troep, maar ook me-
ters vislijn die zijn achtergelaten. Dat is een kwalijke zaak. Wist u 
bijvoorbeeld dat een tussen de vingers weggeschoten sigarettenpeuk 
die in het water belandt het leven kost van 1 vis?

Flora en fauna
Natuurlijk is niet al het afval van vissers. De jeugd en andere recre-
anten die het Jagersveld in de zomer bevolken, laten ook bergen afval 
achter wat later het water in waait. Onzinnig als je je bedenkt dat de 
afvalbakken vaak heel dichtbij staan. Als je iemand zou vragen of hij 
wel eens afval achter laat, dan is dat nooit het geval, maar toch ligt 
het er. 
Ook in het water is het treurig gesteld. Veel drijvend plastic, maar ook 
op de bodem is het een rommel. Tijdens het slepen op een roofvis-
tocht denk ik minstens 10 keer onterecht een snoek gehaakt te hebben 

of kan ik de schroef weer eens vrij maken van rotzooi. Vaak is het een 
stuk plastic, soms al half vergaan. 
Ik hoef niet uit te leggen welke gevolgen slingerend afval heeft op flora 
en fauna, maar wil daar toch een beetje mijn kennis over delen. 
Plastic afval geeft vooral een enorme schade aan fauna. Jaarlijks ster-
ven wereldwijd meer dan een miljoen vogels en 100.000 zoogdieren 
en vissen.

Vuilniszakken
Buiten dat afval enorm slecht is voor dier en milieu kan het achterla-
ten uiteindelijk meer problemen geven. 
Het kan zomaar gebeuren dat een vereniging besluit dat er op be-
paalde wateren niet meer in de nacht gevist mag worden omdat de 
overlast en achtergelaten afval de spuigaten uit loopt. En dat wil nie-
mand toch?
Een rol vuilniszakken zou standaard tot de uitrusting van een visser 
moeten behoren.
Als ik ergens aan kom om te vissen, ruim ik eerst al het afval op wat 
ik zie, tot de peuken aan toe. Pas als alle rommel weg is, voel ik mij 
prettig en kan ik volop genieten van de natuurbeleving zoals deze 
bedoeld is. 

Drijfvuil
Het enkel opruimen van ons eigen afval zet volgens mij geen zoden 
aan de dijk, dan blijft het een troep. Het is voor mij persoonlijk een 
kleine moeite om ook het afval wat iemand anders heeft achtergelaten 
op te ruimen. Voor de rokers onder ons, een oud jampotje doet uitste-
kend dienst als asbak. Als ik met de boot weg ben en een stuk plastic 
vang, dan gooi ik dat in een emmer die ik altijd mee heb aan boord en 
gooi dit aan wal in de afvalcontainer. 
Ook drijfvuil waar ik langs vaar, vis ik op en gaat in de emmer. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat het er netjes uitziet en dat onze 
geliefde vissen gezond hun rondjes kunnen zwemmen zonder te hoe-
ven slalommen rondom plastic afval. 
Ik ben blij dat ik door het schrijven van dit artikel het probleem afval 
langs de waterkant aan de kaak kan stellen. Als ik hiermee kan berei-
ken dat iedereen het afval mee naar huis neemt ben ik tevreden. 
We houden onze viswateren schoon en veilig voor al het leven in en 
op het water.

Melvin 
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jeugdcommissie

Koppels familie/jeugd binden de strijd aan in de Zuidervaart
Op zaterdag 13 september is er nog een ingelaste koppelwed-
strijd ouder/jeugd gehouden in de Zuidervaart. Ingelast, om-
dat er sowieso nog een activiteit gepland stond voor de jeugd 
aan het einde van de competitie. De geplande activiteit kwam 
niet uit de verf en dus hebben we er nog maar een 
koppelwedstrijd tegenaan gegooid. Altijd leuk en 
gezellig!

Bovendien stond er voor deze zaterdag prachtig weer op 
het programma dus ook dat was meegenomen. En het 
werd gezellig. Twaalf koppels kruisten de hengels in de 
Zuidervaart waar het een “blak” watertje was bij de start. 
De vooruitzichten op een goede vangst waren er want in 

de voorgaande week 
was er door diverse 
vissers redelijk ge-
vangen. 
Dat de wind ging draaien van 
Noord Oost naar Noord West was 
misschien een minpuntje want 
verandering van weer is nooit zo 
gunstig. Ton Moed en zijn klein-
dochter Iris hadden kopstek ge-
loot en gingen vanaf de start al 
vangend heen. Naast hun deden 
Pascal en Conall v.d. Venne gelijk 
goed mee. 

Ook op staart werd wel een visje 
gevangen door Xander v.d. Horst 
met zijn vader. Voor iedereen werd 
een paar uur het na de start toch 
moeilijker een visje te vangen. 

Zoals iedere wedstrijd wordt de vis na de wedstrijd gewogen en wie de 
meeste vis heeft gevangen wint. 
Dit jaar waren dit op plaats 1 en no.1 Ton en Iris met 5570 gram. 
Op plaats 2 met no 2 Pascal en Conall met 4890 gram. Op plaats 3 en 
no.7 Wesley en Gerard Binsbergen met 4010 gram.
Jack en Frans 4e met 3630 gram. Xander en vader 5e met 3600 gram. 
Kelly en Ruud Swart 6e met 2729 gram. Pim en vader Swart 7e met 

2450 gram. 
Erik en oom Jan Vrieze 8e met 2270 
gram. Monique en Bianca Vrieze 9e 
met 1680 gram.

En Tycho met zijn opa ving 1540 gram. 
Jill en haar vader sleepten 580 gram in het net en Dennis met zijn opa 
konden geen vis ter weging aanbieden. 
De prijsuitreiking konden wij net als de eerste koppelwedstrijd ge-
woon aan de waterkant houden met dit mooie weer en iedereen ging 
weer met een prijsje en/of beker huiswaarts. Voor de jongens of meis-
jes die volgend jaar nog beter willen vissen: schrijf je in voor onze 
jeugdcursus volgend jaar maart en april op www.hvznet.nl.

De jeugdcommissie
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De zomeravondcompetitie is gevist
De winnaars en winnaressen van de jeugdcompetitie 2014 zijn 
bekend! We kunnen verklappen dat Xander van der Horst, 
Lorenzo Goedhardt, Pim Swart, Erik en Monique Vrieze, 
Jack van Toledo, Reniet de Vries, Corne Jansens en Jill Doves 
een mooie beker of prijs hebben gewonnen.

Om de definitieve uitslag te weten te komen en je prijs in ontvangst 
te nemen, moet je natuurlijk wel naar de prijsuitreiking en feestavond 
komen. Op zaterdagavond 25 oktober in het zaaltje achter het HVZ 
kantoor op sportpark “de Kalverhoek” worden ze uitgereikt.

Deze avond is heel gezellig met een bingo en een tombola waarbij er 
niemand zonder prijs naar huis gaat. En uiteraard kost het geen entree. 
Neem dus gerust je broers, zussen, opa of oma mee naar dit festijn. 
Zet deze avond op de kalender!

De zaal is open om 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. 
Koffie en diverse andere dranken en snacks zijn verkrijgbaar voor een 
klein bedrag.

Groeten en tot ziens,
De jeugdcommissie

 

Streetfishing!
Ook in 2015 organiseert de sportvisserij Midwest Nederland 
een competitie Roofvis vissen voor de jeugd van 14 t/m 21 jaar. 
In deze competitie strijden de deelnemende verenigingen in 
een aantal wedstrijden binnen het gebied van de federatie 
Midwest Nederland om mooie prijzen. 

Wat is streetfishing?
Streetfishing is een jonge, hippe en coole manier van het vissen op 
roofvis met lichte materialen in een stedelijke omgeving.  Het is over 
komen waaien van uit Frankrijk en sinds korte tijd ook in Nederland 
een steeds populairdere vorm van vissen op roofvis.  Het is makkelijk, 
kost weinig tijd en je vist op plekken waar je normaal niet zo snel gaat 
vissen. Je zult zien dat je op deze plaatsen (grote) baarzen, snoekbaar-
zen en ook mooie snoeken kunt vangen.   

Wat heb je nodig?
Een streetfisher heeft vaak een spin-hengel of dropshot hengel bij zich 
met een molen of reel. Het zijn vaak compacte hengels die licht zijn 
in gewicht zodat ze makkelijk mee te nemen zijn. 
Naast de hengel heeft de visser vaak een rugzak of schoudertas bij zich 
waar o.a. de onthakingsmaterialen en het kunstaas in zit.

Spreekt deze nieuwe manier van vissen op roofvis jou aan, dan zijn wij 
op zoek naar jou!
Ben jij tussen de 14 en 21 jaar en vind je het leuk om met een team 
door een stedelijke omgeving te struinen opzoek naar mooie roofvis-
sen?
Neem dan contact op met Frans Hagens, tel. 06-43095500 en stuur 
een email naar hvz.jeugd7@upcmail.nl als je jezelf voor deze compe-
titie wilt inschrijven.
De competitie start vanaf 1 februari 2015.

Frans Hagens

STREETFISHING
H.V.ZAANSTREEK

nieuwe leden
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam woonplaats naam woonplaats

J.Swart Zaandam
O.Dasgin Zaandam
N.Hunting Zaandam
A.R.Amoksie Zaandam
C.Schouten Wormer
M.R. Verroca Koog a/d Zaan
M.Kerstens Wormer
R.Kerstens Wormer
T.Kerstens Wormer
R.Neijman Zaandam
F.Groen Zaandam
R.Thille Zaandam
O.W.Husslage Zaandam
J.Bulder Zaandam
O.Husslage Zaandam
T.J.Hak Wormerveer
R.Fidder Assendelft
J.Thille Zaandam
M.Hogeveen Zaandam
K.D.Gadzinski Zaandam
 J.de Haas Zaandam
R.Bakker Koog a/d Zaan
P.F.Leo Wormerveer
M.H.P.Fraenk Zaandam
J.R.Bulder Zaandam
D.Kuijpers Zaandam

F.Kleijn Assendelft
D.F.S.Posthuma Assendelft
J.Vromans Westzaan
R.C.Bruinhard Zaandam
K.N.Ploeg Zaandam
T.G.A.de Bats Heemskerk
D.J.Welgraven Oostzaan
T.Hoek Zaandam
M.J.T.Liklikwatil Zaandam
S.G.D.Vermaas Zaandam
M.D.Blees Zaandam
R.Dabadan Zaandam
K.Hoek Zaandam
D.J.Barycki Zaandam
J.Veenman Zaandam
G.T.Z. Liklikwatil Zaandam
R.van Neure Zaandam
S. van der Ham Zaandam
R.A.Bhagwandin Zaandam
W.Schraal Wormerveer
K.D.Schumann Assendelft
K.P. van de Baaren Assendelft
D.D.Roubos Velsen Noord
T.Murray Zaandam
B.J.Neefjes Zaandam
M.Naroznowski Weesp

W.W.L.Snijder Wormer
T.Messer Frankfurt-Duitsland
M.Kantrowitsch Munchen-Duitsland
G.J.Rayer Zaandam
T.Z.Deerenberg Zaandam
A.M.Maks Amsterdam
S.Heijman Zaandam
D.Heisterkamp Assendelft
C.Pijffers Zaandam
D.ter Beek Koog a/d Zaan
R.Timmerman Zaandam
C.Beichter Stuttgart-Duitsland
J.P.J.Droogleever Fortuijn Amsterdam
J.Laurs Aaden-Duitsland
G.Al Zeebaree Zaandijk
R.Houwing West Graftdijk
E.Gielens Wormer
R.T.M.Sahanaja Assendelft
F.Sio Wormer
N.Rademaker Zaandam
D.S.Scheveers Zaandijk
A.T.Borst Nijmegen
J.Geers Zaandam
J.D.Slinger Zaandam
M.D.Jonkman Assendelft
R.R.Sachs Zaandijk

A.G.Crok Assendelft
D.Magielsen Heerhogowaard
T.H.Hoff Westzaan
R.Ooijevaar Zaandam
P.Raadtgever Zaandam
T.Mok Zandvoort
D.Kleijne Beverwijk
R.J.Daring Amsterdam
J.A.Jansen Zaandam
S.Lubbers Assendelft
W.Bijmholt Koog a/d Zaan
J.H.Wittekoek Zaandam
J.Oosterbaan Zaandam
N.Talhout Assendelft
J.Roggeveen Koog a/d Zaan
M.A. La Chipa Koog a/d Zaan
J.Lewanpowski Heemskerk
S.N.Hendriks Zaandam
P.R.J.Velhoven Zaandam
T.Przystolik Zaandam

naam woonplaats naam woonplaats
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mijn vangst

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!

Pepijn is tien jaar en al 5 jaar een fanatiek visser
Op de foto boven zie je een karper die deze zomer gevangen werd in 
het Lipnomeer in Tsjechië.

Linksonder is een koikarper, gevangen in Oostenrijk dit jaar. Het was 
de enige karper die in de vijver zwom (samen met veel andere witvis-
sen) die na twee dagen intensief proberen met van alles en nog wat 
uiteindelijk gevangen werd met drijvend vissen met een champion 
(zonder steeltje). 

Bij bezoek aan vrienden in Groningen werd, zoals wel vaker de hengel 
meegenomen. Deze baars rechtsonder van 45(!) cm werd gevangen 

met de dropshotmethode aan een kleine shad.

Marco Wouda



HENGELSPORT VERENIGING ZAANSTREEK

22 februari 2015 in sporthal ZAANDAM ZUID 

HENGELSPORTBEURS

ENTREE GRATIS!
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senioren 55 plus

De wedstrijden van de 55+ zitten er voor dit jaar alweer op.
De meeste wedstrijden werden gevist met een heerlijk zonne-
tje en weinig wind.
 
De laatste wedstrijd was een koppelwedstrijd, maar deed wel mee voor 
de einduitslag. Bij het loten werden broodjes en frisdrank uitgereikt.
Deze wedstrijd werd gehouden in de Zuidervaart waar Gerrit van 
Alteren het meest ving: 5690gram.
De competitie werd op de laatste dag beslist met een winnaar: Ron 
Veenstra en op de tweede plaats Willem Westra.
Na de wedstrijd gingen we naar het clubgebouw waar de prijzen uit-
gestald lagen.

Onder het genot van koffie met koek en frisdrank werden de prijzen 
uitgereikt. 

We kunnen terugkijken op een fijn seizoen ondanks dat sommige 
deelnemers het soms niet eens waren met beslissingen van de com-
missie.
We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en dat we
volgend jaar nog meer deelnemers mogen begroeten.
 

De Commissie 55 plus 

‘We kunnen terugkijken op een fijn seizoen’

8 november – Markervaart
15 november – nh kanaal (Neck)
22 november – nh kanaal 
(Landsmeer)
29 november – Zaan
6 december – nh kanaal 
(Graftdijk)
13 december – (voor) Zaan

 

De wintercompetitie 2014 van de HVZ gaat dit jaar gewoon 
door, maar onder de vlag van de commissie 50+.
De wedstrijden zijn voor alle HVZ leden ongeacht leeftijd.

Net als voorgaande jaren is het verzamelen voor alle wedstrijden om 
8:30 uur op de parkeerplaats van Mc Donalds bij het Zaans Medisch 
Centrum. Van de 9 wedstrijden zijn er 2 afschrijvers.
Er wordt gevist van 10.00 uur t/m 14.00 uur. De loting geschiedt aan 
de waterkant. Er wordt in 1 vak gevist.

Wedstrijdoverzicht en locatie onder voorbehoud, i.v.m. het winter-
weer. Meld het wel even als u niet op tijd bij de loting kan zijn, dan 
wordt er voor u geloot. Bel Herman Veenstra, tel. 06-26995902.    

Ron Veenstra                     

Wintercompetitie gaat gewoon door

De bouw van een nieuwe sporthal in Zaandam Zuid aan de 
Weer 26 maakt het voor ons mogelijk dat wij op 22 februari 
2015 weer onze Hengelsportbeurs kunnen houden op een 
gloednieuwe locatie. 

Noteer dus vast 22 februari in uw agenda! We hebben weer een ruil-
beurs waar je overbodige hengelspullen kunt verkopen. Daarnaast 
kun je koopjes scoren bij diverse hengelsportwinkeliers, boten be-
wonderen, vis vakantiereizen boeken, nieuwigheden bewonderen etc. 
Ons ongeëvenaarde rad van fortuin is volledig gereviseerd en zal ook 
weer aanwezig zijn met prachtige prijzen. 

Inleverdata ruilbeurs
Hou voor de inleverdata van materialen voor de ruilbeurs onze web-
site in de gaten (www.hvznet.nl) en het HVZ nieuws van januari 2015. 
Tevens komt er medio februari 2015 nog een persbericht in de regio-
nale bladen. Wil je meer informatie of zelf deelnemen aan onze Hen-
gelsportbeurs? Stuur dan een e-mail naar 
hvz.hengelsportbeurs@upcmail.nl of bel met Frans Hagens, 
06-43095500.

Frans Hagens

22 februari HVZ Hengelsportbeurs 2015
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Scheveningen zondag 28 september 2014
Op zondag 28 september werd de eerste wedstrijd van de 
tweede helft van de zeeviscompetitie gevist. We vertrokken 
rond een uur of acht vanuit de haven van Scheveningen en 
voeren een spiegelgladde Noordzee op. Later bleek dat het 
een fantastische na-zomerdag zou worden met volop zon en 
weinig tot geen wind.
 
Gelukkig liet ook de vis zich niet onbetuigd! Er werden zeer knappe 
scharren en grote botten gevangen, al werden deze wel afgewisseld 
met postzegeltjes en miniwijting. Maar al met al ging iedereen met 
een lekker maaltje vis naar huis. En wat wil je nu nog meer; heerlijk 
in je T-shirt, in het zonnetje, op zee naar je rammelende top staan 
kijken! En tussendoor een heerlijke warme en/of koude versnapering 
uit de kombuis.

Ook deze keer was Pim Pos weer onverslaanbaar; hij werd eerste met 
ruim 27m vis. Maar ook Dio Schneider stond de sterren van de hemel 
te vissen en werd tweede met bijna 14m vis. Derde werd Jan Blokdijk 
met net geen 13m, op de hielen gezeten door Ruben den Uil met ruim 
12m. Ook Wim den Uil liet zich niet onbetuigd en sloot de top 5 met 
10m en 31cm.

Lijkt het je ook eens leuk om lekker een dag op zee te vissen of je in 
competitieverband te meten met andere zeevissers, neem dan contact 
op met van de commissieleden zeevissen. We hebben een leuke groep 
waar gezelligheid voorop staat, maar we kunnen zeker nog een aantal 
enthousiaste (zee)vissers gebruiken.

Ruben den Uil

Bijna 200 meter vis voor HVZ-bestuurders 
Al heel vroeg in de ochtend van dinsdag 2 september was het 
bijna voltallige HVZ-bestuur, versterkt met een aantal oud-
bestuursleden, aanwezig op het kantoor van de vereniging. 
Niet vanwege een uit de hand gelopen vergadering, maar om 
zich voor te bereiden op de jaarlijkse visdag voor bestuurs- en 
ereleden.  

Onder genot van koffie met koek werden de laatste verenigingsnieuw-
tjes en de vangstkansen voor de dag besproken, waarna het gezelschap 
in colonne richting Jisp vertrok waar de boten van Praag Botenver-
huur lagen te wachten. 
Of het aan het uitzonderlijk mooie nazomerweer lag of aan de kun-
digheid van de zestien  deelnemers laten we in het midden; het resul-
taat mocht er zijn bleek tijdens de telling van de meetbrieven. 
Bij elkaar bracht men bijna 200 meter vis in het net! 

Ton Moed (l) en Wim 
de Vries tellen de meet-
brieven

Een mooi resultaat dat ook aan de hengelvangstregistratie-gegevens 
zal worden toegevoegd. De grootste vis, een brasem van 59 cm, was 
voor rekening van erelid Henk Scholten en goed voor de wisselbeker. 

Henk Scholten met de wis-
selbeker voor de grootste vis

De eerste plaats was voor secretaris Wim de Vries met 29,99 meter. 
Daarna volgden ereleden Ton Moed met 26,42 meter en Leo Overdij-
kink met 18,10 meter. 

Na afloop volgde nog een gezellig samenzijn en de gebruikelijke prij-
zentafel met voor elke deelnemer een prijs; het besluit van een in alle 
opzichten geslaagde visdag als opmaat van het komende, ongetwijfeld 
drukke, vergaderseizoen.

commissie zout

Uitslag wedstrijd 
Scheveningen 28 september 2014

CM
1 Pos, P. 2786
2 Schneider, D. 1358
3 Blokdijk, Jan 1293
4 Uil, Ruben den 1227
5 Uil, Wim den 1031
6 Grippeling, N. 886
7 Kok, M. 843
8 Assema, B.v. 835
9 Bres, A. de 828

10 Forrer, M. 805



 nieuws          nov - dec 2014    11

Onder ideale omstandigheden werd weer de jaarlijkse wed-
strijd van de HVZ gevist. 

44 personen hadden zich opgegeven, 41 waren gekomen. Jammer dat 
de 3 zonder bericht zijn weggebleven.
Jos Spijkerman mocht het parcours helemaal alleen uitzetten wat hij 
prima heeft gedaan en waarvoor onze dank.
Degenen die geteld en geschreven hebben natuurlijk ook bedankt. 
Zonder jullie allemaal geen wedstrijd.

Parcours
Het parcours lag in Wormerveer en de verwachtingen waren toch wel 
goed. Doordat de maaiboot echter door de wateren was gegaan, was 

het voor de organisatie toch wel een teleurstelling dat er niet meer vis 
werd gevangen. 
Leuke bijkomstigheid was dat de genestelde top geen schijn van kans 
had en er nieuwe vissers boven kwamen drijven.
Met 1186 baarzen en een gemiddelde van 28,9 per man was het toch 
nog wel redelijk al hadden wij op meer gehoopt.
 
Richard, de eeuwige Joop, was nu met 56 baarzen de beste met in zijn 
nek Herman Vos die er één minder had. Pieter Oostwouder bleef daar 
weer twee baarsjes achter. Jan Agenant werd 4e met ruim achterstaan 
naar 44 stuks, toen Peter Posthumus met 43, daarna met 40 baarsjes: 
Bert de Hond, Erik Maes, Marcel Kok en Anton Klaver.
 
Zie jullie weer gauw aan de waterkant.
 

Kees Mandjes

Bijzondere ontmoeting in de Bruiloftsloot
Twee deelnemers aan de visdag voor bestuursleden die in september 
werd gehouden in het Wormer- en Jisperveld, keken vreemd van hun 
dobber op toen er een vreemd voorwerp, dwars over de Bruiloftsloot, 
vrij snel in de richting van hun bootje bewoog.

Op het eerste gezicht leek het een verdwaalde boomtak, maar dich-
terbij gekomen was het duidelijk een kronkelend, langwerpig dier. 
Met het kopje boven water. Een vette paling? Nee, het leek meer op 
een slang. Een waterslang! 
Snel een foto gemaakt en thuis op internet nagezocht. Het was een 
ringslang. Die blijken goed te kunnen zwemmen.

Volgens Piet Praag, vaarboer in het Wormer-en Jisperveld, die elke 
dag in het veld is voor het vee, is de ringslang ca. 10 jaar geleden door 
onbekenden uitgezet. Hij heeft er ook wel eens een op zijn erf aange

troffen, maar nog nooit zwemmend in de polder.
Als je er ooit ook een ontmoet, een ringslang is ongevaarlijk en op z’n 
menu staan vooral kikkers. De kans dat je er een aan de lijn krijgt is 
dan ook niet groot.

Egbert 
Jonker

baarscommissie

Jaarlijkse wedstrijd HVZ



Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

VOOR AL UW  

HENGELSPORT

ARTIKELEN 

VOOR ZOET- EN 

ZOUTWATER

koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek
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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


